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-----No dia nove de abril 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 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DOS POVORAIS/CORPOS SOCIAIS--------- 

2.3 – UNIÃO PROGRESSIVA DA FREGUESIA DO COLMEAL/CORPOS SOCIAIS------ 

2.4 – AUTOMÓVEL CLUBE DE PORTUGAL/PROVA MARATONA “500 MILHAS ACP 

OPTICALIA”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.5 – CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/PEDIDO DE INTERVENÇÃO/AJUDA PARA 

DEFENDER O PODER LOCAL, PORTUGAL E AS POPULAÇÕES--------------------------- 

2.6 – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS/MEDIDA 

COMPENSATÓRIA IC3 – PERÍMETRO FLORESTAL DE GÓIS-------------------------------- 

2.7 – FUNDAÇÃO ADFP/SÍTIO DA INTERNET COM DESIGNAÇÃO “SERRA DA 

LOUSÃ”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.8 – RECLAMAÇÕES DE CONSUMO DE ÁGUA--------------------------------------------------- 
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2.9 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO 

PERÍÓDICA---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.10 – REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-

FINANCEIRA-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.11 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-

FINANCEIRA--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.12 – RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012------------------ 

2.13 – RELATÓRIO E PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

LEGAL DE CONTAS DE 2012---------------------------------------------------------------------------- 

2.14 – 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2013-------------------------- 

2.15 – 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL--------------------------------------------------- 

2.16 – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS------ 

2.17 – AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO A 

TERMO RESOLUTIVO-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.18 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 

2.19 – PAGAMENTOS--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.20 – REQUISIÇÕES--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.21 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------ 

2.22 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES----------- 

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 solicitando que se retirasse da ordem de trabalhos os 

seguintes assuntos, tendo para o efeito apresentado os devidos 

esclarecimentos:------------------------------------------------------------------------------------- 

2.10 – REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS E 
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OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO 

ECONÓMICO-FINANCEIRA---------------------------------------------------------------------- 

2.11 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO --------------- 

2.16 - AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.22 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES--- 

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

citados assuntos na ordem de trabalhos.------------------------------------------------------ 

-----De igual, modo solicitou que se introduzissem na ordem de trabalhos os 

seguintes assuntos:--------------------------------------------------------------------------------- 

2.23 – CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS/ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 

TAXAS.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.24 – TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ÁGUAS RESIDUAIS/TAXA DE IVA------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade inserir os 

citados assuntos na ordem de trabalhos.------------------------------------------------------

-----De seguida, a senhora propôs ao Executivo a realização de uma reunião 

extraordinária no próximo dia 15 de abril, pelas 10.00 horas com a seguinte 

ordem de trabalhos, tendo para o efeito apresentado o objectivo da mesma:------- 

2.1. ALTERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS 

E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 14 

DE FEVEREIRO DE 2013------------------------------------------------------------------------- 

2.2. ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO REGULAMENTO GERAL DE 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS------------------------------------------------ 

2.3. ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO---------------------------------------------------------------- 

2.4. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS---------------------------------------------------- 

2.5. MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL------------------------------------------ 
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-----A senhora Presidente continuou fazendo alusão às démarches realizadas no 

âmbito do Plano Estratégico, informando que contactou com a CIMPIN, na 

pessoa do senhor Engº Vítor Baltazar e a empresa Augusto Mateus & 

Associados na pessoa do Dr. António Marques. Do contacto estabelecido, foi 

dada informação de que a ausência de convite à ADIBER foi por lapso pelo que 

a aludida empresa se disponibilizou  para  se deslocar a Góis se for caso disso, 

ouvir a ADIBER  e outras entidades que o Município entenda que se constituem 

como uma mais valia para  a defesa do território.------------------------------------------- 

-----Informou ainda, das diligências que têm vindo a ser tomadas, relativamente 

ao encerramento noturno do SAP de Góis. Neste sentido, informou que foi 

reiterado o pedido de audiência ao senhor Secretário de Estado da Saúde, bem 

como ao senhor Dr. Avelino Pedroso em nome do Grupo que foi constituído em 

Assembleia Municipal, tendo este comunicado que tal pretensão teria sido 

reencaminhada para a ARSC, pelo que presentemente se aguarda o 

agendamento de reunião com a ARSC. Porém, referiu que momento  algum 

podemos esquecer que há outros assuntos na área da saúde também 

pertinentes, como é o caso da extensão de saúde de Cortes que há alguns 

meses que se encontra encerrada, por não funcionar o equipamento informático 

o que inviabiliza a prescrição de receitas aos utentes, apesar do Município ter 

colaborado na instalação do cabo.--------------------------------------------------------------

-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia que referiu que o 

encerramento noturno do SAP é uma preocupação que nos afeta a todos, e que 

de um modo geral tem vindo a ser enfatizada pelo Dr. Paulo Silva, sendo sua 

opinião que a Câmara Municipal deveria tornar publico este problema. Sobre o 

encerramento da extensão de saúde de Cortes, mencionou que o mesmo resulta 

de um claro prejuízo para as populações, apesar de terem como opção a 

extensão de saúde de Alvares que reúne condições de excelência. 

Relativamente às condições de funcionamento das unidades de saúde 

concelhias, relembrou que tanto a extensão de saúde de Ponte do Sótão, como 

a de Vila Nova do Ceira não reúnem as condições necessárias para o 

acolhimento dos utentes, tendo a Câmara Municipal colaborado sempre naquilo 
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que são as suas competências.------------------------------------------------------------------

------Referiu ainda, que é pertinente que quando houver abertura da ARSC para 

reunir sobre o encerramento noturno do SAP que se apresentem também estas 

questões, bem como a necessidade de licenciamento do Centro de Reabilitação 

e Bem – Estar Dr. José Domingos da Ascensão Cabeças, instalado no Lar da 

Santa Casa da Misericórdia de Góis em Vila Nova do Ceira.---------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que o Centro de Reabilitação e Bem – Estar 

Dr. José Domingos da Ascensão Cabeças, foi um investimento realizado com 

verbas públicas no âmbito do Projecto PROGRIDE, tendo sido inaugurado há 

cerca de dois anos, estando apenas a funcionar para os utentes da Santa Casa 

da Misericórdia de Góis, uma vez que esta unidade não se encontra 

devidamente licenciada. Ao ser licenciada esta IPSS poderia prestar serviços de 

fisioterapia às populações, sendo desta forma uma mais valia para o concelho. 

Considerou que a saúde no concelho de Góis não está a ter o “tratamento” que 

as populações deste território merecem. Esclareceu todo o Executivo que o 

licenciamento da unidade de fisioterapia é da inteira responsabilidade da ARSC.- 

-----Referiu ainda, que com as obras da Casa Municipal da Cultura foi necessário 

ocupar parte do espaço onde está implantado o Centro Municipal de Saúde e 

Acção Social e naturalmente a passagem para o Centro de Saúde, pelo que o 

Município irá proceder à requalificação desta zona.----------------------------------------

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que há necessidade de atuar 

com rapidez, pois a degradação destas duas unidades de saúde poderá ser 

também um factor determinante para o encerramento dos serviços ali 

prestados.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que além do assunto para o qual se solicitou 

reunião com a ARSC, serão elencados outros assuntos na área da saúde que 

julga entender serem de igual modo importantes.-------------------------------------------

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

funcionamento do Centro de Reabilitação e Bem – Estar Dr. José Domingos da 

Ascensão Cabeças é fundamental, tendo já sido interpelada por várias pessoas 

relativamente à razão do não funcionamento deste equipamento, não tendo na 
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altura dado uma resposta por desconhecer a razão que justifica o encerramento. 

Naturalmente que a abertura desta unidade será uma mais valia para todos 

quanto necessitam da prestação destes serviços, uma vez que não terão de se 

deslocar a concelhos vizinhos para usufruir dos cuidados que necessitam.--------- 

------A senhora Presidente referiu que o funcionamento desta valência da Santa 

Casa da Misericórdia de Góis está dependente do licenciamento, bem como da 

celebração de eventual convenção, pelo que devemos continuar a pugnar para 

que o funcionamento pleno desta unidade venha a ser uma realidade num futuro 

próximo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Relativamente ao pagamento dos serviços de fisioterapia a senhora 

Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, sugeriu a elaboração de um 

estudo para saber qual a viabilidade do funcionamento desta valência sem 

recurso ao Serviço Nacional de Saúde. Referiu ainda, subscrever as palavras do 

senhor Vereador Mário Barata Garcia quando mencionou que as condições 

físicas das extensões de saúde de Ponte do Sótão e Vila Nova do Ceira não são 

as mais desejáveis, pelo que é da maior importância que todas as extensões de 

saúde se mantenham abertas e que naturalmente reúnam condições para a 

prestação de um serviço de excelência aos utentes.--------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que em tempos 

houve a possibilidade da deslocalização da extensão de saúde de Vila Nova do 

Ceira para a Cooperativa, desconhecendo qual o motivo para que a mesma 

tenha sido gorada.-----------------------------------------------------------------------------------

------A senhora Presidente referiu que relativamente às extensões de saúde 

concelhias, no que estiver ao alcance do Município tudo será feito, sendo um 

assunto que irá constar na ordem de trabalhos, logo que seja agendada a 

reunião solicitada à ARSC.------------------------------------------------------------------------

------Continuou, dirigindo as suas felicitações à CAPRIGÓIS e a todas as 

Entidades que estiveram presentes na reunião de apresentação do projeto que 

esta Associação pretende implementar na Serra do Rabadão, congratulando-se 

pelo trabalho que pretendem desenvolver em prol do desenvolvimento de uma 

atividade relevante para este território. Referiu, que no período da tarde irá ser 
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promovida uma reunião relativamente ao processo da Confraria do Cabrito e da 

Castanha, pelo que é de todo importante que deve esta Instituição dar o seu 

contributo à CAPRIGÓIS e vice-versa, mencionando a disponibilidade de 

colaboração do Município com estas duas Entidades.------------------------------------- 

-----Mais informou, que no próximo dia 13.04.13 a Associação Educativa e 

Recreativa de Góis comemora o 80º Aniversário do Ressurgimento da 

Filarmónica pelo que propôs a atribuição de um Voto de Louvor, reconhecendo o 

trabalho de excelência que a Filarmónica e Direção têm feito ao longo destas 

oitos décadas, sendo que a melhor distinção que se pode atribuir a esta 

Associação é o seu acolhimento nas modernas instalações da Casa Municipal 

da Cultura, para funcionamento das suas secções.----------------------------------------

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

referindo que é do conhecimento de todos a sua posição relativamente à  

distinções e condecorações. Contudo, é sua opinião que se deve distinguir a 

Filarmónica da A.E.R.G. pelo seu 80º Aniversário.-----------------------------------------

-----Seguidamente, teceu alguns considerandos relativamente à reunião onde foi 

apresentado o projeto da CAPRIGÓIS, nomeadamente no que diz respeito à 

representação da DRAPC, Entidade que poderia estar representada a outro 

nível, tendo sido representada pela sua pessoa, uma vez que o convite foi 

dirigido via telefone, considerando que para algumas Entidades o procedimento 

mais correto teria sido o de enviar comunicação por escrito. Mencionou este 

facto, uma vez que considera que como agente também interessado neste 

projeto, poderá eventualmente existir a um outro tipo de entendimento por parte 

da entidade que representou.---------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que todos os contactos foram feitos pelo 

telefone na pessoa do senhor Ricardo Pinto, reconhecendo que há “protocolos” 

institucionais que têm de ser cumpridos. No caso concreto da Cooperativa 

António Sérgio para a Economia Social e do Centro de Emprego e Formação do 

Pinhal Interior Norte, foi feito contacto pela sua própria pessoa aos dirigentes 

máximos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que 

quanto à proposta de atribuição de Voto de Louvor à Filarmónica da A.E.R.G. é 

de inteira justiça que se atribua esta distinção, pelo reconhecimento do trabalho 

que fazem no âmbito da cultura, todos aqueles que voluntariamente seja nesta 

Filarmónica seja em outras instituições, contribuem para a dinamização e 

divulgação deste concelho.------------------------------------------------------------------------ 

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues concorda plenamente 

com a proposta de atribuição de Voto de Louvor pelo 80º aniversário do 

Ressurgimento da Filarmónica da A.E.R.G., reconhecendo desta forma o 

trabalho desenvolvido por todos os intervenientes.-----------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que 80 

anos, são muitos anos de esforço e trabalho e de divulgação do concelho de 

Góis tanto a nível nacional, como internacional, pelo que comunga com a 

proposta de atribuição de um Voto de Louvor, reconhecendo desta forma o 

trabalho desenvolvido por esta Filarmónica e naturalmente pelos corpos 

dirigentes da Associação Educativa e Recreativa de Góis.------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que a A.E.R.G.  a todo o momento pode ser 

distinguida com o mais alto galardão do concelho de Góis, porquanto  no ano de 

2014 celebra 75 anos de vida.-------------------------------------------------------------------- 

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

proposta apresentada pela senhora Presidente, atribuindo um Voto de Louvor, 

Reconhecimento e Felicitação à Banda Filarmónica  da A.E.R.G., pelos 80 anos 

do seu ressurgimento.------------------------------------------------------------------------------ 

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra a 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz prevalecendo-se da 

oportunidade para felicitar  todos quanto estiveram envolvidos no trabalho 

meritório das obras de requalificação da capela de Colmeal. Questionou a 

senhora Presidente se a Câmara Municipal comparticipou de alguma forma nas 

obras realizadas.------------------------------------------------------------------------------------- 
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----Mais solicitou, resposta à questão por si apresentada em reunião de 14.02.13, 

relativa ao alojamento de pessoas durante o período escolar na residência de 

estudantes sem serem alunos.------------------------------------------------------------------- 

----A senhora Presidente informou que o Município colaborou tecnicamente nas 

obras de requalificação da Igreja do Colmeal------------------------------------------------

-----Quanto à questão sobre o alojamento de pessoas na Residência de 

Estudantes sem serem alunos, a senhora Presidente informou que a senhora 

Diretora da Residência já se pronunciou sobre o assunto. Oportunamente será a 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, informada sobre a 

questão colocada.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 seis de março do ano de dois mil e treze, sendo assinada 

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

2.2 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DOS POVORAIS/CORPOS 

SOCIAIS – Foi presente a comunicação da Comissão de Melhoramentos dos 

Povorais, datada de 21.03.13, dando conhecimento dos novos Corpos Sociais 

para o biénio de 2013/2015.-----------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e desejou aos novos Corpos Sociais votos 

de sucesso nas atividades que pretendam realizar durante o seu mandato.-------- 

2.3 – UNIÃO PROGRESSIVA DA FREGUESIA DO COLMEAL/CORPOS 

SOCIAIS – Foi presente o ofício da União Progressiva da Freguesia do Colmeal, 

datado de 12.03.13, dando conhecimento dos novos Corpos Sociais para o 

período de 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e desejou aos novos Corpos Sociais votos 

de sucesso nas atividades que pretendam realizar durante o seu mandato.-------- 

2.4 – AUTOMÓVEL CLUBE DE PORTUGAL/PROVA MARATONA “500 

MILHAS ACP OPTICALIA” – Foi presente a comunicação do Automóvel Clube 
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de Portugal, datada de 01.04.13, solicitando autorização para a realização da 

Prova Maratona denominada “500 Milhas ACP Opticalia”, a realizar no próximo 

dia 27 de abril.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

realização da referida prova desportiva, desde que estejam reunidos os 

pareceres das Entidades competentes.-------------------------------------------------------- 

2.5 – CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/PEDIDO DE INTERVENÇÃO/AJUDA 

PARA DEFENDER O PODER LOCAL, PORTUGAL E AS POPULAÇÕES – A 

Câmara tomou conhecimento da comunicação da Câmara Municipal do Crato, 

datada de 15.03.013, relativa ao pedido de intervenção/ajuda para defender o 

Poder Local, Portugal e as Populações.------------------------------------------------------- 

2.6 – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 

FLORESTAS/MEDIDA COMPENSATÓRIA IC3 – PERÍMETRO FLORESTAL 

DE GÓIS -  A senhora Presidente informou que este assunto vem no âmbito da 

publicação de dois despachos dos Ministérios da Economia e do Emprego e da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território – Gabinetes 

dos Secretários de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e 

das Florestas e Desenvolvimento Rural publicados no Diário da República do dia 

15.02.12, os quais plasmam “a Declaração de imprescindível utilidade pública – 

abate de todos os sobreiros, jovens e adultos, em cerca de 1,4 ha de 

povoamento daquela espécie, situados entre os quilómetros 9+650 e 9+850 do 

traçado da via – medidas compensatórias: arborização, com sobreiro, em cerca 

de 2,26 ha de terrenos, com condições edafo-climáticas adequadas, localizados 

no Perímetro Florestal de Góis, sob gestão da AFN – objetivo: realização de 

obras do Lote 4.2 (Avelar Sul/Avelar Norte) do IC3 (Tomar/Coimbra”, bem como 

“Declaração de imprescindível utilidade pública – abate de 81 sobreiros adultos e 

3942 jovens, em cerca de 6,26 ha de povoamentos daquela espécie, situados ao 

longo da via  – medidas compensatórias: arborização, com sobreiro, de 6,26 ha 

de terrenos, com condições edafo-climáticas adequadas, localizados no 

Perímetro Florestal de Góis, sob gestão da AFN – objetivo: obra de construção 

dos Sublotes 2.2 e 2.3, do Lote 2 (Avelar Norte/Condeixa), do IC3 
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(Tomar/Coimbra), assunto também apresentado em reunião da Assembleia 

Municipal pelo senhor deputado Pedro Agostinho. Neste sentido, informou que 

foi solicitado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas que se 

pronunciasse sobre o assunto, pelo que remeteram à Câmara Municipal mapa 

com a indicação da área para plantação de sobreiros no perímetro florestal de 

Góis, a qual se situa em Aldeia Velha na freguesia do Colmeal.------------------------ 

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

2.7 – FUNDAÇÃO ADFP/SÍTIO DA INTERNET COM DESIGNAÇÃO “SERRA 

DA LOUSÃ” - A senhora Presidente deu conhecimento que a Fundação ADFP – 

Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, IPSS de duração 

ilimitada, sem fins lucrativos tendo a sua sede em Miranda do Corvo, pretende 

criar um sítio na internet que congregue, divulgue e promova a Serra da Lousã, e 

os seus produtos, a nível turístico económico, lazer, gastronomia, cultura e 

desporto, com participação de todos os interessados na região, visando 

potenciais sinergias. Mais informou, que a Fundação para a Computação 

Cientifica Nacional - DSN.PT só permite registos de sítios com nomes 

geográficos, com parecer de entidades administrativas, pelo que, para o efeito a 

ADFP remeteu comunicação de tal intenção à CCDRC, a qual solicitou parecer 

de cada uma das autarquias integradas na região da Serra da Lousã, na qual se 

inclui o concelho de Góis.--------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou que a CCDRC, comunicou que foram consultados os diversos 

municípios abrangidos pela referida Serra e genericamente não foi obtida 

resposta autorizada inequívoca pelos mesmos, pelo que esta Entidade  não 

respondeu favoravelmente ao pedido formulado. Informou ainda, que após 

contacto do Gabinete Jurídico da Autarquia a CCDRC que alguns municípios 

não concordaram com a proposta, e que tal fora comunicado à Fundação.--------- 

----A senhora Presidente referiu que em vários momentos parece existir uma 

certa “apropriação” do bem público, como é o caso da Serra da Lousã. No seu 

entendimento, trata-se de um “bem” que tem grande importância e relevância 

para o contexto e território de Góis, devendo ser aglutinador de vontades.--------- 
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------A Câmara tomou conhecimento e face ao exposto deliberou por 

unanimidade  não subscrever a proposta apresentada ADFP, dado considerar 

que é redutora e não se traduz num claro benefício para o Município de Góis.----- 

2.8 – RECLAMAÇÕES DE CONSUMO DE ÁGUA – A senhora Presidente deu 

conhecimento das seguintes reclamações do consumo de água:----------------------

----a) João Francisco dos Reis Maria, Açor,  freguesia de Colmeal,  reclamação 

por rotura na canalização por variação brusca de pressão. , a qual pode estar 

eventualmente ligada com a recente requalificação da rede de águas promovida 

pelo Município de Góis. De acordo com o Regulamento Municipal dos Sistemas 

Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais 

do Concelho de Góis à época em vigor, nomeadamente o nº4 do artigo 51º, o 

mesmo refere explicitamente que para evitar danos nos sistemas prediais 

resultantes de pressão excessiva ou de variação brusca de pressão na rede 

pública de distribuição de água, a Câmara Municipal deve tomar as necessárias 

providências, responsabilizando-se pelas consequências que daí advenham.------ 

-----A senhora Presidente informou, que consultados os serviços externos e 

respetiva unidade orgânica (DGUPA) os mesmos não informaram em tempo útil 

os consumidores da eventual pressão excessiva ou de alteração brusca 

consequência  da nova rede de abastecimento.-------------------------------------------- 

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

retificação do consumo de água nos m3 totais lidos, isto é de 20 m3.-----------------

-----b) Francisco das Neves, Pena, freguesia de Góis, verifica-se que se trata de 

consumo de água efetuado inadvertidamente, durante o mês de dezembro, por 

esquecimento, que deveria vir a ser integralmente debitado ao preço inserto no 

Aviso enviado a todos os consumidores de água, ou seja, todo o consumo 

deveria ser integrado ao preço do 1º escalão.-----------------------------------------------

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

retificação do valor pelo 1º escalão, uma vez que se trata de um valor relativo a 

dezembro de 2012.--------------------------------------------------------------------------------- 

2.9 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM 

ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
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PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERÍÓDICA - A senhora Presidente informou 

que na sequência da deliberação tomada pela Assembleia Municipal na sessão 

ordinária de 27.12.2012 relativamente ao assunto em 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 

01.02.2013 e 31.03.2013, cuja cópia do documento constitui o Anexo I 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.-------------------------

2.10 – RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012 – Foi 

presente o Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2012, cuja cópia fiel 

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

-----A senhora Presidente informou que em cumprimento do disposto no artº 47.º 

da Lei nº2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças Locais e do nº 2, do Ponto 

2 das considerações técnicas do Decreto – Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro-

POCAL, elaborou-se o presente Relatório de Gestão e Contas relativo ao ano 

económico de 2012, para que, em conformidade das disposições legais definidas 

na Lei nº169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de janeiro, designadamente na alínea e), do nº2, do artº 64º, o mesmo seja 

aprovado por parte do Executivo Municipal e submetido à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea c), do nº2, do artº 53.º, da 
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citada Lei. Os referidos documentos estão ainda sujeitos ao controlo jurisdicional 

do Tribunal de Contas e ao controlo administrativo de verificação da legalidade 

por parte dos Órgãos de tutela da Administração Central.-------------------------------- 

------Acrescentou que, o Relatório de Gestão é um documento da prestação de 

contas que tem por objetivo disponibilizar informação sobre os recursos 

humanos, situação financeira, patrimonial e execução das Grandes Opções do 

Plano, de 2012, que inclui a execução do Plano Plurianual de Investimentos e as 

Atividades mais Relevantes. No seu conteúdo procura-se espelhar a atividade 

desenvolvida pela Câmara Municipal, durante o ano de 2012, a qual evidencia 

de forma clara e detalhada, a situação financeira do Município de Góis, a 31 de 

dezembro de 2012, a sua evolução ao longo dos últimos anos que resulta das 

políticas e opções do Executivo.----------------------------------------------------------------- 

------Referiu que, através da análise dos quadros financeiros relativos à 

prestação de contas verifica-se ter sido atingido um nível de execução das GOP 

de 56,71 %. Relativamente à taxa de execução do orçamento da receita, a 

mesma é de 80,89 % (a que corresponde o valor de 9.261.921,90 €) tendo a 

congénere da despesa atingido os 74,50 % (a que corresponde o montante de 

8.529.856,28 €). O relativo equilíbrio nos níveis percentuais e absolutos de 

execução, espelha por um lado, o esforço qualitativo de performance orçamental 

que este executivo imprimiu, desde a sua posse, na gestão e controlo dos 

dinheiros públicos e revela, ainda, em conjugação com os valores reconhecidos 

no passivo, a manutenção do endividamento do Município num patamar de 

equilíbrio, cumprindo com os requisitos legais numa postura de alinhamento 

solidário com os objetivos da política macroeconómica do Estado em contexto de 

crise nacional e internacional.--------------------------------------------------------------------

-----No quadro específico das alterações políticas ocorridas em 2012 e das 

consequências altamente restritivas à atividade económica decorrentes do 

Programa de Assistência Económica e Financeira-PAEF, celebrado com a 

“Troika” de instituições financiadoras do Estado Português, também o Poder 

Local foi atingido por condicionamentos orçamentais e creditícios excecionais e 

completamente imprevisíveis e antagónicos àquela que era a realidade do ano 



.   
                                                      

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

  15 

 

de 2009. Ao nível do Município de Góis foram tomadas medidas de rigorosa 

contenção de gastos para que, não podendo satisfazer o leque inicialmente 

pensado de necessidades dos/as munícipes, não ficassem, contudo, por ser 

atendidas as suas carências mais prementes.-----------------------------------------------

------Neste sentido, e em conformidade com o POCAL e em estreita coerência 

gestionária, foi dada continuidade a todos os investimentos que transitaram de 

2011 para o ano de 2012, assim como foram lançadas novas obras em função 

dos fundos disponíveis e, em pleno cumprimento com a Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso (LCPA).-----------------------------------------------------------------

---Assim, e no que concerne ao Plano de Atividades mais relevantes – PAMR, o 

Município de Góis continuou empenhado na melhoria da qualidade de vida 

dos/as munícipes, estando atento aos grupos mais vulneráveis que, como 

consequência da crise económica e social em que o país se encontra 

mergulhado, se manifestaram não apenas em maior número de pessoas como 

em maior número e diversidade de carências.-----------------------------------------------

-----Na área da Educação e Ação Social destacam-se as iniciativas realizadas no 

âmbito do Programa Municipal de Inclusão e Desenvolvimento-PMID, com a 

finalidade de apoiar as famílias e indivíduos/as com baixos recursos económicos, 

bem como colaborar na execução de atividades consideradas de interesse 

municipal. Os projetos implementados no ano de 2012 são de extrema 

importância, destacando-se o Programa de Conforto Habitacional para as 

Pessoas Idosas-PCHI, o Projeto “Parménides” – “Plano para a Igualdade” e 

Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade do Concelho de Góis – Projeto 

RAMPA. São ainda de realçar os apoios efetuados por esta Câmara Municipal 

aos/às jovens do ensino secundário e ensino superior, bem como o apoio na 

dinamização de atividades em parceria com o Agrupamento de Escolas de Góis. 

-----Ao nível cultural, destaca-se o Góis Oroso Arte, que em 2012 contou com a 

presença de artistas de todo o país e de vários países estrangeiros, 

transformando o Concelho num ponto de encontro internacional de arte e 

cultura.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A 20.ª Feira Agrícola Comercial e Industrial de Góis (FACIG), manteve-se 
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como certame de referência cuja missão passa por promover uma oportunidade 

singular para que as instituições, empresários/as e comerciantes possam 

apresentar os seus produtos, serviços e/ou projetos, num tempo em que todas 

as oportunidades de partenariado são bem-vindas e desejadas. No mesmo 

contexto destaca-se, também, a Feira da Castanha e do Mel que tem em vista a 

promoção das potencialidades do Concelho, com a divulgação dos produtos 

endógenos.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----O desenvolvimento social, cultural e educativo do Concelho de Góis é uma 

preocupação constante do atual executivo da Câmara Municipal, promovendo 

diversas iniciativas e apresentando candidaturas aos apoios existentes, com 

vista à melhoria significativa da qualidade de vida das populações; a preparação 

das crianças e jovens na sua educação formal e informal; a valorização e 

salvaguarda do património cultural e da memória coletiva; a qualificação e 

dinamização das potencialidades turísticas e culturais do território. -------------------

-----Ao nível da intervenção social destaca-se, também, pelo seu elevado mérito, 

o programa de atendimento social descentralizado, através do qual os/as 

técnicos/as de serviço social deslocam-se a diversas freguesias do Concelho a 

fim de prestarem atendimentos personalizados a indivíduos e famílias em 

situação de desfavorecimento e/ou de exclusão social.----------------------------------- 

-----No quadro dos investimentos físicos que os tempos atuais tornam mais 

prementes, destacamos, designadamente, a continuação da construção da Casa 

da Cultura, cuja execução se iniciou em agosto de 2010; a ampliação da Escola 

Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Góis; a fase final da construção da 

Circular Externa de Carvalhal dos Pombos; a continuação da construção do 

Centro de Referência da Memória Goiense; a beneficiação de arruamentos na 

Freguesia do Colmeal, na Freguesia de Góis (rotunda e área envolvente à 

biblioteca, passeios na Costeirinha e zona industrial), na Freguesia de Alvares 

(pavimentações em Cortes - rua principal e transversal), na Freguesia de Vila 

Nova do Ceira (Murtinheira e Topa); Requalificação de infraestruturas e espaços 

públicos da Aldeia do Loural; Requalificação da Iluminação pública dos 

arruamentos em Alvares, Vila Nova do Ceira, na zona industrial de Vila Nova do 
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Ceira e Góis; Arruamentos na Freguesia de Vila Nova do Ceira (acesso a 

Carvalhais/Inviando, retificação, pavimentação e beneficiação de muros); 

requalificação do Largo do Álamo; na zona industrial de Vila Nova do Ceira 

(implantação de muros de suporte de lotes); manutenção da rede viária nas 

Freguesias de Cadafaz e Colmeal (fornecimento e colocação de rails metálicos); 

requalificação da calçada em Colmeal; no Campo de Futebol Eng.º Augusto 

Nogueira Pereira concluiu-se a zona destinada ao público, com a aquisição das 

cadeiras para toda a bancada, assim como foram executados os arranjos 

exteriores e acessos a esta infraestrutura desportiva. Foram ainda realizadas as 

construções de um muro na Av.º Dr. Padre António Dinis, em Góis, e na 

localidade de Tarrastal; intervenções no Parque de Campismo de Góis; 

intervenções no sistema de abastecimento de Águas de Foz da Cova 

(implantação de rede entre Foz da Cova e Carrimá); intervenções no sistema de 

abastecimento de Água na Malhada (reabilitação da rede); intervenções na 

captação do sistema de água do Casal Novo, Reabilitação de abastecimento em 

Conhais, Outeiro e Cabreira; abertura de arruamento em Alvares (Rua do Monte 

do Piçarral) e abertura da Circular Externa das Cortes.-----------------------------------

-----Na área florestal executaram-se os projetos aprovados, nomeadamente no 

âmbito da zona de intervenção florestal-ZIF dos Penedos, onde se 

compreendem a beneficiação dos povoamentos, a realização de plantações de 

espécies autóctones na Mata da Oitava.------------------------------------------------------

-----Ao nível da sensibilização florestal, foi dinamizada a comemoração do dia 

mundial da floresta e da floresta autóctone, com a colaboração dos/as alunos/as 

do Agrupamento de Escolas de Góis, bem como a aposta continuada na 

prevenção florestal com a elaboração de candidaturas  para construção de 

depósitos  de defesa contra incêndios como foi o caso concreto de Vale de 

Maceira e da Malhada. Saliente-se a colaboração do Município nesta área, 

através do Gabinete Florestal no que concerne à elaboração de candidaturas. 

Exemplo disso foi o projeto para construção do tanque da Malhada, cuja 

entidade promotora é a Junta de Freguesia do Colmeal.----------------------------------

-----Foi ainda aprovado o projeto de limpeza das galerias ripícolas dos cursos 
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dos rios e ribeiras de maior interesse ambiental do Concelho, sendo estes o Rio 

Ceira, a Ribeira do Sinhel e Rio Sótão.--------------------------------------------------------

-----Na época de risco de incêndios, designada período crítico, em 2012 foram 

reunidos todos os esforços ao nível da proteção civil, com a presença da equipa 

de vigilância florestal, à imagem dos anos anteriores, que realizou ao longo do 

resto do ano, diversas ações de silvicultura preventiva e a manutenção dos 

depósitos de defesa da floresta contra incêndios instalados no Concelho.-----------

-----As áreas Financeira e dos Recursos Humanos foram, sobretudo, 

beneficiadas com novas normas de controlo e funcionamento, eliminando 

burocracias indesejadas; ao mesmo tempo, implementou-se um conjunto de 

regras de funcionamento coerentes e sintonizadas com os procedimentos e 

processos de trabalho que o quadro legislativo mais recente veio tornar 

necessário.---------------------------------------------------------------------------------------------

----Por imperativo da Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2012 

encontrou-se o Município de Góis obrigado a reduzir o número dos seus 

trabalhadores em 3 % até ao fim do 3º trimestre. Consciente, por um lado, da 

necessidade de cumprir a lei e, por outro, de tornar o mais leve possível o 

impacto de tal medida junto da população ativa do nosso concelho, o executivo 

municipal estudou todas as situações individuais de aposentadoria, para que 

todos os interesses fossem acautelados.------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu ainda que os documentos em análise 

demonstram de forma clara e transparente a atividade da Câmara Municipal de 

Góis durante o ano transato, dirigindo uma grande palavra de apreço e 

reconhecimento a todos quanto contribuíram para o trabalho desenvolvido pelo 

Município de Góis durante o ano de 2012, com especial ênfase aos seus 

trabalhadores que demonstraram, mesmo neste tempo de dificuldades, um 

enorme empenho e motivação.-------------------------------------------------------------------

----Após nota introdutória, a senhora Presidente referiu que tanto a presente 

reunião, como a que aprova as GOP e o Orçamento são, no seu entendimento, 

as mais importantes do Executivo. -------------------------------------------------------------

-----Continuou, referindo que o ano de 2012 não foi fácil em termos de 
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concretizações, sendo que a taxa de execução alcançada não é a desejável. 

Contudo, atendendo às vicissitudes e a outros tantos constrangimentos, bem 

como a novos imperativos legais, que diariamente nos exigem mudanças e 

adequação dos próprios trabalhadores às mesmas, considera a avaliação do 

trabalho desenvolvido pela maioria socialista bastante positivo, tendo neste 

sentido, sido o nosso contributo para o desenvolvimento do concelho de Góis.----

-----Continuou, referindo que tal como foi mencionado a taxa de execução 

financeira ao nível das GOP foi de 56,71%, sendo que a taxa de execução física, 

foi de 66,46%. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu que não nos devemos centrar apenas naquilo que é traduzido 

em percentagens, mas também naquilo que é igualmente substantivo e que se 

assume como aspectos positivos do trabalho realizado, sem prejuízo de serem 

elencados alguns aspectos menos positivos. Em termos de aspectos positivos, 

começou por evidenciar o cumprimento integral da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso (LPCA), o cumprimento dos limites de endividamento, 

referindo que no presente Mandato, foi apenas contraído um empréstimo de 

cerca de meio milhão de euros, destinado à construção do Parque Municipal. O 

apoio às Instituições locais (públicas e privadas) foi na ordem dos 625.000,00 € o 

que representa 7% do orçamento total da receita, reconhecendo que sem o 

suporte do Município muitas Instituições não têm condições para funcionar em 

termos de autonomia financeira, mas que são promotoras de desenvolvimento 

do concelho e de criação/manutenção de postos de trabalho.------------------------ 

-----Mais referiu, que há uma execução imaterial que não é passível  de ser 

contabilizada, nem traduzida em formato de percentagem, tratando-se de um 

trabalho que ocupa bastante tempo e que envolve muitos trabalhadores, assim 

como também é uma realidade que outras Entidades de direito público e privado 

contribuíram para essa mesma execução imaterial. Neste sentido, apresentou 

como exemplo de trabalho realizado e não traduzido em percentagens, o 

cumprimento das recomendações/sugestões emanadas pela IGAL, aquando da 

Ação Inspetiva realizada no ano de 2010, que envolveu todos os serviços 

particularmente na regularização de procedimentos internos, obrigando à 
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elaboração e implementação de Regulamentos como foi o caso do Regulamento 

de Horário de Trabalho, Concessão de Subsídios, Cedência de viaturas 

Municipais e Conselho Municipal de Juventude.-------------------------------------------- 

-----Acrescentou que, ainda no plano das concretizações imateriais, foi feita por 

imperativo legal, uma nova  reorganização das unidades orgânicas, bem como a 

aposta na formação dos trabalhadores, particularmente através da CIMPIN, 

esperando que a mesma contribua para o enriquecimento pessoal e profissional 

dos recursos humanos do Município.----------------------------------------------------------- 

------Prosseguiu, referindo que em termos de balanço daquilo que  mais pode ter 

prejudicado o concelho de Góis no ano de 2012 foi a não aprovação do Projeto  

relativo ao empreendimento turístico promovido pela Empresa Nature Sanus – 

Turismo, S.A., porquanto no seu entendimento, tratava-se de um investimento 

estruturante para o concelho de Góis. Sem esquecer que o Poder Local vive 

uma quase asfixia, sem possibilidade de recurso à banca, limitando a realização  

de investimentos públicos. Evidenciou ainda, o facto da crescente perda de 

autonomia do Poder Local, conquistada no pós 25 de abril de 1974 com a 

institucionalização do municipalismo. De igual modo, fez referência aquela que 

tem sido a atuação da Administração Central, que derivado da questão da Troika 

e dos pactos que foram celebrados reduziu as transferências para os municípios 

e, ao mesmo tempo implementou a Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso. Considerou, não ser justo que se tenham generalizado as penalizações a 

todos os Municípios, mesmo aqueles que até à data tinham cumprido, e aqueles 

que de facto tinham prevaricado foram “premiados” com possibilidade  de 

recurso ao PAEL. Referiu que, numa atitude de justiça e de respeito pelo 

Municípios, podiam ter criado medidas de exceção para os municípios que 

sempre cumpriram  com os limites do endividamento e equilíbrio financeiro e 

com o pagamento a fornecedores como é o caso concreto do Município de Góis, 

à semelhança  da solução que encontraram para os municípios que estavam 

com graves dificuldades ao nível da despesa, através da implementação do já 

referido PAEL – Programa de Apoio à Economia Local. É um facto, que tem sido 

princípio deste Executivo regularizar os pagamentos não só aos fornecedores, 
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mas também às empresas responsáveis pelas empreitadas. É sabido que com a 

crise que se vive, se não cumprirmos com as empresas que prestam serviços ou 

que estão responsabilizadas por algumas empreitadas, é uma realidade que a 

situação se agrava de sobremaneira. ----------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, fazendo alusão ao balanço geral reiterando a sua convicção de 

que apesar dos constrangimentos elencados, foi alcançada uma boa taxa de 

execução, sendo a mesma a maior dos últimos anos. Reconhece a existência de 

empreitadas que se prolongaram no tempo, umas possivelmente por alguma 

responsabilidade imputada ao próprio Município na qual responderá sempre, e 

outras que têm a ver com situações alheias ao próprio Município e que são do 

conhecimento de todo o Executivo. Porém, não pode deixar de referir dois 

factores que reputa de muito importantes, o sentido de responsabilidade das 

empresas, que apesar da crise e das dificuldades que se têm deparado, também 

devem respeitar o Município, uma vez que a crise também nos afeta e tudo tem 

sido feito para que o Município assuma e honre os seus compromissos. 

Contudo, devido a contingências várias, as empreitadas seguramente irão estar 

concluídas no presente ano, referindo ainda, que se as empresas adjudicantes, 

tivessem respeitado os prazos provavelmente as do Centro de Referência da 

Memória Goiense, Casa Municipal da Cultura, Circular Externa do Carvalhal dos 

Pombos, Ampliação da Escola do 1º CEB/Jardim de Infância de Góis, já teriam 

sido dadas como concluídas, pelo que não teria dúvidas que não estaria a falar 

de uma taxa de cerca de 56,71%, mas com certeza de uma taxa superior, e 

estaria em condições de fazer no ano em curso um outro tipo de trabalho apesar 

de as receitas serem cada vez mais reduzidas.---------------------------------------------

-----A senhora Presidente prevaleceu-se da oportunidade para agradecer aos 

Vereadores do PSD pela disponibilidade e colaboração na aprovação de muitos 

assuntos considerados estruturantes para o concelho, traduzindo-se num voto 

de confiança, uma vez que estamos todos a trabalhar para o mesmo projeto, isto 

é, o desenvolvimento do concelho de Góis, reconhecendo que no cômputo geral 

foi um ano em termos de avaliação bastante positivo.-------------------------------------

------De igual modo, agradeceu a todas as instituições do concelho de direito 
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privado e público, por todo o trabalho realizado no âmbito das parcerias, 

realçando o trabalho realizado com as Juntas de Freguesia, enaltecendo e 

agradecendo a disponibilidade e colaboração incondicional. De igual modo 

reconheceu e agradeceu a colaboração das Instituições de direito privado, as 

quais de facto ajudam muito em algumas concretizações, que o Município 

isoladamente não teria condições para executar.------------------------------------------- 

------Referiu ainda, considerar importante o investimento de mais de seiscentos 

mil euros em termos de verba corrente e capital no apoio às Instituições, uma 

vez que considera  que o seu trabalho gera riqueza para o concelho, cria postos 

de trabalho, para além de serviços de excelência.----------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia informou que iria usar 

da palavra em seu nome pessoal e da senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

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

-----Primeiramente, referiu comungar com a opinião da senhora Presidente 

quando mencionou que esta é uma das reuniões mais importantes do Executivo, 

sendo que a presente tem ainda uma importância maior, uma vez que é a última 

deste mandato. Referiu, que o Relatório de Gestão e Prestação de Contas para 

os Vereadores do PSD é um documento árido que espelha de maneira clara o 

que foi a atividade da Câmara Municipal do ano de 2012, sendo natural que a 

maioria socialista saliente aquilo que de mais positivo foi realizado, e quem está 

na oposição evidencie os aspetos mais negativos, sendo naturalmente este o 

papel da oposição. Mais referiu, que a sua intervenção consubstancia-se nos 

aspetos que considerou menos positivos, sendo natural que a maioria socialista 

considere a realização das GOP e do resultado global de 56,71%, referindo que 

se trata de um bom resultado, e que façam referência a 80% de concretização 

das receitas, tendo os Vereadores da oposição na apreciação do Relatório 

avaliado outro tipo de números que nos preocupam.-------------------------------------- 

-----Continuou, referindo que da análise realizada verificou-se que houve 

aumento da dívida; alargamento no prazo de pagamento aos fornecedores; que 

a solvabilidade diminuiu do ano de 2012 para 2013, que a autonomia financeira 

do próprio município diminuiu, bem como a liquidez geral.------------------------------- 
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-----Mais referiu, que é preocupação dos Vereadores do PSD que o 

endividamento do Município a médio e longo prazo atinja os 85%, apesar de ser 

do conhecimento geral que as regras a meio do processo foram alteradas, bem 

como o método de cálculo. Contudo, considera que 85% que se trata de uma 

percentagem elevada, embora seja entendimento geral que para que se 

proporcione desenvolvimento os Municípios se devem endividar, reafirmando o 

facto de se estar muito próximo do limite superior.----------------------------------------- 

-----Referiu ainda, a apreensão relativa a alguns números constantes no 

documento em apreço, nomeadamente quando a senhora Presidente mencionou 

o apoio de cerca de seiscentos mil euros concedido às várias Instituições 

concelhias, assunto que o levará adiante a tecer algumas considerações que 

entende pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador referiu que no que concerne à Residência de Estudantes 

cerca de cento e cinco mil euros foram gastos por este equipamento durante o 

ano de 2012, valor que entende que deveria ter entrado nos cofres da 

restauração do concelho de Góis, parecendo que a opção que se tem optado de 

se servir as refeições das mais variadas iniciativas do Município na Residência 

de Estudantes não seja a melhor, uma vez que se verifica a existência de 

unidades de restauração para fornecimento desses mesmos serviços.---------------

-----Relativamente aos subsídios que o Município tem atribuído à ADIBER, 

referiu estar consciente que maioritariamente parte destes são naturalmente 

realizados no âmbito das parcerias celebradas com o Município, sendo o valor 

de cento e cinquenta e seis mil euros o montante que ressalta do cômputo geral 

da atribuição de outros subsídios patentes no documento em análise.---------------

-----Prosseguiu, reafirmando que esta será a última vez que os Vereadores do 

PSD terão a oportunidade de fazer alusão a este Relatório, e, fazendo uma 

retrospectiva dos anos anteriores, apraz-lhes dizer que este se trata de um 

Mandato não conseguido. Referiu, que a sua afirmação se consubstancia no 

facto de algumas promessas feitas e consideradas estruturantes para o concelho 

não tenham sido realizadas, realçando que os Vereadores PSD se solidarizaram 

nestes casos com a maioria socialista.--------------------------------------------
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Prevaleceu-se da oportunidade para dirigir em seu nome e da sua colega de 

bancada umas palavras de apreço à senhora Presidente pelo facto de ter feito 

menção à solidariedade dos próprios nas decisões consideradas determinantes 

para este concelho, é um facto que constata uma vez que também considera 

que os Vereadores da oposição foram solidários maioritariamente nas decisões 

importantes apreciadas e votadas por unanimidade em sede de reunião do 

Executivo, pelo que considerou importante esse mesmo reconhecimento, 

principalmente quando o mesmo não é tido noutros órgãos deste concelho.--------

-----Referiu, que quando foi aqui feita alusão a alguns investimentos 

estruturantes, os quais desde a primeira hora tiveram o apoio dos Vereadores da 

oposição, e que posteriormente não foram concretizados, nomeadamente na 

freguesia de Vila Nova do Ceira, refere-se à deslocalização da Pocilga e à 

requalificação da rede de abastecimento de água. Quanto à deslocalização da 

Pocilga, referiu que se trata de um investimento que passa pela iniciativa 

privada, não tendo conhecimento exato do que se passou com este processo. 

No que concerne à requalificação da rede de abastecimento de água em Vila 

Nova do Ceira, referiu que era uma grande aposta deste Executivo, parecendo-

lhe que se tratava de um investimento extremamente importante e vital para esta 

freguesia. Apesar de alguns entraves conhecidos por todos, considera que se 

perdeu demasiado tempo com este projeto, tendo para o efeito referido a 

existência de algumas alternativas viáveis e menos onerosas para a 

concretização deste investimento. Não sendo implantada até à data qualquer 

solução, é um facto que se continua a constatar a má qualidade de água para 

consumo humano, naturalmente quando a existência de algumas partículas em 

suspensão é visível.---------------------------------------------------------------------------------

-----Um outro investimento considerado extremamente importante para um 

melhor funcionamento das condições dos serviços externos da Câmara 

Municipal, era de facto a construção do Parque Municipal, sendo que desde o 

princípio se tratou de um projeto complicado, tendo havido algumas hesitações 

relativas ao tipo de concurso a lançar, sendo uma realidade que passados três 

anos o projeto continua praticamente na mesma, sem esquecer o investimento 
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realizado nas terraplanagens onde este equipamento será eventualmente 

instalado. Referiu ainda, que o atraso na implantação deste Projecto fez com que 

não se cumprisse a promessa com o Centro Social Rocha Barros, inviabilizando 

deste modo a pretensão da Direção de ampliação desta IPSS. Ainda 

relativamente ao Parque Municipal, referiu a existência de um empréstimo 

relacionado com a realização deste projeto, plasmado no documento em apreço 

como utilizado, tendo questionado que desejava ver dissipada o porquê de 

constar como “utilizado.”-------------------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão de Administração 

Geral, explicou que o termo “utilizado” constante no mapa de empréstimos 

significa que o empréstimo em causa já foi disponibilizado/transferido pela 

instituição financeira, independentemente do Município já o ter ou não utilizado 

para o fim a que se destina. Significa que está disponível para o investimento 

designado “Parque Municipal”-------------------------------------------------------------------- 

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

investimento reconhecido de excelente pela senhora Presidente é o Centro de 

Referência da Memória Goiense, considerando que se trata de um projeto 

inacabado, uma vez que é visível um edifício imutável, sendo a única coisa que 

ressalta à vista uma escadaria de gosto duvidoso onde existia um jardim e não 

se tendo conseguido a realização total do projeto, sendo um facto visível para 

todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que uma coisa são os números patentes num documento, e 

outra é a constatação que é feita quando se visita alguns investimentos. Mais 

referiu, a existência de obras que se prolongaram no tempo, havendo contudo 

algumas razões para isso, como já foi referido pela senhora Presidente, tendo os 

Vereadores do PSD nestas situações sido solidários com o Executivo. Porém, 

referiu a existência de outras situações que dificilmente se perceberão. Quanto a 

esta questão, referiu que exemplo disso é a Casa Municipal da Cultura e o 

Centro de Referência da Memória Goiense, entendendo-se que a conclusão 

destas empreitadas poderá eventualmente dever-se à falta de verba, porém 

realçou que outras obras se prolongaram no tempo e no seu entendimento não 
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percebe qual a utilidade das mesmas, contudo são opções de quem está no 

Executivo, mas que para os Vereadores da oposição dificilmente são 

compreensíveis. Referiu, que exemplo disso, é a rotunda em frente à Biblioteca 

Municipal e a requalificação do Campo de Futebol Engº Augusto Nogueira 

Pereira, obras que demoram a serem realizadas, havendo também algumas 

obras consideradas de difícil perceção, entendendo que lhe parecem mal 

concebidas e conseguidas, nomeadamente a sinalética horizontal designada por  

 “ilhas” na Rua Dr. Hermano Neves, que em muito dificultam a circulação de 

veículos, nomeadamente a que se encontra no cruzamento junto ao ténis, 

podendo dar azo a ocorrência de alguns incidentes, tendo sugerido que a 

sinalética horizontal pintada provavelmente teria sido a melhor opção.---------------

-----De igual modo, fez alusão à ampliação da E.B. 1/Jardim de Infância de Góis, 

que se prolongou demasiado no tempo, tendo a sua conclusão tido um final 

caricato quanto à possível inauguração, uma vez que após convite para esta 

iniciativa foi-lhe transmitido que devido às condições atmosféricas que a 

inauguração das obras de ampliação do referido equipamento teria sido anulado, 

porém manter-se-ia as comemorações do Dia Mundial da Floresta, facto que não 

entendeu.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões 

Garcia que estava prevista que se fizesse a mudança dos alunos para as novas 

instalações, iniciativa coincidente com as comemorações do Dia Mundial da 

Floresta.. Tal facto não se verificou, fruto de um mal entendimento do técnico 

relativamente ao caderno de encargos referente aos arranjos exteriores, uma 

vez que somente uma das partes dos arranjos exteriores foi considerada no 

caderno de encargos, pelo que se teve que fazer um auto de trabalhos a menos, 

a fim de se proceder aos arranjos em falta. Contudo, apesar de se terem tomas 

as diligências necessárias para que a zona envolvente à E.B. 1/Jardim de 

Infância de Góis reunisse as condições necessárias à prática de lazer, devido às 

condições atmosféricas adversas que se fizeram sentir durante o passado mês 

não houve realmente condições para se concluírem os trabalhos. Face ao 

exposto, referiu ter dado indicações para que se contactassem todos os 
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convidados que não ira ser inaugurada a ampliação da E.B. 1/Jardim de Infância 

de Góis, tendo em conta os argumentos elencados. -------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia continuou referindo que 

em relação a outras áreas que os Vereadores do PSD consideram 

determinantes e importantes para o concelho, não concorda que o Turismo seja 

exclusivamente a alavanca para o desenvolvimento do concelho de Góis, sendo 

um factor importante mas não exclusivo. Relativamente à questão da Nature 

Sanus – Turismo, S.A., aqui referida pela senhora Presidente mencionou que 

tanto ele próprio como a sua colega de bancada não poderiam deixar de se 

solidarizarem com a maioria socialista, uma vez que consideram que tudo foi 

feito por todo o Executivo para que o projeto desta Empresa fosse uma 

realidade, ao invés levamos uma “machadada” profunda, uma vez que criamos 

muitas expetativas em relação a este investimento, e a realidade é que se 

verificou que mais uma vez ficámos sem este empreendimento turístico.------------

-----Mais referiu, que os Vereadores do PSD não podem deixar passar em 

branco e mencionar que se estivessem no Executivo não estariam totalmente 

tranquilos relativamente à parcela da Quinta do Baião vendida à ADIBER, por 

um valor inferior de avaliação da mesma, uma vez que iria ali ser instalado um 

empreendimento de turismo rural, sendo que posteriormente a este facto 

compreensivelmente o Executivo por unanimidade deliberou suspender o 

processo, tendo sido deliberado por anterior Executivo acionar a cláusula de 

reversão. Lembrou que esta ficou suspensa, em virtude de se ter decidido dar 

uma oportunidade à ADIBER para reformular o seu projeto, de forma a que o 

mesmo pudesse ser complementado ao projeto da Nature-Sanus. Referiu ainda, 

que com o encerramento desta empresa nunca mais o assunto foi aflorado, 

parecendo-lhes que isso poderá futuramente vir a acarretar alguns problemas ao 

Executivo, reafirmando que se estivesse na situação do Executivo não estaria 

nada tranquilo com essa situação.-------------------------------------------------------------- 

-----No que concerne ao apoio às Instituições, referiu que verificaram que alguma 

coisa falhou, relativamente com duas Instituições na qual integra os órgãos 

sociais, designadamente a Casa do Povo de Vila Nova do Ceira e a FILVAR. 
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Explicou que em Assembleia-Geral das duas Instituições, constatou-se a 

existência de compromissos assumidos relativamente à entrega de subsídios os 

quais até à data não foram entregues, facto que causa algum estrangulamento 

ao funcionamento das mesmas. Informou, que na FILVAR verifica-se graves 

problemas de infiltrações as quais pioraram com as últimas intempéries e que a 

Casa do Povo se encontra com problemas de tesouraria. É um facto que se 

constata que durante este período foram aprovados alguns subsídios os quais 

muitas das vezes não são entregues, sendo conhecedor que não há 

obrigatoriedade na sua entrega. Contudo, referiu que quando um subsidio é 

aprovado naturalmente que as Instituições criam expetativas que poderão vir a 

serem goradas, pelo facto de a sua entrega não se verificar, podendo dai advir 

alguns problemas no funcionamento destas.-------------------------------------------------

------O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia continuou, fazendo 

alusão ao papel que as pessoas desempenham dentro de qualquer Instituição, 

uma vez que são elas o pilar do desenvolvimento das mesmas, pelo que há a 

obrigatoriedade em que o trabalho desempenhado por estas seja reconhecido. 

Mencionou que o que constata aos olhos dos Vereadores da oposição é que em 

relação à Câmara Municipal existe uma grande insatisfação e desmotivação por 

parte dos trabalhadores, concluindo que estão desmobilizados e parecendo-lhes 

que há alguma coisa que não estará a correr bem em termos institucionais.--------

-----Apraz-lhe ainda mencionar, que como Vereadores da oposição notam a 

existência de algum desmembramento entre a senhora Presidente e os 

Vereadores, não lhes parecendo que estejam a agir como uma Equipa, pelo que 

os leva a pensar que alguma coisa  também não estará a correr da melhor 

maneira. Salientou ainda, o facto de que o ano de 2012, dois dos colaboradores 

mais próximos da senhora Presidente, pessoas da sua confiança e por si 

nomeadas, renunciaram o lugar para os quais tinham sido nomeados, por vezes 

com criticas violentas, pelo que entende que o ano de 2012 não tenha sido um 

ano conseguido tendo em conta os aspectos que referiu.-------------------------------- 

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

referindo que relativamente à atribuição de subsídios é seu entendimento a 
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existência de grande disparidade e falta de equidade em relação aos subsídios 

transferidos para as Juntas de Freguesia, enfatizando que foram as freguesias 

do PSD as mais penalizadas.---------------------------------------------------------------------

----Referiu ainda, o facto da senhora Presidente ter afirmado que a receita teve 

uma grande redução no ano de 2012, não sendo isso que se verifica na página 

16 no ponto 2.2.3.2. Receitas de Capital, do documento em apreço, em que 

menciona que as receitas tiveram um aumento de 2011 para 2012 de 13,59% o 

que corresponde a 411.651,74 €.---------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra a Drª. Sara Mendes explicou que o aumento referido pela 

Senhora Vereadora respeita apenas à receita de capital, referindo que a receita 

corrente teve um decréscimo de 2,04%. Mais referiu que o aumento da receita 

de capital é um aumento originado claramente pelo recebimento de receita 

consignada (cerca de 380.000,00 €), proveniente de empréstimos e de fundos 

comunitários, e que apenas pode ser utilizada para aquele fim. Ou seja, verifica-

se um aumento de receita mas que tem que ser obrigatoriamente canalizada 

para o desenvolvimento dos projetos que visa financiar e que, no caso dos 

fundos comunitários, se deve à franca execução verificada ao longo do ano de 

obras financiadas (como a Casa da Cultura e a Ampliação da Escola Básica/Pré-

Escolar de Góis). Acrescentou ainda que a restante receita que pode ser  

canalizada para fazer face a despesas gerais do Município teve efetivamente 

uma diminuição face ao ano anterior, o que originou alguns constrangimentos 

orçamentais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz relativamente às 

transferências correntes e de capital concedidas, questionou se os valores 

plasmados no documento são os que efetivamente foram pagos, verificando que 

alguns desse valores diferem dos que foram aprovados em reuniões do 

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

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes a mesma explicou que os valores 

constantes nos mapas de transferências correntes e capital concedidas 

respeitam a valores pagos às entidades neles indicadas. ------------------------------- 
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-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia que iniciou a sua 

intervenção salientando a não negociação de qualquer empréstimo com a banca 

como uma circunstância que tinha condicionado decisivamente o presente 

mandato, sem no entanto deixarem de ser pagas as prestações devidas pelos 

empréstimos contraídos anteriormente. Por isso a larga maioria das realizações 

já referidas na nota introdutória limitaram-se aquelas para as quais estavam 

garantidos financiamentos do QREN. Ainda assim, continuou afirmando que o 

ano de 2012 foi um dos mais importantes em obras concretizadas.-------------------

-----Para além das obras referidas na nota introdutória e daquelas que a 

Oposição elencou que não foram realizadas ou das que correram menos bem, 

também não convém passar despercebido o trabalho de Alteração do PDM 

aprovado no ano transato, um trabalho complicado e complexo que exigiu a 

intervenção de vários trabalhadores do Município e de vários Serviços da 

Administração Pública, mas que abriu algumas das áreas urbanas do concelho, 

que estavam quase bloqueadas ou muito restritas, a diferentes soluções 

urbanísticas.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, o projeto de atribuição do número de polícias aos prédios 

localizados nos lugares sedes de freguesia do concelho e lembrou que a Vila de 

Alvares e o lugar de Várzea Grande tem esse trabalho praticamente concluído 

faltando agora os lugares de Cadafaz e do Colmeal e alguma intervenção 

pontual na Vila de Góis. Também referiu o trabalho desenvolvido no âmbito do 

IMI, na parte que correspondeu ao Município, a de fazer corresponder a um 

verbete de inscrição predial um prédio físico, trabalho que chegou a ocupar 

durante vários meses vários trabalhadores do Município e que estava 

praticamente concluído.--------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais referiu, que durante o ano de 2012 foram lançadas 12 novas 

empreitadas e foi dada continuidade às empreitadas que transitaram dos anos 

anteriores. No que diz respeito às obras particulares foram emitidas durante o 

ano transato 12 alvarás, bem como emitidas 16 licenças de utilização e foram 

apreciados 103 pedidos de realização de obras de escassa relevância 

urbanística. Também referiu, que era oportuno salientar que o trabalho 
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desenvolvido pela DGUPA, a nível de arquitetura, topografia e medições; o qual 

permitiu sem recurso a equipas externas, ter obras e mercado e outras prontas 

para lançar, logo que haja condições financeiras para o efeito, como é o caso da 

rede de saneamento de Ponte do Sótão e povoações limítrofes, a rede de 

saneamento de Bordeiro, S. Martinho e povoações limítrofes, a estação 

elevatória das Cortes, a requalificação da rede de água de Góis/Vila Nova do 

Ceira, o abastecimento de água à Póvoa, os arranjos exteriores, públicos, do lar 

da Cabreira, entre muitos outros.----------------------------------------------------------------

-----Por último, não pode deixar de salientar o bom nível de serviço que é 

prestado de uma forma geral pelos Serviços Externos e Internos, tanto na 

elaboração e gestão das candidaturas aos fundos comunitárias como na 

execução de obras novas por administração direta ou em reparações e na 

manutenção e limpeza gerais. Pelo exposto, apresentou um agradecimento a 

todos os trabalhadores e colaboradores do Município que colaboraram ativa e 

positivamente no trabalho Autárquico desenvolvido no ano de 2012.-----------------

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, que iniciou a 

sua intervenção mencionando que relativamente ao orçamento executado 

durante o ano de 2012, de uma forma geral as taxas de execução foram 

superiores às dos anos transatos, só por isso, é demonstrativo em sua opinião 

que qualquer Executivo ficaria satisfeito com as taxas de execução alcançadas.--

----Continuou, referindo que apesar dos constrangimentos legais, 

nomeadamente a Lei do Orçamento de Estado para 2012, e sobretudo a Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, sendo que este último normativo veio 

originar medidas restritivas em termos de execução financeira e orçamental para 

os Municípios. Pelo que, este Município não ficou alheio a este constrangimento, 

concluindo-se desta forma, que os Municípios cada vez mais têm um maior 

garrote financeiro.------------------------------------------------------------------------------------

----Referiu ainda, que a LCPA veio trazer alguns constrangimentos, mas que 

apesar de tudo, a execução por parte deste Executivo foi a melhor e mais 

rigorosa. Quanto ao endividamento líquido, considera-se que não é uma margem 

substancial, contudo são cerca de dezoito mil euros positivos, o que se trata de 
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um bom resultado, pelo que considera que o Município não ultrapassou os 

limites de endividamento, legalmente estabelecidos.---------------------------------- 

-----De seguida, referiu que o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia 

mencionou que os prazos de pagamento estão pouco alargados, o que é natural, 

tendo em conta que a Lei nos obriga a um planeamento muito rigoroso nos 

pagamentos, provocando, porventura um alargamento do prazo médio de 

pagamentos, porém aquele prazo está dentro da média praticada pelos 

Municípios. Relativamente ao aumento das dívidas a terceiros que o senhor 

Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia mencionou, é um facto que houve um 

ligeiro aumento, porém esse facto é motivado alguns investimentos 

estruturantes, nomeadamente as obras da Casa Municipal da Cultura, uma vez 

que esse aumento se deve principalmente a cauções em poder do Município. 

Trata-se de uma receita que temos cativa sendo óbvio que é uma divida que se 

tem ao fornecedor e que será libertada quando as condições assim o 

permitirem.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Acrescentou, que para uma boa conclusão deste rigor financeiro e para uma 

boa gestão financeira do ano de 2012, o Relatório e Parecer do Órgão de 

Fiscalização e Certificação Legal de Contas, relativas ao exercício findo em 

2012, documentos que praticamente não fazem menção negativa relativamente 

às contas. Referiu, que apenas fizeram uma nota, sem ênfase que é o facto da 

gestão dos stocks, não ser coincidente muitas das vezes com as existências em 

armazém. Contudo, referiu que é sabido que dada a especificidade destes 

materiais, é muito provável que esta situação aconteça, o Município tem 

trabalhado de forma a que esta situação seja melhorada, tendo neste momento 

uma nota aceitável por parte dos senhores Revisores Oficiais de Contas, que por 

vezes verifica-se que não há uma certa coincidência. Na sua opinião, se este 

facto fosse mais relevante o parecer do órgão fiscalizador tinha mencionado esta 

situação com maior enfâse. Referiu ainda, que para além das contas estarem de 

acordo com os parâmetros do POCAL e de toda a forma normativa, a SROC dão 

um louvor à execução financeira do Município.----------------------------------------------

-----Salientou, o facto de a Câmara Municipal ter realizado investimento no ano 
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de 2012, sem ter recorrido ao crédito, relembrando que se tratam de 

investimentos iniciados ou continuados no ano transato, realçando a importância 

da realização dos mesmos. Relembrou ainda, o facto de alguns dos 

investimentos se terem prolongado no tempo, por razões não imputadas ao 

Município, mas que foram ultrapassadas, sendo presentemente visível a obra 

realizada, pelo que lhe apraz referir que a maioria socialista está de parabéns.----

-----Quanto à intervenção do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, 

quando referiu que o Turismo não poderá por si só ser a alavanca para o 

desenvolvimento de Góis, é uma verdade que não poderemos pensar só neste 

factor isoladamente de outros de igual modo estruturantes para o 

desenvolvimento deste território. Contudo, referiu que na sua ótica o 

desenvolvimento do concelho passará pelo sector do turismo dadas as 

características próprias do nosso território, nomeadamente ao desenvolvimento 

de atividades no âmbito da caça e pesca, desportos de montanha, produção e 

divulgação de produtos endógenos, entres outros factores reveladores de 

desenvolvimento nesta área, pelo que reafirma que o desenvolvimento do 

concelho passa sobretudo pela área do turismo.-------------------------------------------- 

-----Relativamente às obras que aqui já foram elencadas, referiu que muitas das 

vezes as mesmas não são concluídas dentro dos prazos estabelecidos como era 

o desejável, porém referiu ser sua convicção de que a maioria socialista fez o 

seu melhor, apesar dos constrangimentos quer financeiros, quer ao nível dos 

recursos humanos.----------------------------------------------------------------------------------

-----É um facto que este Executivo realizou obra ainda que ao mesmo tempo 

tivesse resolvido algumas situações pendentes de outros Executivos, não 

querendo ser mal interpretado com as suas palavras, mas é um facto, que se 

constata a alguns níveis.--------------------------------------------------------------------------- 

-----No que concerne aos Recursos Humanos, e à desmotivação por parte dos 

trabalhadores como referiu o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, 

é um facto que cada caso é um caso e cada ser humano é único, porém não nos 

poderemos esquecer em momento algum que a desmotivação que se verifica 

incide sobretudo devido às reduções remuneratórias nas remunerações e outros  
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abonos aos trabalhadores. Relembrou, que desde o ano de 2010, tem havido 

reduções substanciais nos vencimentos, apesar da existência de outros 

estímulos de produtividade, está comprovado que o maior estímulo que temos 

para dar a qualquer trabalhador é a componente remuneratória. Mais relembrou, 

que o Município tudo tem feito para que os trabalhadores tecnicamente estejam 

mais atualizados, uma vez que se verifica constantemente alterações em alguns 

normativos e naturalmente temos que os acompanhar. Salientou, que  no ano de 

2012 o Município criou condições para a frequência de 224 trabalhadores num 

total de 72 formações. Salientou ainda, que para além da dispensa dos 

trabalhadores para participarem  na formação por parte do Município, foram 

ainda pagas ajudas de custo no montante de dois mil euros, tendo em conta que 

esta formação se cinge praticamente à realizada na CIMPIN, acrescentando que 

também estes números são reveladores da motivação dos trabalhadores em 

possuírem mais conhecimentos na área da sua intervenção.--------------------------- 

-----No que concerne à afirmação do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões 

Garcia relativamente à “existência de algum desmembramento do Executivo” 

trata-se de uma afirmação sem qualquer fundamentação, não partilhando da 

mesma. De igual modo, fez referência quando foi também mencionado pelo 

senhor Vereador que “o mandato não foi conseguido”, referiu também não 

partilhar desta afirmação, uma vez que após a sua intervenção poderá afirmar 

que apesar dos constrangimentos externos ao Município, foi um bom ano em 

termos de execução do orçamento, e, nesse sentido agradece a todos os 

trabalhadores, uma vez que sem estes não teria sido possível alcançar os 

resultados patentes nos documentos em apreço. Prevaleceu-se ainda, da 

oportunidade para agradecer na pessoa da Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão 

de Administração Geral, a todos os trabalhadores que estiveram na elaboração 

dos documentos em análise.--------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que não subscreve as intervenções, da senhora 

e do senhor Vereador eleitos pelo PSD, sendo seu entendimento que deve 

desmistificar e clarificar algumas afirmações que reputa de muito graves, 

podendo assumirem-se como instrumentos motivadores de confusão na opinião 



.   
                                                      

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

  35 

 

pública, pelo que iria tecer alguns considerandos sobre as mesmas.-----------------

-----Relativamente à Residência de Estudantes, referiu que se trata de um 

equipamento que passou a ser tutelado pelo Município e tem forçosamente de 

ser rentabilizado, podendo o Executivo optar por uma politica onde o 

despedimento esteja na ordem do dia, uma vez que este equipamento tem uma 

frequência de cerca de 20 alunos e 8 trabalhadoras, pelo que a despesa será 

sempre superior às receitas que possam advir da rentabilização desta 

infraestrutura. Referiu, que a despesa de cento e cinquenta mil euros, jamais 

seria igual ou inferior se fossem as unidades de restauração a fornecer parte dos 

serviços ali prestados aquando das iniciativas do Município, seguramente seria o 

dobro do valor e nunca um valor igual ou inferior, sabendo do assunto que fala, 

uma vez que em reunião do Executivo o preço da prestação de um serviço de 

lanche por parte de uma unidade de restauração foi alvo de comentário. Referiu 

ainda, que não nos podemos esquecer que a Residência de Estudantes tem 

inerente um apoio financeiro próprio, resultante do contrato de execução 

celebrado entre o Município de Góis e o Ministério da Educação, pelo que 

devemos ver esta situação sobre o ponto de vista dos equilíbrios, porque há uma 

despesa, mas também um encaixe ao nível da receita. Mais referiu, que se 

orgulha de todos os serviços prestados pela Residência, considerando os 

mesmos de excelência o que prestigia o Município, sendo raros os grupos que 

por ali passam que não levam na memória o bom serviço que é prestado com 

qualidade e protocolo que qualquer Município deve exigir. Referiu ainda, que em 

momento algum se desqualifica o trabalho ao nível da restauração local, 

tratando-se de práticas completamente diferentes, porquanto cada organização 

tem a sua forma de trabalhar.---------------------------------------------------------------------

-----Mencionou ainda, não permitir que se confunda uma prestação de um 

serviço e trabalho prestado com atribuição de subsídios, pelo que não aceita que 

conste em Ata que foi atribuído cento e cinquenta e seis mil euros à ADIBER, 

não se fazendo referência a outros tantos concedidos a várias Instituições locais. 

Acrescentou, que é um facto que não se pode traduzir este valor em subsídio, 

porque legitimamente a ADIBER recebeu do Município uma receita destinada a 



.   
                                                      

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

  36 

 

pagar despesas resultantes de Protocolos com o Município como é o caso da 

FACIG. Referiu que, sobretudo ao nível da FACIG foi feita uma articulação com 

esta Associação no âmbito do Programa PACA e de facto, nós só temos que 

agradecer pela disponibilidade da ADIBER em colaborar com o Município. 

Relembrou, que outras transferências autorizadas, foram para efeito de apoio ao 

funcionamento no âmbito das parcerias celebradas inclusivamente ao nível das 

politicas sociais, empresas de inserção, estágio profissionais, contratos de 

inserção e contratos de inserção mais e contratos de qualificação e emprego e 

também ao nível de algumas atividades dinamizadas no concelho como sendo o 

Programa Escolhas, o CLDS, a Feira do Livro, a Feira do Emprego e Formação, 

entre outras atividades.-----------------------------------------------------------------------------

----A senhora Presidente continuou, fazendo alusão à falta de legitimidade da 

oposição para colocar em causa a taxa de execução e para dizer que se trata de 

um mandato não conseguido, muito pelo contrário, diria que este mandato foi 

duplamente conseguido, pois foi feito o nosso trabalho e o dos outros, pelo que 

há de facto uma execução que nós entendemos que foi significativa. Mencionou, 

ser uma realidade ter a maioria socialista ficado com quatro anos hipotecados no 

bom sentido, porque se honrou todos os compromissos e deu-se sequência a 

investimentos da anterior maioria socialista que os elegeu como prioritários, e, se 

eram prioritários para a governação socialista cessante em 2009, não o podiam 

deixar de ser para nós. Exemplo disso, são obras como o Centro Escolar da 

Freguesia de Alvares, a Casa Municipal da Cultura, a Requalificação do Campo 

de Futebol Engº Augusto Nogueira Pereira, a Ampliação da E.B.1/Jardim de 

Infância de Góis, os Paços do Concelho, reafirmando que o mandato foi 

duplamente conseguido, concretizando-se em três anos, a obra prevista para 

sete anos.----------------------------------------------------------------------------------------------

------Seguidamente, agradeceu aos Vereadores Mário Barata Garcia e José 

Alberto Domingos Rodrigues, mencionando que foi um ano conseguido não só 

na realização de obra física, mas também ao nível do trabalho no âmbito das 

novas avaliações e da própria alteração ao PDM. É seu entendimento que a 

oposição poderia congratular-se com estas situações porque nem tudo correu 
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menos bem.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à questão da deslocalização da pocilga, referiu que nestes últimos 

três anos a Câmara Municipal fez tudo o que estava ao seu alcance no sentido 

de criar todas condições para que a deslocalização desse equipamento fosse 

uma realidade. Contudo, estamos em presença de um investimento privado cuja 

responsabilidade é da empresa, sendo que a Câmara estará disponível para 

apoiar dentro das suas possibilidades neste processo, caso seja vontade  dos 

empresários. Relativamente à requalificação da rede de abastecimento de águas 

de Góis e Vila Nova do Ceira, referiu que o concurso para o efeito já se encontra 

lançado, tendo esta empreitada um prazo de execução de noventa dias, pelo 

que tudo indica que ainda será uma obra concluída neste mandato. No que 

concerne ao Parque Municipal, referiu que como é do conhecimento do 

Executivo, houve uma indecisão relativamente à localização, tendo sido sempre 

sua preocupação de informar todo o Executivo de todo o processo, com 

justificações coerentes e devidamente fundamentadas. Contudo, tal como já 

referiu em anteriores reuniões, a localização do Parque Municipal nos terrenos 

sitos na Alagoa, não é claramente a melhor. Acrescentou, que relativamente ao 

empréstimo contraído para este investimento o mesmo não está perdido, uma 

vez que constata que o Parque Municipal irá ser uma realidade.-----------------------

-----Relativamente à construção da rotunda junto à Biblioteca Municipal, referiu 

que o Executivo subscreveu o projeto apresentado pelos serviços da DGUPA, 

tendo sido unânime que a circulação do trânsito fluía melhor naquela zona, tendo 

ainda para o efeito deslocado ao local técnicos da empresa  Estradas de 

Portugal, comungando inteiramente com o projeto apresentado e com a solução 

de alteração da circulação nesta via. Referiu ainda, que a construção daquela 

rotunda não se tratou de um capricho do Executivo, mas sim de uma boa opção 

a nível de circulação de trânsito.----------------------------------------------------------------- 

-----No que concerne às infiltrações no edifício da FILVAR, referiu que é sabido 

que é uma situação de alguns anos a esta parte, sendo que iremos honrar o 

compromisso com a concessão do subsídio prometido. Quanto à situação 

explanada pelo senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia relativamente 
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à Casa do Povo de Vila Nova do Ceira, referiu não se rever nas afirmações que 

foram proferidas, uma vez que esta Instituição teve sempre um excelente 

relacionamento com o Município de Góis, tanto a anterior Direção, como também 

o terá a atual, não permitindo criticas de retaguarda que nos locais e momentos 

certos devem ser colocadas. Informou, que reuniu com o atual Presidente dessa 

Instituição tendo sido comunicado a existência de alguns problemas de 

tesouraria, os quais seriam ultrapassáveis, nomeadamente ao nível  das 

despesas provenientes do Protocolo celebrado com o Município para efeitos de 

dinamização das Atividades de Animação e Apoio à Família da e.b.1 de Vila 

Nova do Ceira, pelo que caberá à Câmara Municipal reapreciar o protocolo 

celebrado, sendo um facto que tal como apoiamos outras Instituições também a 

Casa do Povo de Vila Nova do Ceira será contemplada desde que haja 

disponibilidade financeira para o efeito.-------------------------------------------------------- 

----A senhora Presidente referiu ser fraca a lição de desmembramento da 

Equipa, pela simples razão da sua Equipa estar mais unida do que nunca, 

referindo que lutou sempre e irá continuar a fazê-lo para que as pessoas pensem 

pela sua própria cabeça e possam nos momentos certos emitir aquela que é a 

sua vontade e/ou opinião sobre qualquer projeto. Referiu, que é natural a 

discordância mas na maioria  das vezes  a concordância é plena e só assim se 

pode construir um projeto que é de todos, reafirmando o seu orgulho na Equipa 

que escolheu e que tem dado o seu melhor pelo concelho de Góis. Reafirmou, 

que não subscreve a afirmação de desmembramento da Equipa, assim como 

não subscreve a questão da desmotivação dos trabalhadores. Subscreve sim, 

que existia uma falsa motivação, e que herdou uma cultura organizacional 

desregrada  onde a expressão  “sempre foi assim”  é constante.---------------------- 

-----Relativamente à renúncia dos lugares para os quais foram nomeadas duas 

pessoas, é um assunto que poderá ter várias interpretações, nomeadamente a 

disponibilidade dos próprios em dar o seu melhor ao concelho de Góis, porque 

outros de facto há com vontade e motivação. É um facto, que a politica exige 

uma disponibilidade diferente, exige que as pessoas tenham a capacidade de 

ouvir criticas e de lidarem com as maiores adversidades, quer ao nível das 
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próprias populações, naquilo que nos é exigido, havendo por vezes situações 

que em nada são fáceis, sendo preciso uma postura diferente para lidar com as 

mesmas. Referiu ainda, não registar nenhuma mágoa por essas desistências, 

sendo que criou a oportunidade, tendo dado um voto de confiança, aos 

nomeados que decidiram desistir. Na vida, cada pessoa faz as suas opções; tal 

como o fez, quando decidiu candidatar-se à Câmara Municipal e de ser 

novamente candidata.------------------------------------------------------------------------------ 

------Referiu ainda, que quanto às transferências para as Juntas de Freguesia 

não houve qualquer falta de equidade, disparidade ou discriminação tendo por 

base a força partidária, relembrando a senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz que a atribuição de subsídios foi sempre votada por unanimidade. 

Contudo, referiu que ao longo do ano de 2012, não houve qualquer proposta da 

oposição para se conceder outro tipo de subsídios para as Freguesias, tendo o 

Executivo atribuído os subsídios e transferido as verbas em função das 

solicitações destas autarquias, pelo que referiu que não houve qualquer tipo de 

penalização, bem como não se revê nesse tipo de diferenças e discriminações. 

Mais referiu, que quando são aprovados em sede de reunião do Executivo os 

subsídios, tem sempre cuidado de minimamente justificar o seu âmbito. Referiu, 

que é do conhecimento de todos a existência de Juntas de Freguesia com mais 

receitas do que outras, sendo provável que a Freguesia de Alvares tenha 

recebido a fatia maior do bolo em termos de subsídios, tendo apresentado as 

razões, uma vez que tem fracas receitas e um território bastante significativo.----- 

-----A senhora Presidente continuou a sua intervenção reiterando o seu 

agradecimento aos trabalhadores, quer dos serviços externos, quer dos serviços 

internos. Na pessoa da Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão de Administração 

Geral, agradeceu aos trabalhadores e reconheceu o seu apreço, gratidão e 

estima  pelo trabalho desenvolvido e pela complexidade das dinâmicas que 

estão a ser instituídas, e que felizmente tem estado à altura dessa mesma 

complexidade. Um reconhecimento aos trabalhadores da DGUPA na pessoa da 

Engª. Sandra Coelho, Coordenadora desta Divisão, bem como aos trabalhadores 

da DSC na pessoa da Drª. Ana Sá, Coordenadora da Divisão.-------------------------
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-----Referiu ainda, que se há alguma marca de insatisfação por parte de alguns 

trabalhadores, tem de facto um grande orgulho da satisfação de muitos, da 

motivação, da performance e da vontade expressa de acompanhar o ritmo 

diferente de trabalho.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Considera que foi um mandato bastante conseguido e que ainda não chegou 

ao fim. O facto da oposição não gostar de comparações, temos de as fazer, 

porquanto quando estamos imbuídos de um espírito verdadeiramente socialista, 

tem-se memória e não se apaga a história. Ao fazermos a comparação dos 

últimos 20 anos, estamos a falar de vários Executivos, que fizeram o seu melhor 

pelo concelho de Góis. O atual Executivo teve uma concretização de 56,71%, o 

que demonstra  o nosso empenho diário. Para finalizar, agradeceu o trabalho de 

todos reconhecendo que estamos no bom caminho e relembrando que o 

mandato ainda não terminou, e a melhor forma de termos a certeza que o 

mandato foi conseguido, ou não, será o resultado das próximas eleições 

autárquicas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

não tem esta ideia de um debate de um Relatório de Prestação de Contas. Não 

lhe parece que seja necessário a maioria rebater, ponto por ponto, as 

apreciações da oposição. Se assim não fosse, apenas lhe restava a solução 

para pedir a palavra e, por sua vez rebater as palavras da senhora Presidente. 

Por isso, não o fará. Referiu que se integrasse a maioria, faria naturalmente 

outro tipo de considerações, estando na oposição fez as considerações que lhe 

parecem ser as mais adequadas e mais corretas. Seguidamente, referiu que 

desejava esclarecer algumas coisas aqui proferidas pela maioria socialista, após 

a sua intervenção, uma vez que provavelmente não se terá exprimido da melhor 

maneira podendo as suas palavras terem sido mal interpretadas.----------------------

----Relativamente à questão do Turismo, subscreve as palavras proferidas pelo 

senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, sendo sua convicção que o 

Turismo é claramente um dos eixos de desenvolvimento do concelho, pelo que 

na sua intervenção sobre esta temática o que pretendeu dizer foi que o 

desenvolvimento de qualquer território não poderá somente ser assente num só 
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eixo. Sendo o sector do Turismo importante, terá como é evidente de existirem 

outros eixos de desenvolvimento, para não acontecer o que sistematicamente é 

uma realidade no Algarve, em que o desenvolvimento daquela região passa 

exclusivamente pelo turismo e quando há uma diminuição neste sector é visível 

que os índices de desenvolvimento deste território baixam. Referiu ainda, 

comungar que o desenvolvimento deste território passará muito pela caça e 

pesca não só nas vertentes desportivas, mas em outras, pelo que é um sector 

que merecia um olhar diferente.------------------------------------------------------------------

----Quanto à situação da Casa do Povo de Vila Nova do Ceira, referiu que ao 

mencionar a sua situação não teve como intenção fazer qualquer crítica de 

retaguarda, mas sim transmitir o que foi mencionado em Assembleia-Geral desta 

Entidade, isto é, os problemas de tesouraria com se deparam, tendo ainda sido 

referido que a comparticipação que a Câmara Municipal atribui em função da 

cedência da sala para as atividades de AAAF não teria sido ainda concedida e 

neste sentido traria também alguns problemas de tesouraria. De igual modo, 

referiu que é uma realidade que nunca houve tantos problemas de infiltrações na 

FILVAR como as que existem neste momento, uma vez que verificou in loco esta 

situação. Por último, referiu que relativamente à rotunda em frente à Biblioteca 

Municipal, é verdade que os Técnicos propõem o que entendem ser melhor num 

projeto, porém a decisão final caberá sempre aos políticos, realçando a sua 

apreensão quanto à obrigatoriedade de circulação do trânsito na mesma. Referiu 

ainda, que quando este assunto foi aflorado em reunião de Câmara, referiu ter 

algumas dúvidas que se pudesse obrigar a circulação do trânsito, em virtude da 

existência de particulares cujas moradias têm acesso direto à rotunda, o que na 

realidade é um facto que se constata. Mais referiu, que tinha todo o sentido que 

a circulação de trânsito se fizesse normalmente, que não fosse obrigatório o seu 

contorno, dando como exemplo a circulação que se faz na rotunda junto à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, pelo que a ser 

circulada obrigatoriamente tem muitas dúvidas sobre a sua funcionalidade.-------- 

------A senhora Presidente referiu que assume a decisão de obrigatoriedade de 

circulação pela rotunda, tendo sempre alertado os técnicos para os imóveis ali 
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instalados. Contudo, e para que se verificasse a funcionalidade da mesma, 

foram feitos alguns testes com alguns veículos pesados, tendo-se verificado que 

a opção escolhida faz todo o sentido.----------------------------------------------------------

------Relativamente à comparticipação da Câmara Municipal pelo uso da sala da 

Casa do Povo de Vila Nova do Ceira para as atividades de AAAF, referiu que há 

um compromisso de mil e quinhentos euros, o qual efetivamente não foi pago no 

ano de 2012, pelo que já foram dadas indicações aos serviços para que 

reponham a situação, assim que haja disponibilidade financeira para o efeito.-----

-----Para terminar, referiu que quanto menos são os meios da Câmara Municipal 

mais difícil se torna apoiar as Instituições locais, situação agravada quando há 

uma forte dependência do Município. Há Instituições com graves dificuldades 

financeiras com implicações ao nível do seu normal funcionamento, sem 

condições para assumirem investimentos. Há quase uma luta pela 

sobrevivência, não se vislumbrando, no contexto atual de crise, um cenário 

diferente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A senhora Presidente concluiu a sua intervenção, referindo que não 

podemos reduzir o desenvolvimento do território somente à obra física, mas sim 

apostar nas pessoas, pelo que teremos de repensar uma estratégia para impedir 

o flagelo da desertificação do nosso concelho. Esta terá que ser a maior das 

prioridades do Município.--------------------------------------------------------------------------

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

favor e duas abstenções dos senhores Vereadores do PSD, aprovar o Relatório 

de Gestão e Prestação de Contas de 2012.--------------------------------------------------

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

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

2.11 – RELATÓRIO E PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DE 2012 - A senhora Presidente deu 

conhecimento do Relatório e Parecer do Órgão de Fiscalização e Certificação 

Legal de Contas relativas ao exercício findo em 2012, apresentado por Marques 

de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados - Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, S.A., cuja cópia fiel constitui o Anexo III da presente Acta.----- 
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-----Dada a palavra à Drª Sara Mendes, Chefe da Divisão de Administração Geral 

(DAG), referiu que a certificação legal de contas foi emitida sem reservas e nela 

consta que as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e 

apropriada a situação financeira do Município. Referiu ainda, que na mesma é 

dado ênfase ao item do Património Municipal pelo facto de não estar 

integralmente avaliado e refletido nas demonstrações financeiras, situação que 

referiu estar a ser tratada pela DAG/Serviço de Património. Tratam-se de 

processos morosos implicando em alguns caos a legalização junto da 

Conservatória do Registo Predial. Há prédios propriedade do Município que têm 

décadas mas nunca se procedeu à sua avaliação, registo e inventariação, 

incluindo alguns considerados de domínio público. Mais referiu que o Parecer do 

Auditor relativamente às contas de 2012, é no sentido de que as demonstrações 

financeiras não apresentam distorções materialmente relevantes, que afetem a 

sua conformidade com os princípios contabilísticos e regras orçamentais.---------- 

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

certificação de contas é mencionado que “o exame a que procedemos foi 

efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de 

Revisão/Auditoria da ordem dos Revisores Oficiais de Contas”, sendo que no 

Parecer do Revisor Oficial de Contas consta que “A nossa revisão não teve 

como objectivo a emissão de certificação legal das demonstrações financeiras 

intercalares, pelo que não constituiu um exame realizado integralmente de 

acordo com as Normas e Recomendações Técnicas da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas”, pelo que solicitou esclarecimento sobre esta questão, que 

considera contraditória.----------------------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão de Administração 

Geral, referiu que o auditor externo, em conformidade com o disposto na Lei das 

Finanças Locais emite um parecer intercalar (1º semestre) onde é refletida a 

situação económico-financeira do Município. Como a 30.06.2012 não é 

obrigatória a emissão de certificação legal, até porque nessa data não existe 

qualquer encerramento das contas, a Ordem dos ROC não terá normas técnicas 

e diretrizes para a elaboração do parecer em questão, razão pela qual o ROC 
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refere o descrito pela senhora Vereadora. Entretanto e como forma de confirmar 

a explicação dada pela senhora Chefe de Divisão, ainda no decurso da análise 

do presente assunto, os Serviços Financeiros entraram em contacto com o ROC 

que confirmou o referido, tendo sido obtida a informação que o relatório em 

causa é semestral, e que apenas é elaborado com base no descrito na Lei das 

Finanças Locais, não havendo nenhuma obrigatoriedade por parte da Ordem. --- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia iniciou a sua 

intervenção solicitando esclarecimentos sobre a execução orçamental e limites 

de endividamento do Município relativo ao ano de 2012, porquanto o relatório em 

análise refere que  “O Município apresenta um equilíbrio financeiro em sentido 

formal (i.e. as receitas totais disponíveis são superiores às despesas totais 

pagas). No entanto, não existe equilíbrio financeiro em sentido substancial 

(verifica-se uma melhoria face ao ano de 2011 – 87%; 2012 – 93% que se deve 

ao aumento da receita total disponível).------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes, informou que em termos de equilíbrio 

formal o Município cumpriu, isto é, a receita cobrada no ano de 2012 foi superior 

à despesa paga no mesmo ano, existindo neste sentido uma situação de 

superavit. No entanto, e analisando esse equilíbrio de uma forma diferente, isto é 

considerando o total da receita arrecadada no ano de 2012 acrescido do saldo 

da gerência de 2011 e o total da despesa paga no ano acrescida da dívida a 

curto prazo a 31.12.2012, verifica-se que não existe o equilíbrio designado de 

substancial, uma vez que a despesa vista nesta perspetiva é superior à receita.--

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

Município não é obrigado  a respeitar o principio do equilíbrio financeiro.----------- 

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes referiu que o equilíbrio financeiro que 

deve ser cumprido é o designado de formal, estando o Município a dar 

cumprimento integral. Quanto ao designado equilíbrio substancial, é difícil de 

cumprir, uma vez que a dívida existente a 31.12.12 tem prazos de vencimento 

que podem não ser coincidentes com o último dia do ano (31.12.12). 

Acrescentou ainda que, conforme está previsto na Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso é possível a assunção de compromissos, considerando 
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receita que vamos arrecadar nos 90 dias seguintes, ou seja, é possível assumir 

despesa sem que para tal, no momento, exista disponibilidade de tesouraria 

imediata. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, solicitou 

informação sobre a afirmação constante nos documentos em apreço: 

“Procedemos à confirmação externa de saldos do banco Caixa Geral de 

Depósitos com referência a 31 de dezembro de 2012, não foi obtida 

informação”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Drª Sara Mendes, aproveitando o exemplo referido pela senhora 

Vereadora, informou que o ROC faz a circularização de saldos junto de alguns 

fornecedores e instituições financeiras para confirmação dos valores registados 

na contabilidade do Município. Acontece que dessa circularização, e no caso 

particular a Caixa Geral de Depósitos, por norma não tem respondido de forma 

atempada ao pedido de informação formulado. Nestas situações, o ROC tenta 

validar a informação recorrendo a procedimentos alternativos, conforme refere 

no Relatório de Auditoria. A título de exemplo, referiu que, relativamente às 

responsabilidades do Município para com a banca, os valores indicados na 

contabilidade que não foram confirmados pela própria instituição financeira, 

foram confirmados através da consulta da informação na base de dados da 

Central de Responsabilidades de Crédito, disponibilizada pelo Banco de 

Portugal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

favor e uma abstenção, da senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata 

Moniz , aprovar o Relatório e Parecer do Órgão de Fiscalização e Certificação 

Legal de Contas.-------------------------------------------------------------------------------------

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

sua abstenção com base nas questões por si colocadas relativamente aos 

documentos em análise.--------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara deliberou ainda por unanimidade remeter o presente assunto à 

Assembleia Municipal para deliberação.------------------------------------------------------- 
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2.12 – 2ª 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 

2ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 2013, constante no Anexo IV, cuja 

cópia fiel fica a constituir parte integrante da presente Ata. ------------------------------

-----a) 2ª Revisão ao Orçamento, importa no orçamento da receita em 

867.114,12 € (oitocentos e sessenta e sete mil, cento e catorze euros e doze 

cêntimos) nos reforços e 626.299,37€ (seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e 

noventa e nove euros e trinta e sete cêntimos) nas anulações e, no orçamento 

da despesa, em 262.441,39€ (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e 

quarenta e um euros e trinta e nove cêntimos) nos reforços e 21.626,64€ (vinte e 

um mil, seiscentos e vinte seis euros e sessenta e quatro cêntimos) nas 

anulações.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais deliberou por unanimidade, submeter o presente documento à 

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

2.13 – 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL - A senhora Presidente referiu 

que como é do conhecimento do Executivo por deliberação da Assembleia 

Municipal de 27.12.12, foi aprovado o Mapa de Pessoal em vigor, que produziu 

efeitos a partir de 01.01.13, de acordo com o previsto na Lei nº12-A/2008, de 27 

de fevereiro, alterada pelas Leis nºs 54-A/2008, de 31 de dezembro; 3-B/2010, 

de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro; 55-A/2010, de 31 de dezembro; 64-

A/2011, de 30 de dezembro; 66/2012, de 31 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de 

dezembro (Lei dos Vínculos, Carreira e Remunerações – LVCR).---------------------

-----Prosseguiu informando que com a presente proposta de alteração ao Mapa 

de Pessoal, a qual constitui o Anexo V da presente Ata,  pretende-se:---------------

-----1. A criação de um posto de trabalho a ocupar através de uma relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado, nos termos seguintes:------ 

 



.   
                                                      

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

  47 

 

 
Nº 

Postos  

 
Carreira 

 
Categoria 

UO/centros de 
competência/área de 

atividades 

Atribuições/ 
competências/ 

atividades 

1 
(a criar) 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

Divisão de Administração 
Geral/Serviço Administrativo 

 
Atividade 19 

----Para o efeito, a atividade 19, descrita no Anexo I do Mapa de Pessoal, passa 

a ter a seguinte redação (mantendo-se as competências associadas à mesma): 

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processo, com base 

em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau 2 de complexidade 

funcional, inerentes às atribuições do serviço administrativo da Divisão. 

Execução de funções ligadas à administração; cobrança de taxas, tarifas e 

serviços prestados; gestão comercial da água; controle dos processos de 

arrecadação de receitas municipais e fundos externos; acompanhamento dos 

procedimentos relativos a receitas municipais; instrução dos processos 

relacionados com licenciamento que são atribuição da Divisão; atendimento ao 

público, designadamente no Balcão Único do Município.---------------------------------

-----2. A alteração das especificidades dos postos de trabalho constante no mapa 

de Pessoal e a seguir identificados:------------------------------------------------------------- 

 
Nº 

Postos  

 
Carreira 

 
Categoria 

 
UO/centros de 

competência/área de 
atividades 

 
Atribuições/ 

competências/ 
atividades 

Tipo de 
Relação 
Jurídica 

1 
(existente) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Divisão de 
Administração 
Geral/Serviço de 
Recursos Humanos e 
Informáticos 

 
 

Atividade 11 

 
a) 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

 
b) 

a) Com recurso a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 

b) Com recurso a relação jurídica de emprego público por tempo determinado. 

-----As alterações a introduzir referem-se concretamente à caracterização dos 

postos de trabalho (mantendo-se as competências associadas à atividade 11) e 

ao tipo de relação jurídica de emprego público do posto de trabalho a criar. 

Neste sentido, a senhora Presidente informou que o Mapa de Pessoal passa a 

ter a seguinte redação:----------------------------------------------------------------------------- 
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Nº 
Postos  

Carreira Categoria UO/centros de 
competência/área de 

atividades 

Atribuições/ 
competências/ 

atividades 

Tipo de 
Relação 
Jurídica 

1 
(existente) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Divisão de 
Administração 
Geral/Serviço de 
Recursos Humanos e 
Informáticos 

 
Atividade 11 

 
a) 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

 
Atividade 11-A 

a) 

a) Com recurso a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. 

-----De seguida, a senhora Presidente deu conhecimento que a Atividade 11 tem 

como objeto Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 

avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica; elaboração  

de pareceres e projetos, com grau 3 de complexidade funcional, e execução de 

outras atividades de apoio especializado na área dos recursos humanos; 

funções exercidas com a responsabilidade e autonomia técnica, com 

enquadramento superior qualificado. Implica ainda, a gestão de processos de 

recrutamento de pessoal, de forma a promover-se o normal decurso dos 

procedimentos concursais; gestão e atualização do mapa de pessoal; apoio na 

gestão e organização dos processos de avaliação de desempenho; elaboração  

de pareceres e projetos com diversos graus de complexidade, execução de  

outras atividades de apoio especializado na área cadastral e de remunerações; 

gestão  de contratos de trabalho em funções públicas, períodos experimentais; 

acompanhamento de todo o processo relativo à formação profissional, 

designadamente levantamento e análise das necessidades de formação; 

avaliação da formação realizada e a tramitação técnica e administrativa dos 

procedimentos de formação; execução de outras atividades de apoio geral ou 

especializado na área de recursos humanos, designadamente no que respeita 

ao processamento de vencimentos (abonos, ajudas de custo, trabalho 

extraordinário, descontos), ADSE e penhoras; gestão da aplicação informática 

de recursos humanos.------------------------------------------------------------------------------

------No que concerne à Atividade 11-A, referiu que esta tem como objeto 

funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e 

aplicação de métodos e processos de natureza técnica; elaboração de projetos, 

com grau 3 de complexidade funcional, execução de outras atividades de apoio 

especializado na área de recursos humanos; funções exercidas com 
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responsabilidade e autonomia técnica, com enquadramento superior qualificado.  

Implica ainda funções inerentes à definição de competências; realização de 

entrevistas de avaliação de competências; elaboração do balanço social e 

execução da análise comparativa dos balanços sociais; realização de 

atendimentos personalizados e individualizados aos trabalhadores do Município 

sobre as mais diversas temáticas do âmbito da gestão de recursos humanos na 

autarquia; elaboração de propostas de melhoria do desempenho dos 

trabalhadores do Município avaliando a adequabilidade das estratégias e 

técnicas capazes de promover a adequação entre as pessoas e a atividade 

profissional; análise das características do trabalho e da organização que 

influenciam as atitudes, a saúde, o bem-estar e os comportamentos dos 

trabalhadores no decurso da sua atividade profissional.----------------------------------

-----3. Alteração do tipo de relação jurídica de emprego público dos postos de 

trabalho a seguir indicados:----------------------------------------------------------------------- 

Nº 
Postos  

Carreira Categoria UO/centros de competência/ 
área de atividades 

Atribuições/ 
competências
/atividades 

Tipo de 
Relação 
Jurídica 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Divisão de Administração 
Geral/Serviço de Recursos 
Humanos e Informáticos 

 
Atividade 12 

 
b) 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Núcleo de Desenvolvimento Social, 
Cultural e Económico/Serviço de 
Apoio ao Desenvolvimento Local 

 
Atividade 77 

 
b) 

b) Com recurso a relação jurídica de emprego público por tempo determinado. 

-----Que passa a ter a seguinte descrição:---------------------------------------------------- 

Nº 
Postos  

Carreira Categoria UO/centros de competência/ 
área de atividades 

Atribuições/ 
competências
/atividades 

Tipo de 
Relação 
Jurídica 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Divisão de Administração 
Geral/Serviço de Recursos 
Humanos e Informáticos 

 
Atividade 12 

 
a) 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Núcleo de Desenvolvimento Social, 
Cultural e Económico/Serviço de 
Apoio ao Desenvolvimento Local 

 
Atividade 77 

 
a) 

a) Com recurso a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. 

-----No que respeita à verificação de existência de cabimento orçamental 

decorrente da presente alteração, de acordo com o previsto no nº4 do artigo 5º 

da LVCR, importa referir o seguinte:------------------------------------------------------------

-----a) Relativamente à alteração indicada no ponto 1 da presente proposta, que 

se consubstancia na criação de 1 posto de trabalho, a mesma pretende dar 
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provimento a um pedido de mobilidade interna intercarreira ou categoria (prevista 

no nº3 do artigo 60º da LVRC), de uma trabalhadora que pertence ao Mapa de 

Pessoal do Município, que se encontra na categoria de assistente operacional e 

pretende passar, através de um processo de mobilidade interna, para a categoria 

de assistente técnica. Dado que, por imposição legal, não pode existir qualquer 

valorização remuneratória decorrente de um processo de mobilidade interna, a 

trabalhadora no caso de deferimento do pedido de mobilidade, auferirá da 

mesma remuneração que aufere atualmente (enquanto assistente operacional) 

e, como o tipo de vínculo se mantém, não se verifica a necessidade de se 

proceder a qualquer alteração/ajustamento orçamental;----------------------------------

-----b) No que respeita às alterações  indicadas nos pontos 2 e 3 da presente 

proposta, não irá ocorrer qualquer aumento da despesa já prevista, apenas se 

verifica a necessidade de se ajustarem os valores orçamentados em termos de 

classificação orçamental, uma vez que foi alterado o tipo de relação jurídica de 

emprego público. Informou ainda, que o referido ajustamento está contemplado 

na 2ª revisão ao orçamento municipal.---------------------------------------------------------

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

do disposto na alínea a) do nº6 do artigo 64º da Lei nº169/99, de 18 de 

setembro, alterada pelas Leis 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, delibere propor à 

Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea o) do nº2 do artigo 53º 

do mesmo diploma legal e do artigo 3º da Lei nº12-A/2008, de 27 de fevereiro, 

com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-

B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, 64-A/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, de 31 de dezembro e 66-

B/2012, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 3º do Decreto-Lei 

nº209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis nºs3-B/2010, de 28 de abril e 

66/2012, de 31 dezembro, a aprovação da 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal do 

ano de 2013.------------------------------------------------------------------------------------------

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

favorável à 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2013.-------------------------
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-----Mais deliberou por unanimidade submeter o presente assunto à Assembleia 

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

2.14 – AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE 

TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO - A senhora Presidente referiu que a Lei 

nº66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 

2013, estabelece no nº1 do artigo 59º que “até 31 de dezembro de 2013, os 

serviços e organismos das administrações direta e indireta do Estado, regionais 

e autárquicos reduzem, no mínimo, em 50% o número de trabalhadores com 

contrato de trabalho a termo resolutivo e ou com nomeação transitória existente 

a 31 de dezembro de 2012, com exclusão dos que sejam cofinanciados por 

fundos europeus”. Mais referiu, que o nº2 do mesmo artigo estabelece que 

“durante o ano de 2013, os serviços e organismos a que se refere o número 

anterior não podem proceder à renovação de contratos de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo e de nomeações transitórias, sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes”.---------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que o nº3 do mesmo artigo prevê que “Em situações 

excecionais, fundamentadas na existência de relevante interesse público, os 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração 

Pública podem autorizar uma redução inferior à prevista no nº1, bem como a 

renovação de contratos ou nomeações a que se refere o número anterior, 

fixando, caso a caso, as condições e termos a observar para o efeito (…)” e 

desde que se verifiquem os seguintes requisitos cumulativos, os quais constam 

no Anexo VI da presente Ata:--------------------------------------------------------------------- 

-----1. Existência de relevante interesse público na renovação, ponderando, 

designadamente, a eventual carência de recursos humanos no setor de atividade 

da Administração Pública a que se destina o recrutamento, bem como a 

evolução global dos recursos humanos do ministério de que depende o serviço 

ou organismo;----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----2. Impossibilidade de satisfação das necessidades de pessoal por recurso a 

pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos 

de mobilidade; ----------------------------------------------------------------------------------------
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-----3. Demonstração de que os encargos com as renovações em causa estão 

previstos nos orçamentos dos serviços ou organismos a que respeitam;------------

-----4. Demonstração do cumprimento das medidas de redução mínima, de 2 %, 

de pessoal, tendo em vista o cumprimento do PAEF, considerando o número de 

trabalhadores do serviço ou organismo em causa no termo do ano anterior;--------

-----5. Parecer prévio favorável do membro do Governo de que depende o 

serviço ou organismo que pretende uma redução inferior à prevista no n.º 1 e ou 

realizar a renovação de contrato ou nomeação;---------------------------------------------

-----6. Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na 

Lei nº57/2011, de 28 de novembro.-------------------------------------------------------------

-----Nos termos do nº9 do mesmo artigo prevê-se que “no caso dos serviços e 

organismos das administrações regionais e autárquicas, a autorização a que se 

refere o nº3 compete aos correspondentes órgãos de governo próprios”, ou seja, 

no caso dos municípios competirá aos órgãos autárquicos, não estando assim 

sujeita ao escrutínio dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

Finanças e da Administração Pública, como estabelecido no nº3.----------------------

-----Face aos considerandos apresentados, a senhora Presidente propôs que, 

nos termos do nº3 e com referência ao nº9, ambos do artigo 59º da Lei nº66-

B/2012, de 31 de dezembro, o Executivo aprove a presente proposta de 

renovação do contrato a termo resolutivo certo na carreira/categoria de 

Assistente Operacional (auxiliar de educação) afeto ao Serviço de Educação e 

Ação Social da Divisão Social e Cultural, cujo contrato termina em 10.06.2013, 

com a possibilidade de renovação em conformidade com a legislação em vigor. -

------Para o efeito, a senhora Presidente, indicou de que forma os requisitos já 

mencionados, e que se aplicam à administração local, são cumpridos:---------------

------a) Presentemente, no âmbito do Contrato de Execução assinado entre o 

Município e o Ministério da Educação, foram transferidas para o Município 

atribuições e competências em matéria de educação (pessoal não docente, 

atividades de enriquecimento curricular (AEC), gestão do parque escolar nos 2º 

e 3º ciclos do ensino básico e gestão da Residência de Estudantes). Assim, o 

Município em estreita articulação e parceria com o Agrupamento de Escolas de 
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Góis, disponibiliza aos seus alunos uma diversidade de valências, atividades e 

serviços, entre os quais, transportes escolares, serviço de refeições, AEC, 

atividades de complemento curricular (natação, educação físico-motora e 

expressão musical), atividades de tempos livres de verão e atividades de 

animação e apoio à família (AAAF), entre outras de caráter pontual. Devido a 

esta diversidade de serviços e valências assegurados pelo Agrupamento de 

Escolas em parceria com o Município de Góis e outras Instituições Locais, 

considera-se impossível o recurso a instrumento de mobilidade, porquanto o 

pessoal não docente, designadamente, da carreira/categoria de assistente 

operacional, afeto aos diferentes estabelecimentos de ensino do Concelho é 

indispensável à manutenção destas atividades e valências de forma a que  se 

possa continuar a prestar um serviço de qualidade à comunidade educativa. No 

caso concreto da escola onde a trabalhadora em questão está afeta (Vila Nova 

do Ceira), a mesma tem no presente uma frequência escolar de 45 alunos, 18 

dos quais a frequentar o Jardim de Infância, com idades compreendidas entre os 

três e os cinco anos. Nesta perspetiva, e atendendo às caraterísticas destas 

faixas etárias considera-se relevante a manutenção dos recursos humanos 

existentes naquele espaço escolar. No que respeita às atividades de animação e 

apoio à família do Jardim de Infância de Vila Nova do Ceira, e por forma a 

colmatar as necessidades das famílias daquela comunidade, aquele 

estabelecimento escolar permanece diariamente aberto entre as 07h30 e as 

18h30, sendo que as AAAF asseguram o acompanhamento dos alunos antes e 

depois das atividades letivas, as quais decorrem entre as 09h30 e as 

12h00/13h00 e as 15h30, continuando, durante os períodos de interrupções 

letivas, estes serviços a ser assegurados. 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. Durante o ano de 2012 registou-se uma redução de 12 

trabalhadores, que se ficou a dever maioritariamente ao deferimento de pedidos 

de aposentação. Assim, a 31.12.2012 o número de trabalhadores era de 164, 

verificando-se em termos percentuais, uma redução de 6,82% (bastante superior 

à redução de 3% prevista na Lei do Orçamento de Estado de 2012);-----------------



.   
                                                      

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

  54 

 

-----b) 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, a mesma 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;-----------------------------

-----c) Os montantes necessários para fazer face às despesas inerentes à 

contratação deste posto de trabalho estão contemplados no Orçamento 

Municipal para o ano de 2013;--------------------------------------------------------------------

-----d) De acordo com o estabelecido no artigo 65º da Lei nº66-B/2012, de 31 de 

dezembro relativamente à redução de trabalhadores, o Município de Góis tem 

que reduzir, até 31.12.2013, no mínimo, em 2% o número total de trabalhadores 

face ao existente a 31.12.2012 (que perfaz, no mínimo, 3 trabalhadores).Nesta 

matéria, até à presente data, encontram-se pendentes dois processos de 

aposentação no que respeita ao pessoal com contrato por tempo indeterminado 

e já se verificou a não renovação de 5 contratos a termo resolutivo (contratos 

dos assistentes operacionais – vigilantes florestais). Presentemente encontra-se 

a ser analisada a forma de cumprir com a redução dos 50% ou da possibilidade 

de se proceder a uma redução inferior àquela, conforme previsto no nº3 do artigo 

59º da Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro;-------------------------------------------------

-----e) Tem sido observado e cumprido pontual e integralmente os deveres de 

informação tal como o previsto na supra referida Lei nº57/2011, de 28 de 

novembro, na parte que se refere à evolução dos dados relativos à caraterização 

dos recursos humanos. ----------------------------------------------------------------------------

-----Os senhores Vereadores do PSD informaram que o seu sentido de voto vai 

recair na abstenção pelo facto de terem dúvidas quanto à aplicação do caráter 

de excecionalidade legalmente previsto.------------------------------------------------------- 
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-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria com três votos a 

favor e duas abstenções dos senhores Vereadores do PSD, emitir parecer 

favorável à renovação do contrato a termo resolutivo certo do posto de trabalho 

ocupado pela Assistente Operacional constante na informação anexa ao 

processo. A renovação autorizada decorre por um período de um ano 

renovável.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais deliberou por unanimidade submeter o presente assunto à Assembleia 

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

2.15 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento 

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

montante de um milhão, trezentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e nove 

euros e oitenta e sete cêntimos.----------------------------------------------------------------- 

2.16 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

relativos ao ano de dois mil e treze, constantes nas ordens quinhentos e oitenta 

e cinco à setecentos e dois no montante de duzentos e oitenta e um mil, 

oitocentos e vinte e três euros e sessenta e um cêntimos.------------------------------- 

2.17 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições 

emitidas desde a última reunião até à presente data.-------------------------------------- 

2.18 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que foi emitida a seguinte licença de obras particulares:----------

-----a) Número nove, requerida por Mário Henriques Baeta, Broeira, Tapada, 

Roda Cimeira – Alvares.---------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou igualmente conhecimento de que não foi emitida nenhuma  

licença de autorização de utilização.------------------------------------------------------------  

2.19 – CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS/ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 

TAXAS – A senhora Presidente informou que o presidente da Direção do Centro 

Social Rocha Barros requereu à Câmara Municipal a emissão de certidão de 

isenção de dez casas que aquela IPSS possui no Bairro Cristina Rodrigues, em 

S. Paulo, Góis.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, informou que solicitou ao Serviço Jurídico e Contra 

Ordenações que se pronunciasse sobre o referido requerimento, pelo que 



.   
                                                      

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

  56 

 

decorre da alínea b) nº1 do artigo 6º do Regulamento Geral de Taxas e Outras 

Receitas Municipais que estão isentas total ou parcialmente do pagamento de 

taxas municipais, as instituições particulares de solidariedade social, legalmente 

constituídas relativamente aos atos e factos que se destinem a direta e imediata 

realização dos seus fins estatuários. Mais informou, que conforme cópia da 

publicação em Diário da República anexa ao requerimento, de acordo com os 

atuais estatutos o Centro Social Rocha Barros, tem por fim a concessão de bens 

e serviços de segurança social, bem como a resolução dos problemas 

habitacionais. Informou ainda, que existe igualmente anexo ao requerimento 

uma declaração emitida pelo Centro Regional de Segurança social de Coimbra 

onde identifica o Centro Social Rocha Barros como instituição Particular de 

Solidariedade Social.--------------------------------------------------------------------------------

------A Câmara tomou conhecimento, e de acordo com as informações prestadas 

pelo Serviço Jurídico e Contra Ordenações, deliberou por unanimidade isentar o 

Centro Social Rocha Barros do pagamento total de taxas de licença de utilização 

das dez casas no Bairro Cristina Rodrigues, propriedade desta IPSS.---------------- 

2.20 – TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ÁGUAS RESIDUAIS/TAXA DE IVA – A senhora Presidente informou que na 

sequência da parametrização do novo tarifário dos serviços de águas, águas 

residuais e resíduos sólidos no Sistema de Gestão de Águas (SGA), verificaram-

se duas incorreções na descrição do código do IVA a aplicar a alguns destes 

serviços na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.-----------------------------

-----Mais informou, que as referidas incorrecções resumem-se aos nºs 1 e 2 do 

artigo 20º e nº3 do artigo 21º-A da referida tabela, sendo que no caso do artigo 

20º onde consta IVA isento (alínea c)) deve constar IVA não sujeito (alínea d)); 

no caso do artigo 21º-A onde consta IVA não sujeito (alínea d)) deve constar IVA 

à taxa reduzida (alínea b)).----------------------------------------------------------------------- 

------Face ao exposto, e na medida em que se está a preparar a emissão da 

primeira faturação dos serviços em questão com o novo tarifário, e por uma 

questão de celeridade do presente procedimento, a senhora Presidente propôs 

ao Executivo que delibere, que a proposta ora apresentada produza efeitos 
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imediatos. No entanto, referiu que dado tratar-se de um processo que foi alvo de 

deliberação por parte da Assembleia Municipal, que seja o presente assunto 

remetido àquele Órgão para efeitos de ratificação.-----------------------------------------

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

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

-----De acordo com o previsto no artigo 137º do Código do Procedimento 

Administrativo, deliberou por unanimidade submeter o presente assunto à 

Assembleia Municipal para efeitos de ratificação.------------------------------------------- 

 3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; 

AUTOMÓVEL CLUBE DE PORTUGAL/PROVA MARATONA “500 MILHAS ACP 

OPTICALIA”; RECLAMAÇÕES DE CONSUMO DE ÁGUA; LEI DOS 

COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERÍÓDICA; 

RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012; RELATÓRIO E 

PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 

DE 2012; 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2013; 1ª 

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL; AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE 

CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO; CENTRO SOCIAL ROCHA 

BARROS/ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS; TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS/TAXA DE IVA.------------------------ 

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:------------------------------------------------------------- 

-----a) Usou da palavra o senhor José Augusto Rodrigues, informando que a 

CAPRIGOIS – Associação Criadora de Caprinos do Concelho de Góis, irá 

celebrar a sua escritura de constituição no próximo dia 10.04.13 na 

Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial de Vila Nova de Poiares, 

uma vez que é o concelho mais próximo que presta o serviço Associação na 

Hora.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Referiu ainda, ter estado presente na reunião em que se falou na Nova 

Geração de Medidas Activas de Emprego no IEFP, pelo que reiterou a 

disponibilidade da ANALIB em participar numa sessão de esclarecimento sobre 

essas medidas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Continuou referindo, que em nome do seu pai, foi solicitado à Câmara 

Municipal dois requerimentos e que a morosidade da sua resposta está a 

inviabilizar o arrendamento de dois imóveis, pelo que solicitou uma maior 

celeridade na resposta, uma vez que posteriormente a esta terá que contactar 

com outros serviços.--------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente em nome do Executivo felicitou a CAPRIGOIS por já 

ter agendado  a outorga da escritura de constituição, referindo que irá ser uma 

mais valia para o desenvolvimento do concelho de Góis. Relativamente à Nova 

Geração de Medidas Activas de Emprego promovida pelo IEFP, informou que a 

Drª. Fernanda Dias, Diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do 

Pinhal Interior Norte (CEFPPIN) irá promover na primeira semana do mês de 

maio uma sessão de esclarecimento, pelo que serão convidadas a participar 

todas as Entidades concelhias.-------------------------------------------------------------------

-----No que concerne aos requerimentos apresentados na Câmara Municipal, 

referiu que o Executivo já autorizou a constituição de propriedade horizontal, 

tendo sido já acautelados todos os meios para que a Câmara proceda à abertura 

da rede de esgotos, pelo que brevemente se iniciarão os trabalhos. Relembrou 

que os assuntos têm a celeridade possível, particularmente quando envolvem 

meios financeiros e quando são priorizados em detrimento de outros que 

aguardam decisão do Município.--------------------------------------------- ------------------ 

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

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

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

 

            A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 

 


