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-----No dia nove de julho 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 e Eng. 

Diamantino Jorge Simões Garcia.------------------------------------------------------------------------ 

-----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 – GOIS OROSO ARTE/PROGRAMA 2013-------------------------------------------------------------- 

2.3 – AUTORIDADE NACIONAL SEGURANÇA RODOVIÁRIA/SINISTRALIDADE 2012------- 

2.4 – ARSC/ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA CONSULTA ALARGADA---------------------------- 

2.5 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO ------------------------- 

2.6 – REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS--------------- 

2.7 – REGULAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS  

DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CONCELHO DE GÓIS---- 

2.8 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, PUBLICIDADE 

E PROPAGANDA DO CONCELHO DE GÓIS------------------------------------------------------------------ 

2.9 – PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE VENDA AMBULANTE/PROPOSTA DE 

REVOGAÇÃO DA DECISÃO DO EXECUTIVO DE 29.01.13-------------------------------------------- 

2.10 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE 

TRABALHADORES-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.11 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO 

DE DIREÇÃO INTERMÉDIO DE 2º GRAU-------------------------------------------------------------------- 

2.12 – AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM 

FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO--------------------------------------------------- 

2.13 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------------------ 

2.14 – PAGAMENTOS------------------------------------------------------------------------------------------------

2.15 – REQUISIÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.16 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------------- 

3 – APROVAÇÕES EM MINUTA-------------------------------------------------------------------------------- 

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.1 – FALTAS – A senhora Presidente informou que a senhora Vereadora Maria Helena 

Antunes Barata Moniz se encontrava em período de gozo de férias, tendo o Executivo 

considerado a falta justificada.----------------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente iniciou a 

sua intervenção solicitando ao Executivo a introdução dos seguintes pontos na ordem 

de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.17 – CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL/PORTAL DE TURISMO DO AÇOR------------ 

2.18 – FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA – NÚCLEO DE 

GÓIS/AGRADECIMENTO---------------------------------------------------------------------------------- 

2.19 – GRANDFONDO SKY ROAD ALDEIAS DO XISTO/PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.20 – CANDIDATURA PRODER/PROJECTO DE ARQUITECTURA DAS 

INFRAESTRUTURAS DE APOIO À PRAIA FLUVIAL DE ALVARES E ZONA 

ENVOLVENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

pontos na ordem de trabalhos.-----------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente continuou a sua intervenção, dando conhecimento que o 

senhor João Simões, Presidente da Seção de Futebol da A.E.R.G., comunicou que a 

Equipa de Séniores de Góis, subiu para a Divisão de Honra. Mais referiu, que ainda que 

a Equipa tenha subido para a Divisão de Honra, por motivos de desistência de um 
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Clube, deverá ser sempre motivo de orgulho para todos os Goienses, porquanto é do 

conhecimento de todos a “performance” que esta Equipa teve durante esta época. 

Nesse sentido, a senhora Presidente propôs a atribuição de um Voto de Louvor à 

Equipa de Séniores, galardão extensivo a todos quanto trabalharam e colaboraram para 

que a Equipa pudesse ter alcançado este excelente resultado.---------------------------------- 

-----Referiu ainda, que a Câmara Municipal tem vindo ao longo de alguns anos a 

colaborar logística e financeiramente com a A.E.R.G., porquanto considera a prática 

desta modalidade uma mais-valia para os jovens de Góis, tendo sido criadas condições 

de excelência para a prática do futebol. Mais referiu, que a manutenção da Equipa de 

Seniores na Divisão de Honra, irá eventualmente acarretar mais custos, pelo que 

considera que o Município juntamente com a Direção da Seção de Futebol terão que 

apelar ao apoio de outras Instituições locais e regionais de direito público e privado, 

para se associarem a esta causa desportiva.---------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia que se congratulou pela 

subida à divisão de Honra da Equipa de Seniores da A.E.R.G., comungando das 

palavras da senhora Presidente da Câmara Municipal relativamente aos apoios que o 

Município tem disponibilizado. Referiu, que futuramente ao nível dos apoios terá que 

haver uma maior envolvência de outras entidades locais e regionais para colaborem no 

apoio à Seção de Futebol.---------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que felicitou a 

equipa de Seniores da A.E.R.G. por esta vitória. Referiu, que com a subida à Divisão de 

Honra, tanto a A.E.R.G. como o Município, terão que reanalisar quais os custos 

inerentes a este resultado. É seu entendimento que se devem repartir custos e 

diligenciar no sentido de que possam outras entidades serem parceiras nos apoios à 

Seção de Futebol.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que se congratulou 

também pela subida à Divisão de Honra da Equipa de Seniores da A.E.R.G., afirmando 

que se fez justiça, porquanto teve a oportunidade de assistir aquilo que foram os dois 

últimos jogos do Góis. Apesar de considerar que deve o Município continuar a apoiar a 

Seção de Futebol, porquanto foi criado um novo equipamento para a prática desta 

modalidade desportiva, é um facto que por si só o apoio da Câmara Municipal não será 
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suficiente, pelo que é sua opinião que devem as Juntas de Freguesia apoiar a AERG, 

bem como se deve apelar à colaboração do tecido empresarial do concelho.---------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade atribuir um Voto de 

Louvor à Secção de Futebol-Equipa Sénior da Associação Educativa e Recreativa de 

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

1.3 – INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES – Não houve. -------------------- 

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 cinco de junho do ano de dois mil e treze, sendo assinada pela senhora 

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

2.2 – GOIS OROSO ARTE/PROGRAMA 2013 - A senhora Presidente deu 

conhecimento do Programa do Góis Oroso Arte’13, o qual irá contemplar uma panóplia 

de atividades culturais totalmente inovadoras, sendo o ponto mais alto desta iniciativa a 

inauguração da Casa da Cultura de Góis, pelo que reiterou o convite ao Executivo para 

associar-se a este momento, bem como, às iniciativas culturais que fazem parte 

integrante do Programa deste Evento.-------------------------------------------------------------------

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

2.3 – AUTORIDADE NACIONAL SEGURANÇA RODOVIÁRIA/SINISTRALIDADE 

2012 – A Câmara tomou conhecimento dos dados da sinistralidade rodoviária registada 

no concelho de Góis no ano de 2012, remetidos à Câmara Municipal em 26.06.13, pela 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.------------------------------------------------------- 

2.4 – ARSC/ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA CONSULTA ALARGADA – A senhora 

Presidente informou que na sequência da visita a Góis do Dr. Fernando Almeida e da 

Dra. Maria Augusta Conceição da direção da ARSC, no p.p. dia 07.05.13, ficou o 

compromisso de reverem a alteração aos horários da consulta alargada (ex SAP). 

Nesse sentido, informou que a ARSC comunicou ao Município que a partir do dia 

01.07.13 o horário de encerramento deste serviço, passará para as 20.00 horas, aos 

fins-de-semana e feriados, mantendo-se o horário praticado durante a semana.------------ 
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-----Relativamente à questão da Extensão de Saúde de Cortes, informou que reiterou o 

pedido de reabertura desta unidade de saúde, mantendo-se a situação atual, porquanto 

se trata de um problema com a empresa responsável pela gestão informática, a qual 

argumenta que o número de receitas prescritas não justifica o investimento ao nível 

informático. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No que concerne à Concentração Mototurística, informou que ficou o compromisso 

por parte da ARSC, que nos dias deste evento desportivo, o Centro de Saúde de Góis 

funcione 24 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, a senhora Presidente prevaleceu-se da oportunidade para agradecer à 

ARSC a alteração do horário da consulta alargada aos fins-de-semana e feriados, ainda 

que subsistam assuntos por resolver, particularmente a reabertura da Extensão de 

Saúde de Cortes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.5 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – A senhora 

Presidente informou que ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa e na alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 

setembro, com a redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 janeiro e pela Lei nº67/2007, 

de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro, o presente 

Regulamento em projeto foi apreciado pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária 

de 29.01.13 e, posteriormente, submetido a discussão pública.---------------------------------- 

-----Mais informou, que volvido o prazo de discussão pública deve o Executivo 

pronunciar-se sobre o mesmo, a fim do mesmo ser submetido à Assembleia Municipal 

para deliberação. Informou ainda, que o mesmo foi objecto de algumas alterações, fruto 

do contributo do serviço de Fiscalização Municipal, tendo dado conhecimento das 

alterações introduzidas no documento em apreço.--------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise e discussão deliberou por 

unanimidade emitir parecer favorável ao Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Nos termos do previsto na alínea a) do nº 2 do artigo 53.º da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, pela 

Lei nº 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro, 
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deliberou por unanimidade submeter o presente Regulamento à Assembleia Municipal 

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

2.6 – REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS - A 

senhora Presidente informou que ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição 

da República Portuguesa e na alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 

setembro, com a redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 janeiro e pela Lei nº67/2007, 

de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro, o presente 

Regulamento em projeto foi apreciado pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária 

de 29.01.13 e, posteriormente, submetido a discussão pública. Findo o prazo de 

discussão pública e não tendo o mesmo sido objeto de qualquer contributo e/ou 

alteração, a senhora Presidente informou que deve o Executivo pronunciar-se sobre o 

mesmo e submete-lo à apreciação da Assembleia Municipal.------------------------------------ 

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise e discussão deliberou por 

unanimidade emitir parecer favorável ao Regulamento Geral de Taxas e Outras 

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

-----Em conformidade com o previsto na alínea a) do nº 2 do artigo 53.º da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 

de janeiro, pela Lei nº 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 

30 de novembro, deliberou por unanimidade submeter o presente Regulamento à 

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

2.7 – REGULAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 

DO CONCELHO DE GÓIS - A senhora Presidente informou que ao abrigo do disposto 

no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e na alínea a) do nº 6 do artigo 

64º da Lei nº 169/99, de 18 setembro, com a redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 

janeiro e pela Lei nº67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 

de novembro, o presente Regulamento em projeto foi apreciado pela Câmara Municipal 

na sua reunião ordinária de 29.01.13 e, posteriormente, submetido a discussão pública.-

-----Mais informou, que decorrido o prazo de discussão pública e não tendo o mesmo 

sido objeto de qualquer contributo e/ou alteração, deve o Executivo pronunciar-se sobre 

o mesmo e submete-lo à apreciação da Assembleia Municipal.--------------------------------- 
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-----A Câmara tomou conhecimento e após análise e discussão deliberou por 

unanimidade emitir parecer favorável ao Regulamento do Horário de Funcionamento 

dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Concelho de 

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

-----De acordo com o previsto na alínea a) do nº 2 do artigo 53.º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, pela 

Lei nº 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro, 

deliberou por unanimidade submeter o presente Regulamento à Assembleia Municipal 

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

2.8 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO CONCELHO DE GÓIS – A senhora Presidente 

informou que ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição da República 

Portuguesa e na alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 setembro, com a 

redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 janeiro e pela Lei nº67/2007, de 31 de 

dezembro e pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro, o presente Regulamento 

em projeto foi apreciado pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária de 29.01.13 e, 

posteriormente, submetido a discussão pública. Informou ainda, que vencido o prazo de 

discussão pública e não tendo o mesmo sido objeto de qualquer contributo e/ou 

alteração, deve o Executivo pronunciar-se sobre o mesmo e submete-lo à apreciação 

da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise e discussão deliberou por 

unanimidade emitir parecer favorável ao Regulamento Municipal de Ocupação do 

Espaço Público, Publicidade e Propaganda do Concelho de Góis.----------------------------- 

-----De acordo com o previsto na alínea a) do nº 2 do artigo 53.º da Lei nº 169/99, de 18 

de setembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, pela 

Lei nº 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro, 

deliberou por unanimidade submeter o presente Regulamento à Assembleia Municipal 

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

2.9 – PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE VENDA 

AMBULANTE/PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO DO EXECUTIVO DE 

29.01.13 - Considerando o facto de a principal legislação, com base na qual foi 
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elaborado o projeto de Regulamento Municipal de Venda Ambulante ter sido 

expressamente revogada pela alínea a), do artigo 35º da Lei n.º27/2013, de 12 de abril, 

a senhora Presidente propôs ao Executivo que revogue a deliberação tomada na sua 

reunião ordinária de 29.01.13. Mais informou, que ao que abrigo do artigo 31º da Lei 

n.º27/2013, de 12 de abril, se encontra em elaboração de novo projeto de regulamento 

municipal de venda ambulante baseado neste novo diploma legal.-----------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade revogar a deliberação 

do Executivo de 29.01.13, relativamente ao Projeto de Regulamento de Venda 

Ambulante.------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2.10 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE 

TRABALHADORES – A senhora Presidente referiu que de acordo com o previsto no 

artigo 66º da Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado 

para 2013 (OE/2013), as autarquias locais não podem proceder à abertura de 

procedimentos concursais com vista à constituição de relações jurídicas de emprego 

público por tempo indeterminado, determinado ou determinável, destinados a 

candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente estabelecida, salvo se, de forma devidamente 

fundamentada, o órgão deliberativo, sob proposta do respetivo órgão executivo, 

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

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

cumulativamente, os requisitos a seguir indicados que constam no nº2 do referido 

artigo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a 

carência dos recursos humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem 

como a evolução global dos recursos humanos na autarquia em causa;----------------------

-----b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos 

previstos nos nºs 1 a 5 do artigo 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada 

pelas Leis nºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 

de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro,  64-A/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, 
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de 31 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro, ou, por recurso a pessoal 

colocado em situação de mobilidade especial ou outros instrumentos de mobilidade;----- 

-----c) Demonstração de que os encargos com os recrutamentos em causa estão 

previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam;------------------------------------------

-----d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos no artigo 

50º da Lei nº2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nºs 22-A/2007, de 29 de 

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

dezembro e 64-A/2011, de 30 de dezembro, e na Lei nº57/2011, de 28 de novembro 

(Lei das Finanças Locais e Sistema de Informação da Organização do Estado);------------

------e) Demonstração do cumprimento das medidas de redução mínima estabelecidas 

(redução de trabalhadores).--------------------------------------------------------------------------------

-----Por haver necessidade de colmatar necessidades que se verificam ao nível dos 

recursos humanos do Município, a senhora Presidente propôs que o Executivo 

Municipal delibere autorizar a abertura de procedimento concursal para o recrutamento 

de 5 Técnicos Superiores com recurso à constituição de uma relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado a afetar ao Serviço de Educação e Desporto 

do Núcleo de Desenvolvimento Social, Cultural e Económico com as funções descritas 

no documento anexo ao Mapa de Pessoal de 2013 “Caraterização dos postos de 

trabalho” referenciada como “Atividade 82”, e submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. Mais se informa que os Técnicos Superiores a contratar desenvolverão as 

seguintes atividades:-----------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Ensino do Inglês (2 professores);-----------------------------------------------------------------

-----b) Atividade Física e Desportiva (2 professores);------------------------------------------------

-----c) Atividades Lúdico-Expressivas (1 professor).--------------------------------------------------

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

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

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

-----a) Com o recrutamento em causa pretende-se dar cumprimento à Cláusula 3ª do 

Contrato de Execução nº469/2009 assinado entre o Município de Góis e o Ministério da 

Educação (publicado na 2ª Série do Diário da República nº222, de 16 de novembro de 

2009) e dar cumprimento ao estabelecido no artigo 11º do Decreto-Lei nº144/2008, de 
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28 de julho, alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro, de acordo 

com as disposições constantes no Despacho nº14.460/2008, de 26 de maio, alterado e 

republicado pelo Despacho nº8683/2011, de 28 de junho, ambos do Ministério da 

Educação. Face ao constante no referido Contrato de Execução, o Município de Góis 

assumiu a competência de implementar as AEC no 1º ciclo do ensino básico, sendo 

que, no mapa de pessoal do Município não existem trabalhadores (com relação jurídica 

por tempo indeterminado) com as qualificações necessárias para o exercício das várias 

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

recrutamento de trabalhadores detentores dessas mesmas qualificações. Com o 

presente recrutamento pretende fazer face a uma atividade sazonal (com duração de 

sensivelmente 9 meses) pelo que não se verifica a necessidade de recorrer a outro tipo 

de relação jurídica de emprego público que a pretendida (tempo determinado). No que 

respeita à possibilidade de ocupação dos postos de trabalho pretendidos por pessoal 

em regime de mobilidade especial, tal situação não é possível ser verificada uma vez 

que, de acordo com o disposto no nº7 do artigo 33º-A da Lei nº53/2006, de 7 de 

dezembro, alterada pelas Leis nºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 11/2008, de 20 de 

fevereiro e 64-B/2011, de 30 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro, tal 

situação é atestada pela entidade gestora da mobilidade, mediante a emissão de 

declaração de inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial para 

ocupação dos postos de trabalho pretendidos. No entanto, os termos da referida 

declaração é fixada por portaria que até à presente data ainda não foi objeto de 

publicação.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

destes postos de trabalho estão contempladas no Orçamento Municipal do ano de 

2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----c) O Município tem dado cumprimento integral ao dever de informação previsto no 

artigo 50º da Lei das Finanças Locais e ao dever de informação do carregamento de 

dados para efeitos de SIOE (Sistema de Informação da Organização do Estado).---------

-----d) De acordo com o estabelecido nos artigos 59º e 65º da Lei nº66-B/2012, de 31 de 
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dezembro relativamente à redução de trabalhadores, o Município de Góis tem que 

reduzir, até 31.12.2013, pelo menos 50% do número de trabalhadores com contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo existentes a 31.12.2012, que perfaz, no 

mínimo, 13 trabalhadores, (nos quais estão excluídos os trabalhadores afetos às AEC’s) 

e, reduzir, no mínimo, em 2% o número total de trabalhadores face ao existente a 

31.12.2012, que perfaz, no mínimo, 3 trabalhadores. Informa-se que, até à presente 

data, se encontram pendentes dois processos de aposentação no que respeita ao 

pessoal com contrato por tempo indeterminado e, no que respeita ao pessoal 

contratado a termo resolutivo, o Município até à presente data já reduziu 10 contratos 

de trabalho (não renovação dos contratos dos assistentes operacionais – vigilantes 

florestais e não renovação de 5 contratos dos técnicos superiores – AEC’s). 

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

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

apresentada pela senhora Presidente, nos termos propostos.------------------------------------

-----Mais deliberou por unanimidade, em conformidade com o previsto no nº2 do artigo 

66º da Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro, remeter o presente assunto à Assembleia 

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

2.11 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE 

CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIO DE 2º GRAU – A senhora Presidente referiu que 

determina o artigo 25º da Lei nº49/2012, de 29 de agosto, que adapta à administração 

local a Lei nº2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada pelas Leis nºs 51/2005, de 

30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 

de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 

administração central, regional e local do Estado, que os municípios deveriam adequar 

as suas estruturas orgânicas, nos termos do Decreto-Lei nº305/2009, de 23 outubro, às 

regras e critérios previstos na referida lei, designadamente no que respeita ao número 

máximo de dirigentes que cada município poderá prover. -----------------------------------------

-----No caso do Município de Góis, foi deliberado pelos órgãos municipais competentes, 

dentro dos limites estabelecidos por lei, que os serviços municipais seriam dotados de 
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duas unidades orgânicas dirigidas por cargos de direção intermédia de 2º grau (chefe 

de divisão) - Divisão de Administração e Gestão (DAG) e Divisão de Gestão 

Urbanística, Planeamento e Ambiente (DGUPA) -, e uma unidade orgânica dirigida por 

um cargo de direção intermédia de 3º grau (coordenador de núcleo) - Núcleo de 

Desenvolvimento Social e Cultural e Económico (NDSCE), conforme consta da nova 

estrutura orgânica em vigor.--------------------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, e porque se pretende prover a DGUPA com um dirigente intermédio 

de 2º grau – chefe de divisão, a senhora Presidente propôs que:--------------------------------

-----a) A Câmara Municipal aprove a abertura de procedimento, nos termos previstos no 

artigo 12º da Lei nº49/2012, de 29 de agosto, em articulação com o previsto no artigo 

20º da Lei nº2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada pelas Leis las Leis nºs 

51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 

64/2011, de 22 dezembro;----------------------------------------------------------------------------------

-----b) A Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal, a designação do júri do 

procedimento nos termos previstos no artigo 13º da Lei nº49/2012, de 29 de agosto, 

que deve ser composto por um presidente e dois vogais, sendo o presidente designado 

de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade 

pessoal, e os vogais designados de entre personalidades de mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida 

preferencialmente na área dos recursos humanos ou da administração local autárquica. 

Neste sentido, propôs que o júri tenha a seguinte constituição:----------------------------------

-----Presidente: Professor Doutor Carlos Manuel Martins Santos Fonseca, docente do 

Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro;----------------------------------------------

-----1º Vogal: Dra. Sara Sofia Correia Mendes, Chefe da Divisão de Administração e 

Gestão;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----2º Vogal: Arquiteto Carlos Manuel Antunes Santos.-------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que a proposta de abertura de procedimento concursal 

em análise, fundamenta-se no facto de a DGUPA – Divisão de Urbanismo, 

Planeamento e Ambiente, não se resumir às obras particulares, obras públicas ou por 

administração direta. Trata-se de uma Unidade Orgânica que tem um considerável 

volume de trabalho, acrescido pelos recentes normativos legais, como é o caso do 
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licenciamento zero. É a estrutura municipal que envolve o maior número de 

trabalhadores, cabendo-lhe a responsabilidade de todos os serviços externos – obras, 

carpintaria, águas, saneamento, espaços verdes, oficinas, parque de máquinas, etc.. É 

ainda no âmbito da DGUPA, que se insere o Gabinete Técnico Florestal e a vertente 

ligada à caça e pesca, cujas responsabilidades aumentaram recentemente com a 

aprovação do Projeto - Parque da Monteira/Ciclo da Truta. Mais referiu, que se 

pretende iniciar todo o processo ligado à revisão do PDM, o qual deve ser coordenado 

pela DGUPA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que referiu defender a 

necessidade da DGUPA ter um Chefe de Divisão, pelas razões por todos conhecidas. 

Contudo, é sua opinião que não faz sentido a dois meses das eleições autárquicas 

proceder à abertura do referido procedimento concursal, quando tempo houve suficiente 

do Executivo deliberar sobre o presente assunto, facto que o leva a abster-se na sua 

votação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que, contrariamente ao afirmado pelo senhor Vereador 

Diamantino Jorge Simões Garcia o provimento para efeitos de recrutamento do lugar de 

Chefe de Divisão, só podia ser objeto de procedimento concursal no ano em curso, 

considerando que foi no final de 2012 que a Assembleia Municipal e o Executivo 

determinaram e autorizaram as unidades orgânicas flexíveis/adequação da estrutura 

orgânica municipal cumprindo o estipulado na Lei nº49/2012 de 29 de agosto.--------------

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que concorda 

plenamente com a abertura do presente procedimento concursal, porquanto é 

necessário e o Município cumpre com o legislado em matéria de redução de pessoal.----

-----O senhor vereador Mário Barata Garcia referiu que o lugar de Chefe de Divisão para 

a DGUPA se justifica plenamente, pois muitas vezes há uma sobrecarga para os 

políticos de tarefas que pela sua natureza são técnicas. Mais referiu, que a DGUPA é 

uma unidade orgânica com um grande volume de trabalho, pelo que a abertura do 

presente procedimento concursal só “peca por tardar”.--------------------------------------------- 

----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria com três votos a favor e uma 

abstenção, do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia anuir à proposta da 

senhora Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------
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-----De acordo com a legislação em vigor, mais deliberou, por unanimidade, remeter o 

presente assunto à Assembleia Municipal para efeitos de designação do júri do 

procedimento concursal.------------------------------------------------------------------------------------- 

2.12 – AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM 

FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO - 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 

autárquicas 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.”----------------------------------

-----No entanto, 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 n.º 1, 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:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----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;---

-----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 



.   
                                                      

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

 

  15 

 

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 nº1 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 referidos a senhora Presidente propôs ao Executivo que, 

nos termos dos nºs 3 e 9 do artigo nº59º da Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro, a 

Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal a renovação do contrato a termo 

resolutivo certo dos seguintes postos de trabalho:---------------------------------------------------

-----a) 2 Assistentes Técnicos, afetos aos Serviços Financeiros da Divisão de 

Administração e Gestão;------------------------------------------------------------------------------------

-----b) 2 Assistentes Operacionais, afetos ao Serviço de Turismo e Ação Cultural do 

Núcleo de Desenvolvimento Social, Cultural e Económico. --------------------------------------------

Mais informou, que os contratos terminam em 24.10.2013 e 01.12.2013, 

respetivamente, com possibilidade de renovação por mais um ano. Para o efeito, de 

seguida é indicado de que forma os requisitos já mencionados, e que se aplicam à 

administração local, são cumpridos:----------------------------------------------------------------------

-----a) No caso dos postos de trabalho indicados em a), os fundamentos que se indicam 

no sentido de comprovar o interesse público e a necessidade da sua renovação 

prendem-se fundamentalmente com o aumento substancial de volume de trabalho que, 

principalmente desde início de 2012, foi introduzido nos Serviços Financeiros, tanto ao 

nível da contabilidade como ao nível do aprovisionamento, que é responsável por todos 

os procedimentos de contratação pública. Começa-se por referir a entrada em vigor da 
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Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei nº8/2012, de 

21 de fevereiro, que alterou completamente a dinâmica do funcionamento dos Serviços 

Financeiros, pois levou a uma profunda alteração de procedimentos administrativos que 

se tornaram mais complexos e com maior necessidade de acompanhamento e controlo, 

como sejam: a necessidade de efetuar mensalmente o cálculo dos fundos disponíveis 

que, até à presente data, porque a aplicação informática não responde a todas as 

necessidades, é bastante moroso, pois obriga à utilização em complemento de vários 

ficheiros (folha de cálculo), o controlo mensal desses fundos, a necessidade de 

acautelar todos os procedimentos aquando da assunção de compromissos (verificação 

da existência de fundos, cumprir com a numeração sequencial dos mesmos e acautelar 

que os compromissos que obriguem à assunção de encargos por mais de um ano 

económico têm a tramitação devida, como seja a autorização por parte do órgão 

competente e o registo da sua plurianualidade), proceder, em caso de necessidade, à 

elaboração de propostas de aumento temporário de fundos e acompanhar e controlar 

os pagamento em atraso. Acresce ainda a informação que é necessária preparar e 

remeter à Direção Geral das Autarquias Locais que, no âmbito do aumento do controlo 

da atividade municipal por parte do Governo, também tem aumentado 

significativamente. Desta informação destacam-se mapas que têm periodicidade 

mensal, trimestral e anual relacionados, designadamente, com os pagamentos em 

atraso, endividamento, fluxos de caixa, empréstimos, leasing, fundo social municipal, 

controlo orçamental da receita e da despesa, despesas com pessoal, grupo autárquico 

e a contribuição dos serviços municipalizados, das associações de municípios e das 

entidades do setor empresarial local para o endividamento municipal. Importa ainda 

referir o acompanhamento e o controlo que deve verificar-se no cumprimento de todas 

as obrigações constantes dos sucessivos orçamentos do Estado publicados, das quais 

se destacam a obrigação da redução dos pagamentos em atraso, a obrigação de 

aplicar determinadas receitas a determinadas despesas e o controlo dos limites ao 

endividamento municipal, a acrescer ainda a comunicação do seu cumprimento às 

entidades competentes. Por fim, e acrescer ao anteriormente referido, é de ressalvar 

que estes serviços têm que dar seguimento às tarefas regulares e/ou diárias, como 

sejam, registo de faturação, pagamentos, registo de receita, cumprimento de todas as 
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obrigações fiscais e outras para com o Estado (declarações de IVA periódicas, 

declaração anual, entrega mensal de descontos, e o recente envio da nova declaração 

mensal de rendimentos e a recente comunicação eletrónica da faturação mensal), 

registo, tratamento e conferência/validação de toda a informação necessária para a 

obtenção de informação da contabilidade de custos, a elaboração dos documentos 

previsionais e dos documentos da prestação de contas e a elaboração de variada 

informação financeira. Em suma, desde início de 2012, os Serviços Financeiros foram 

provavelmente os serviços municipais que sofreram uma maior sobrecarga de trabalho 

e que mais sofreram com a profunda mudança de paradigma da gestão financeira 

autárquica, a maioria das vezes acompanhada por dificuldades, dúvidas e 

constrangimentos que resultam da aplicação destes normativos legais. Toda a atividade 

financeira tem que ter um maior acompanhamento e um maior controlo para que todas 

as obrigações legais sejam cumpridas. Para tal, a manutenção dos recursos humanos 

existentes nos Serviços Financeiros é imprescindível para o normal e regular 

funcionamento do serviço e para dar cumprimento às antigas e às novas atribuições do 

mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No que respeita aos postos de trabalho indicados em b), importa referir que os 

mesmos estão afetos ao Espaço Internet de Góis, que é um serviço público gratuito 

prestado pelo Município a toda a população do Concelho e visitantes e que tem 

registado um elevado número de utilizadores, com idades compreendidas numa larga 

faixa etária (desde a infância até à terceira idade), que chega a atingir uma média de 60 

a 70 utilizadores diários (com um registo crescente do número de utilizadores 

estrangeiros). É um equipamento municipal que disponibiliza ações de formação no 

âmbito das tecnologias da informação, ministradas pelos próprios monitores, destinadas 

a um público diverso, em especial ao público sénior e que mantém parcerias com o 

Centro de Emprego e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte, mormente na 

disponibilização do espaço e do material informático para o desenvolvimento de ações 

de formação. Presta um horário alargado (de 2ª feira a sexta até às 22h e ao sábado 

até às 20 h) o que permite aos utilizadores, em geral, e aos alunos, em particular, que 

não possuem computador próprio efetuar consultas na internet, no caso dos últimos, 
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também para a realização de trabalhos escolares. Por fim, importa referir que este 

serviço foi ganhando uma função de cariz social, na medida em que apoia as camadas 

da população com baixos níveis de literacia, na área da informática e não só, 

auxiliando-as na utilização dos diversos serviços públicos disponíveis online (tais como: 

EDP, Finanças e Portal da Saúde). Face à diversidade de serviços adstritos ao Núcleo 

de Desenvolvimento Social e Cultural e Económico, que obriga a uma grande dispersão 

de trabalhadores, e à redução de trabalhadores da carreira de assistente operacional 

verificada nos últimos anos na generalidade dos serviços municipais, e por isso a 

dificuldade de reafectar trabalhadores, a renovação dos contratos em apreço é 

necessária para que o Município possa continuar com a prestação deste serviço público 

gratuito a toda a população e visitantes.----------------------------------------------------------------

-----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 à 

aposentação de trabalhadores e a 31.12.2012 o número de trabalhadores fixou-se em 

164, verificando-se assim, em termos percentuais, uma redução de 6,82% (bastante 

superior à redução de 3% prevista na Lei do Orçamento de Estado de 2012);---------------

-----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, tal 

situação é atestada pela entidade gestora da mobilidade, mediante a emissão de 

declaração de inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial para 

ocupação dos postos de trabalho pretendidos, no entanto, os termos da referida 

declaração é fixada por portaria que até à presente data ainda não foi objeto de 

publicação;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

destes postos de trabalho estão contemplados no Orçamento Municipal para o ano de 

2013;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----d) De acordo com o estabelecido no artigo 65º 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, (estão excluídos os trabalhadores 

transferidos do Ministério da Educação). Informa-se que, até à presente data, se 

encontram pendentes dois processos de aposentação no que respeita ao pessoal com 

contrato por tempo indeterminado e já se verificou a não renovação de 10 contratos a 

termo resolutivo (5 contratos dos assistentes operacionais – vigilantes florestais e 5 

contratos de técnicos superiores – AEC’s). 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

sentido de voto vai recair na abstenção pelo facto de ter dúvidas quanto à aplicação do 

caráter de excecionalidade legalmente previsto, por várias vezes, referindo a 

necessidade da Câmara Municipal se munir de um parecer jurídico sobre o assunto.-----

----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria com três votos a favor e uma 

abstenção do senhor vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, emitir parecer 

favorável à renovação do contrato a termo resolutivo certo dos postos de trabalho 

supramencionados. A renovação autorizada decorre por um período de um ano.----------

-----Mais deliberou por unanimidade submeter o presente assunto à Assembleia 

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

2.13 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do total 

de movimentos da tesouraria, do dia oito de julho do ano em curso, no montante de um 

milhão, trezentos e oitenta mil, duzentos e noventa e nove euros e oitenta e seis 

cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.14 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, relativos ao 

ano de dois mil e treze, constantes nas ordens número mil trezentos e trinta e quatro à 

mil quatrocentos e doze, no montante de quatrocentos e treze mil, duzentos e cinquenta 

euros e quarenta e oito cêntimos.------------------------------------------------------------------------- 

2.15 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições emitidas desde 

a última reunião até à presente data.------------------------------------------------------------------- 

2.16 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que foram emitidas as seguintes licenças de obras particulares:---------

------a) Número catorze, requerida por José Joaquim dos Santos, Chão de Frade – 

Monteira – Vila Nova do Ceira.----------------------------------------------------------------------------

-----b) Número quinze, requerida por João Miguel Lopes Ladeira Lopes, Casal Novo – 

Alvares.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou igualmente conhecimento de que foram emitidas as seguintes 

licenças de autorização de utilização:--------------------------------------------------------------------

-----a) Número dezanove, requerida por António José & Filhos, Baião – Góis.--------------- 

-----b) Número vinte, requerida por José Rodrigues, Rua da Lavra de Cima – Góis.------- 

-----c) Número vinte e um, requerida por Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, 

Candosa - Vila Nova do Ceira.-----------------------------------------------------------------------------

-----d) Número vinte e dois, requerida por Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, 

Candosa - Vila Nova do Ceira.----------------------------------------------------------------------------- 

2.17 – CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL/PORTAL DE TURISMO DO AÇOR - A 

senhora Presidente informou que o Município de Arganil no âmbito da estruturação do 

Portal de Turismo do Açor, efectuou uma candidatura ao SAMA – Sistema de Apoios à 

Modernização Administrativa para cofinanciamento deste projeto, a qual no caso de vir 

a ser aprovada permitirá o recebimento de uma comparticipação de 85%. Nesse 

âmbito, e tendo em conta que o projeto em questão será desenvolvido em estreita 

ligação com Município de Góis, informou que foi solicitado pela AMA que o Executivo se 

pronunciasse relativamente ao carácter estratégico do projeto e a prioridade da 

respetiva implementação, e, que o mesmo fosse objecto de deliberação da Assembleia 

Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----A Câmara tomou conhecimento e após análise e discussão deliberou por 

unanimidade reconhecer o carácter estratégico e prioridade de implementação do 

projeto “Açor – Portal de Turismo”.-----------------------------------------------------------------------

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

para ratificação.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.18 – FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA – NÚCLEO DE 

GÓIS/AGRADECIMENTO - A senhora Presidente deu conhecimento que o Núcleo de 

Góis da Fundação Portuguesa de Cardiologia, agradeceu o apoio do Município de Góis 

na iniciativa que promoveram no âmbito da prevenção das doenças cardiovasculares.--- 

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

2.19 – GRANDFONDO SKY ROAD ALDEIAS DO XISTO/PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO - A senhora Presidente informou que nos dias 11 e 12 de Outubro, irá 

realizar-se a IIª edição do “Grand Fondo Sky Roads Aldeias do Xisto”, sendo que à 

semelhança do ano transato, Góis irá ser parceiro nesta iniciativa desportiva, 

contemplando o traçado da prova a Vila de Góis e estrada do Colmeal e Carvalhal do 

Sapo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais informou, de toda a logística que o Município de Góis irá disponibilizar em 

parceria com alguns organismos de direito público e privado que naturalmente se 

associaram a este evento, para que, em Góis, estejam reunidas todas as condições 

necessárias ao sucesso do mesmo.---------------------------------------------------------------------- 

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

2.20 – CANDIDATURA PRODER/PROJETO DE ARQUITECTURA DAS 

INFRAESTRUTURAS DE APOIO À PRAIA FLUVIAL DE ALVARES E ZONA 

ENVOLVENTE – Foi presente a proposta de Projecto de Arquitectura destinada à 

implantação das Infraestruturas de Apoio à Praia Fluvial de Alvares e Requalificação da 

Zona Envolvente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que o Projecto em análise é fundamental para a 

formalização do processo de Candidatura submetido em 30.06.2013, ao Sub-Programa 

3 do PRODER/Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, Acção 3.2.1- 

Conservação e Valorização do Património Rural.---------------------------------------------------- 
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-----Mais informou que a proposta de Arquitectura, apresenta como melhor opção a 

instalação do Bar/Restaurante no local onde actualmente funciona o Bar “Fora 

d´Horas”, propondo igualmente a requalificação da margem direita, como 

“prolongamento” da Praia Fluvial já existente e requalificação do Largo do Soito.-------

Após discussão e análise de todo o processo, a Câmara deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta de arquitetura para as infraestruturas da Praia Fluvial de Alvares e 

Requalificação da Zona Envolvente.---------------------------------------------------------------------

-----A Câmara deliberou ainda por unanimidade declarar o Projeto de interesse para as 

populações e para a economia local.-------------------------------------------------------------------- 

3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARGANIL/PORTAL DE TURISMO DO AÇOR; REGULAMENTO MUNICIPAL 

DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO; REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS, REGULAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO 

CONCELHO DE GÓIS; REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 

PÚBLICO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO CONCELHO DE GÓIS; ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES; 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 

DIREÇÃO INTERMÉDIO DE 2º GRAU; AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE 

CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO.-- 

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:----------------------------------------------------------------------

-----a) O senhor Reinaldo Simões Alves, residente em Mestras, fez uma breve 

explanação a uma situação existente na localidade de Mestras, sobre água para 

regadio, tendo solicitado a intervenção da Câmara Municipal neste processo. -------------- 

-----Referiu que este assunto é do conhecimento do Sr. Vice-Presidente da Câmara e 

também do Sr. Vereador Mário Barata Garcia.-------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou o Munícipe que irá inteirar-se do processo em 

questão e posteriormente tomar as devidas diligências em relação ao mesmo, desde 

que o assunto seja da competência do Município.--------------------------------------------------- 

-----b) O senhor José Augusto Rodrigues, iniciou a sua intervenção solicitando a 

colaboração da Câmara Municipal na limpeza de estradões, bem como na manutenção 
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dos tanques de apoio aos fogos florestais existentes na freguesia de Góis, em virtude 

de ter verificado in loco que alguns destes não estão a funcionar no seu pleno, tendo 

para o efeito apresentado uma breve explanação sobre este assunto.------------------------- 

-----Continuou a sua intervenção, referindo a necessidade da Câmara Municipal 

comunicar a alteração dos topónimos junto dos serviços locais de Finanças e 

Conservatória do Registo Predial, uma vez que por motivos pessoais deslocou-se a 

estes serviços, tendo sido informado que os mesmos desconhecem as alterações 

realizadas na toponímia da Vila.---------------------------------------------------------------------------

----Mais referiu, que a CAPRIGÓIS irá celebrar protocolo com a ESAC – Escola 

Superior Agrária de Coimbra, a fim de serem parceiros na área de intervenção desta 

Associação.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Referiu ainda, que a ANALIB pretende realizar mais algumas obras na povoação de 

Liboreiro, nomeadamente no tanque de apoio ao combate a incêndios, tendo 

apresentado o projeto que esta Associação pretende implementar, reiterando o pedido 

de colaboração da Câmara Municipal no mesmo.----------------------------------------------------

-----Por último, em nome da ANALIB convidou o Executivo para o almoço desta 

Associação, o qual terá lugar no próximo dia 28.07.13, no Santuário da Nª. Srª. da Guia, 

pelas 13.00 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que dentro das possibilidades o Município irá colaborar 

nas solicitações apresentadas pelo senhor José Augusto Rodrigues, prevalecendo-se 

da oportunidade para em nome do Executivo agradecer o convite para o almoço da 

ANALIB.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião pelas treze horas e cinco minutos, da qual para constar se lavrou a presente 

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

            

         A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 


