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-----No dia catorze de agosto 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 Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira 

na qualidade de Presidente da Câmara, comparecendo os Vereadores que 

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

Mário Barata Garcia, Eng. Diamantino Jorge Simões Garcia e Sra. D. 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 DAS REUNIÕES DE 23.07.13 E 06.08.13----------------------------------------------------------- 

2.2 – CAPRIGÓIS/PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO------------------------------------------------------- 

2.3 – SKY ROAD ALDEIAS DO XISTO/PEDIDO DE PARECER-------------------------------------------- 

2.4 – MAMAOT/ALIENAÇÃO DA EGF------------------------------------------------------------------------------ 

2.5 – DISTINÇÕES HONORIFICAS/ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE SERVIÇO PÚBLICO------ 

2.6 – FÁBIO MIGUEL LUIS BARATA/CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENO PARA DOMINIO 

PÚBLICO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.7 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS------------ 

2.8 – EDIÇÃO MUNICIPAL/FIXAÇÃO DE PREÇO DE VENDA---------------------------------------------- 

2.9 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------------------------ 

2.10 – PAGAMENTOS--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.11 – REQUISIÇÕES--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.12 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------------------ 

3 – APROVAÇÕES EM MINUTA------------------------------------------------------------------------- 
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4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção dando conhecimento da declaração da Sociedade de 

Advogados Manuel Rebanda, Pereira Monteiro & Associados, na qual está 

plasmado que a referida Sociedade continuará a prestar apoio jurídico à Câmara 

Municipal de Góis, nos mesmos molde previstos no contrato inicial, mediante 

coordenação e solicitação do seu associado, Dr. João Ramalhete Carvalho.-------

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

referiu não entender o porquê do Município ter procedido à abertura de 

procedimento concursal relativo à contratação de serviços jurídicos à Sociedade 

de Advogados Manuel Rebanda, Pereira Monteiro & Associados e na base de 

dados constar a celebração de contrato com o Dr. João Ramalhete Carvalho, 

associado do referido Gabinete. Referiu ainda, que no seu entender, o que o 

Município fez foi a celebração de um contrato exclusivamente com o referido 

advogado, questão que desejaria ver dissipada.--------------------------------------------  

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

Gestão, informou que no parecer prévio emitido pela Câmara Municipal para a 

contratação dos serviços consta como entidades a convidar a Sociedade de 

advogados em questão e outros e o procedimento concursal por ajuste direto foi 

efetuado com o Dr. João Ramalhete. Referiu que na altura da abertura de 

procedimento, o Dr. João Ramalhete que havia sido, na altura do primeiro 

contrato celebrado com a Sociedade, o associado da mesma que serviu de 

interlocutor com o Município, informou que, que por uma questão de politica 

interna da referida Sociedade, a faturação teria que ser efetuada ao próprio e 

não à Sociedade, mas que se manteria a possibilidade do Município recorrer a 

todas as valências/especialidades do direito existentes na Sociedade, situação 

que se confirma com a declaração entretanto emitida pelo representante da 

Sociedade de Advogados Manuel Rebanda, Pereira Monteiro & Associados.------ 
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-----A senhora Presidente referiu que o Executivo na sua reunião de 12.06.12, 

deliberou emitir parecer prévio vinculativo à contratação de serviços jurídicos à 

Sociedade de Advogados Manuel Rebanda, Pereira Monteiro & Associados, 

tendo sido posteriormente procedido à abertura de procedimento concursal para 

o efeito. Contudo, é um facto que os honorários pela referida prestação de 

serviços tem sido efetuados ao senhor Dr. João Ramalhete Carvalho, pelo que é 

de todo importante ter conhecimento se o Município está efetivamente a cumprir 

com aquilo que foi estabelecido no procedimento concursal.---------------------------- 

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

referindo que a sua preocupação relativamente a este assunto consubstancia-se 

na parte técnica dos pareceres que são solicitados, uma vez que na sua ótica a 

emissão de qualquer parecer deve ser emitido por um jurista especialista na área 

do assunto para o qual se solicita o parecer. Referiu por isso, haver na sua 

opinião, uma grande diferença entre contratar uma sociedade de advogados 

constituída por profissionais das várias áreas do direito ou contratar um só 

advogado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

corroborou da opinião da senhora Presidente, referindo que deve ser reanalisada 

a questão do procedimento concursal efetuado e o procedimento que está a ser 

realizado relativamente ao pagamento de honorários.------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que, uma vez que o contrato foi celebrado com 

a Sociedade de Advogados Manuel Rebanda, Pereira Monteiro & Associados, irá 

solicitar aos Serviços da Autarquia informações e esclarecimentos.------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra o 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referindo que em relação à 

questão dos pareceres relacionados com a abertura de procedimento concursal 

para provimento de cargo de direção de 2º grau e autorização para renovação de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, é seu 

entendimento que o seu teor não é tão explícito como desejava, residindo 

algumas dúvidas, pondo fortes reservas quanto às decisões que foram tomadas. 
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Referiu que, como se tratou de um ato ratificado em sede de Assembleia 

Municipal, solicitava à senhora Presidente que o parecer fosse remetido a este 

órgão para conhecimento, uma vez que da leitura que efetuou ao referido 

parecer não dá cobertura às duas situações.-------------------------------------------------

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes explicou que sobre a situação em apreço 

importa contextualizar o momento em que as questões que originaram o parecer 

foram efetuadas. Explicou que no início do mês de junho, aquando da 

preparação das propostas a apresentar aos Órgãos Executivo e Deliberativo, 

relacionadas com a renovação de contratos de trabalho a termo resolutivo e a 

contratação de trabalhadores, o Município havia reduzido mais de 2% de 

trabalhadores previsto na Lei do Orçamento de Estado para 2013 (com o termo 

do prazo dos contratos dos 5 assistentes operacionais – vigilantes florestais em 

fevereiro de 2013), situação que, particularmente em relação à renovação de 

contratos a termo resolutivo é condição obrigatória (a referida Lei refere que um 

dos requisitos para renovar contratos é comprovar o cumprimento da redução 

dos 2%). Neste sentido, e porque na altura não era certo que os novos contratos 

a celebrar pelo período de 6 meses com os 5 assistentes operacionais – 

vigilantes florestais ocorresse antes do final do mês de junho (de forma a que o 

contrato tivesse o seu inicio e o seu termo dentro do mesmo ano económico e 

assim não entrasse no computo dos trabalhadores existentes a 31.12.2013) e 

desta forma não se saberia se seria, ou não, anulada a redução dos 5 

trabalhadores já concretizada em fevereiro, foi solicitado um parecer jurídico no 

pressuposto de que as assinaturas dos contratos em questão ocorreria após 1 

de julho, e assim sendo, o Município não teria condições, à data das 

deliberações, comprovar a efetiva redução de trabalhadores referida. Nesta 

situação, foi solicitado que o consultor jurídico se pronunciasse se a “mera 

intenção” de redução dos trabalhadores, comprovada/aferida apenas nos meses 

de novembro/dezembro, seria suficiente para dar cumprimento ao disposto na 

Lei do Orçamento de Estado, principalmente no seu artigo 59º. Concluindo a 

explicação, reforçou que o parecer jurídico em questão foi emitido no 

pressuposto de que à data das deliberações tanto em sede de reunião do 
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Executivo como em sede de sessão da Assembleia Municipal não estariam 

reunidas as condições para comprovar a redução de trabalhadores, existiria sim, 

por parte do Município, intenção de a cumprir nos meses de novembro e 

dezembro. Continuou, referindo que tal situação não se verificou, uma vez que, 

dado que os contratos dos assistentes operacionais – vigilantes florestais iniciam 

e terminam no decurso do ano de 2013, no momento das deliberações tomadas 

por ambos os órgãos autárquicos, o Município já havia reduzido o número de 

trabalhadores necessário e assim comprovar o efetivo cumprimento dos 

requisitos constantes na Lei do Orçamento de Estado relacionados com a 

redução de trabalhadores.------------------------------------------------------------------------- 

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

tranquilo quanto à decisão que tomou relativamente a estes dois assuntos, 

informando que irá dar conhecimento do referido parecer à bancada do PSD 

com assento na Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que as decisões tomadas relativamente aos 

dois procedimentos concursais estão em conformidade com a legislação em 

vigor, pelo que a maioria socialista está tranquila relativamente à decisão 

tomada. Informou, que entende não haver razões para a Câmara Municipal 

remeter o referido parecer jurídico ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, uma vez que a decisão foi conscientemente tomada. Contudo, referiu 

que se o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia se desejar partilhar 

o mesmo com os elementos da bancada do PSD está no seu pleno direito.-------- 

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

informando que foi confrontada com uma situação estranha relativa ao 

pagamento do transporte efetuado pela TRANSDEV, denominado de “Expresso” 

no percurso Lisboa-Góis à sexta-feira e vice e versa. Explicou que, na situação 

que lhe foi apresentada, em Lisboa o pagamento do bilhete ocorreu só até 

Coimbra, sendo que desta localidade a Góis não foi solicitado qualquer 

pagamento, facto que estranha. Contudo, no passado dia 11 de agosto um 

familiar seu, de regresso a Lisboa, teve que efetuar o pagamento de Góis a 

Coimbra e posteriormente desta cidade a Lisboa, facto que estranhou, não 
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compreendendo qual o procedimento sobre o pagamento da viagem, solicitando 

informação sobre este processo.----------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que desconhece qual a metodologia utilizada 

pela TRASNDEV relativamente ao pagamento de ambos os percursos, pelo que 

irá dar indicação aos serviços para que solicitem à empresa informação sobre 

este processo, sendo que posteriormente será dado conhecimento da mesma à 

senhora Vereadora.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.1 – ATA DAS REUNIÕES DE 23.07.13 E 06.08.13 - De acordo com o 

determinado pela Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redação 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 três de julho do ano de dois mil 

e treze, sendo assinada pela senhora Presidente e por quem a lavrou.--------------

-----Mais deliberou por unanimidade e em conformidade com a legislação em 

vigor, e após leitura, aprovar a ata da reunião extraordinária realizada no dia seis 

de agosto do ano de dois mil e treze, sendo assinada pela senhora Presidente e 

por quem a lavrou.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 – CAPRIGÓIS/PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - Foi presente o Protocolo 

de Cooperação a celebrar entre o Município de Góis e a CAPRIGÓIS – 

Associação de Criadores de Caprinos do Concelho de Góis, cuja cópia constitui 

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

-----A senhora Presidente informou que o objeto do referido protocolo 

consubstancia-se na cedência da fração autónoma letra “E”, propriedade do 

Município de Góis, sita na Av. Comandante Bebiano Baeta Neves, na freguesia e 

concelho de Góis, descrito na Conservatória do Registo Predial de Góis sob o nº 

01126/280688-E, para ali ser instalada a sede social da CAPRIGÓIS.---------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade celebrar o 

referido protocolo.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 – SKY ROAD ALDEIAS DO XISTO/PEDIDO DE PARECER - Foi presente o 

pedido de parecer do Município da Lousã relativamente à passagem no concelho 
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de Góis da prova desportiva Sky Road Aldeias do Xisto, a realizar no dia 12 de 

outubro do ano em curso.--------------------------------------------------------------------------

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

favorável à passagem da referida prova desportiva no concelho de Góis, desde 

que estejam reunidos os pareceres das Entidades competentes.---------------------- 

2.4 – MAMAOT/ALIENAÇÃO DA EGF – A Câmara tomou conhecimento da 

alienação da EGF, conforme comunicação remetida ao Município de Góis, no 

p.p. dia 18.07.13 pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

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

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia que fez uma breve 

explanação relativamente ao estudo desenvolvido no âmbito da alineação da 

participação da EGF (Empresa Geral de Fomento) nas empresas de Valorização 

dos RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) e a sua consequente privatização, 

enquadrando-se nesta situação a ERSUC, na qual o Município de Góis tem 

participação no seu capital social.--------------------------------------------------------------- 

-----Prosseguiu, fazendo alusão ao processo de alineação que o Estado pretende 

levar a efeito, o qual configura a privatização de um sector de atividade, sem 

qualquer concorrência, que cresceu, desenvolveu e se consolidou a extrair 

riqueza dos RSU levada a efeito por bons gestores públicos, e que agora que 

passou a gerar lucros de dezenas de milhões de euros, anualmente repartidos 

pelo Estado e pelas Autarquias, vai ser alienado a interesses poderosos do 

capital, com garantia de rendimento bem acima dos 10%. Concluiu dizendo que 

lamentava que sectores de atividade que não estão sujeitos às leis do mercado, 

da oferta e da procura, fossem colocados na posse dos grandes grupos 

financeiros internacionais, como inevitavelmente irá acontecer com a ERSUC, se 

o governo não alterar a sua decisão.----------------------------------------------------------- 

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

com a referida privatização em massa estamos perante uma situação em que os 

Municípios irão ser fortemente penalizados e não favorecidos, facto que será 

altamente prejudicial para os consumidores.-------------------------------------------------

-----Usou da palavra a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz 
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que referiu que pelo que pode acompanhar enquanto Vereadora do anterior 

mandato na gestão da ERSUC, os Municípios de baixa dimensão populacional já 

eram penalizados, tendo exemplificado com a distribuição de contentores, que é 

realizada consoante o número de pessoas por concelho, sendo que numa 

privatização deste sistema a tendência será de agravar ainda mais estes 

municípios em situações semelhantes à que exemplificou e provavelmente a 

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

-----A senhora Presidente referiu que o sucesso na gestão da ERSUC se deve 

também ao capital social investido pelos Municípios que a constituem, facto que 

não deve ser esquecido e que, numa privatização, devem os Municípios ser 

auscultados, pelo que informou que irá contatar os municípios que integram a 

ERSUC a fim de obter mais informações sobre este processo.-------------------------

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

2.5 – DISTINÇÕES HONORIFICAS/ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE 

SERVIÇO PÚBLICO - A senhora Presidente referiu que o artigo 15º do 

Regulamento das Distinções Honorificas do Município de Góis, estabelece os 

pressupostos para a atribuição da Medalha de Serviço Público e que se destina 

“(…) a agraciar trabalhadores que tenham prestado  serviço efetivo no Município 

e se tenham comportado com especial dedicação no exercício  da sua atividade 

e no desempenho da sua missão, não podendo portanto existir, averbado ao seu 

processo, qualquer nota desprestigiante”.----------------------------------------------------- 

-----Neste sentido, a senhora Presidente propôs à Câmara Municipal que 

deliberasse sobre a proposta de atribuição de Medalha de Serviço Público aos 

trabalhadores que se aposentaram nos anos de 2011 e 2012 que, de acordo 

com informação dos Serviços da DAG, cuja cópia fica a constituir o anexo II da 

presente ata, são os seguintes:------------------------------------------------------------------ 

-----a) Francisco Barata Fernandes Carvalho - ingressou no Ministério da 

Educação (Agrupamento de Escolas de Góis) em 17.11.98, na categoria de 

guarda noturno. Em 01.12.05, por força da legislação em vigor, transita para a 

categoria de auxiliar de ação educativa. Em 01.01.10, no âmbito da transferência 

de competências do Ministério da Educação para o Município de Góis passa a 



   
                                                      

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

 

  9 

 

integrar o mapa de pessoal do Município. Aposentou-se em 31.12.11 na 

categoria de assistente operacional.------------------------------------------------------------ 

-----b) José Bandeira Ramos - ingressou na Câmara Municipal de Góis em 

04.03.87, para a categoria de praticante, tendo passado para a categoria de 

pedreiro principal em 01.08.94 através de concurso. Em 01.01.09, por força da 

legislação em vigor, transitou para a categoria de assistente operacional, 

situação que manteve até 01.03.2013, data da sua aposentação.--------------------- 

-----c) José Álvaro Moreira da Rita – ingressou na Câmara Municipal de Góis em 

07.07.81, através de concurso, na categoria de coveiro. Na sequência do seu 

pedido de exoneração ausentou-se do Município a partir de 31.12.82, tendo 

ingressado novamente em 01.02.88 com a categoria de pedreiro. Em 01.08.94 

foi promovido a pedreiro principal e em 04.05.05 foi designado, pelo então 

Presidente da Câmara Municipal, como coordenador do pessoal operário, 

posição que manteve até 31.12.08. Aposentou-se em 01.04.12 na categoria de 

assistente operacional.----------------------------------------------------------------------------- 

-----d) Casimiro Alves dos Santos – foi admitido na Câmara Municipal de Sintra 

em 20.06.1978, na categoria de cantoneiro de limpeza”, tendo sido, a seu 

pedido, exonerado em 19.12.79. Em 11.06.1980 ingressa na Câmara Municipal 

de Góis na categoria de pessoal operário não qualificado/praticante, tendo sido 

promovido a cantoneiro de limpeza de 2ª classe em 01.06.83 e a cantoneiro de 

limpeza de 1ª classe” em 28.06.88. Em 09.08.02 passa, por reclassificação, à 

categoria de pedreiro. Na data da sua aposentação, em 01.04.12, detinha a 

categoria de assistente operacional.------------------------------------------------------------ 

-----e) Isabelina dos Prazeres Barata – ingressou no Ministério de Educação 

(Agrupamento de Escolas de Góis) em 23.02.81, na categoria de ajudante de 

cozinha. Em 01.08.94 transita para a categoria de auxiliar de ação educativa. Em 

01.01.10, no âmbito da transferência de competências do Ministério da 

Educação para o Município de Góis, passa a integrar o mapa de pessoal do 

Município. Aposentou-se em 31.12.11 na categoria de assistente operacional.---- 

-----f) António Manuel Neves Alves – foi admitido na Câmara Municipal de Góis 

em 12/07/2001, com a categoria de cantoneiro de vias municipais, através de 
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concurso. Em 01.10.04 passa a cantoneiro de limpeza por reclassificação. 

Aposentou-se em 01.07.12 com a categoria de assistente operacional.-------------- 

-----g) José Pereira Manuel – ingressou, através de concurso, na Câmara 

Municipal de Góis em 12.07.01 com a categoria de motorista de pesados. Em 

07.12.07 é reclassificado para a categoria de condutor de máquinas pesadas e 

veículos especiais. Aposenta-se em 01.07.12 com a categoria de assistente 

operacional. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----h) Amândio das Neves Martins – foi admitido na Câmara Municipal de Góis 

em 15.03.04, com a categoria de coveiro. Na data da sua aposentação, em 

01.09.12, era detentor da categoria de assistente operacional.-------------------------  

-----A senhora Presidente informou que o Executivo na reunião ordinária de 

24.07.12 deliberou, por maioria, atribuir a Medalha de Serviço Público a Maria de 

Lourdes da Costa Serôdio Barata, Abílio Antunes Cardoso e Maria Cidália Barata 

Martins Leal, trabalhadores que se aposentaram no ano de 2010.--------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e em conformidade com o Regulamento das 

Distinções Honorificas do Município de Góis deliberou por unanimidade, atribuir 

a Medalha de Serviço Público aos trabalhadores referidos anteriormente que se 

aposentaram nos anos de 2011 e 2012.------------------------------------------------------- 

2.6 – FÁBIO MIGUEL LUIS BARATA/CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENO 

PARA DOMINIO PÚBLICO - A senhora Presidente informou que de acordo com 

a informação do Técnico Superior César Ribeiro, no dia 25.10.12 deu entrada 

um processo de obras com a referência OU.ALV.24L/12, no âmbito de uma 

operação urbanística sujeita a licenciamento, localizada em Cortes, na freguesia 

de Alvares. Mais informou que o prédio onde o requerente Fábio Miguel Luís 

Barata pretende edificar a moradia unifamiliar situa-se em espaço urbano sujeito 

a plano de pormenor e encontra-se inscrito na matriz sob o nº15.066 e registado 

na Conservatória do Registo Predial de Góis sob o nº8200/20120330, com uma 

área de 673,00 m2. Informou ainda que da consulta feita ao Regulamento do 

Plano Diretor Municipal, nos seus pontos 7) e 7.1), do artigo 15º, verifica-se que 

enquanto não estiver elaborado e aprovado o Plano de Pormenor, é possível 

implementar operações urbanísticas. No entanto, informou que estas deverão 
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obedecer a determinados parâmetros, tendo dado conhecimento dos mesmos, 

conforme constam na aludida informação.---------------------------------------------------- 

-----De acordo com os referidos parâmetros, informou que é garantida uma frente 

mínima da parcela de 15 metros, com a cedência em causa, cabendo à Câmara 

Municipal deliberar nesse sentido. Para efeitos de deliberação, a Câmara 

Municipal encontra suporte legal na alínea h) do nº1 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. Mais se verifica que todos os parâmetros referidos são respeitados. 

Referiu ainda, que sendo a área atual do prédio igual a 673 m2, com a cedência 

de 117,65 m2 para o domínio público, o mesmo prédio ficará com uma área de 

555,35 m2. Face ao exposto, as confrontações passarão a ser as seguintes: 

Norte – Via pública; Sul – Maria Filomena Alves Nunes e outro; Nascente – 

Manuel Simões Mendes; Poente – João Antunes Ascenso.------------------------------ 

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

cedência gratuita do terreno para domínio público municipal.---------------------------- 

2.7 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DIVERSOS - A senhora Presidente referiu que na sequência da aplicação do 

artigo 75º da Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado de 

2013) o Executivo aprovou na reunião de 08.01.13, a emissão de um parecer 

prévio que autorizou a Presidente da Câmara Municipal a contratar serviços 

dentro de determinadas condições, das quais se destaca o cumprimento das 

regras de contratação pública, das regras contabilísticas e das regras 

estabelecidas na Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pelas Leis nºs 

20/2012, de 14 de maio, 64/2012, de 20 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de 

dezembro (LCPA). Mais referiu, que importa reter o disposto no nº17 do artigo 

75º do OE/2013, que refere que todos os contratos de prestações de serviços 

celebrados ou renovados em violação do disposto no mesmo artigo são nulos.---

------Neste sentido, referiu que pelo facto de após o dia 06.08.13 terem deixado 

de existir fundos disponíveis para assumir novos compromissos em cumprimento 

com a LCPA, e por uma questão de salvaguardar eventuais situações urgentes e 
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inadiáveis e não se correr o risco de se estar a praticar atos nulos, isto é, por não 

se estar a dar cumprimento ao parecer genérico emitido, a senhora Presidente 

propôs que, durante o mês de agosto, e em outros meses em que ocorra similar 

situação, todas as aquisições de serviços sejam presentes ao Executivo de 

forma a serem apreciados individualmente e não se recorra ao parecer prévio 

genérico para concretizar a sua aquisição.---------------------------------------------------- 

-----Face ao exposto, a senhora Presidente informou que de acordo com as 

informações nºs 69 e 70 da Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão de 

Administração e Gestão, datada de 09.08.13, cujas cópias constituem o III da 

presente Ata, verifica-se a necessidade de se proceder à contratação de 

diversos serviços, tendo dado conhecimento dos mesmos.------------------------------  

-----Informou ainda, de alguns elementos constantes nas informações da DAG, 

os quais são fundamentais para o Executivo poder deliberar sobre o presente 

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

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que apesar dos 

esclarecimentos prestados relativamente ao presente assunto, continua a ter 

algumas dúvidas em relação à legalidade do mesmo, facto que o leva a abster-

se, posição corroborada pela senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata 

Moniz.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise deliberou por maioria com 

três votos a favor e duas abstenções dos senhores Vereadores do PSD, emitir 

parecer prévio favorável à contratação dos referidos serviços nos termos 

constantes na Informação supra mencionada.----------------------------------------------- 

2.8 – EDIÇÃO MUNICIPAL/FIXAÇÃO DE PREÇO DE VENDA - Foi presente a 

informação da Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão de Administração e Gestão, 

datada de 09.08.13, cuja cópia constitui o Anexo IV da presente Ata, relativa à 

fixação do preço de venda da edição municipal “Histórias de Nós Memórias de 

Sempre”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente informou que de acordo com o disposto na alínea j) do 

nº1 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 
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nº1/2011, de 30 de novembro é competência da Câmara Municipal fixar o preço 

de venda da publicação de edição municipal.------------------------------------------------

-----Considerando o preço de compra e o disposto no nº1 do artigo 16º da Lei 

nº2/2007, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs. 22-

A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro e 22/2012, 

de 30 de maio (LFL), a senhora Presidente propôs ao Executivo que o preço de 

venda não seja inferior a 20,41 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------

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

unanimidade fixar o preço de venda em 23,58 €, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor (25.00€ de preço final).----------------------------------------------------------------- 

2.9 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento do 

total de movimentos da tesouraria, do dia doze de agosto do ano em curso, no 

montante de um milhão, trezentos e sessenta e um mil, sessenta e seis euros e 

cinquenta cêntimos.--- ----------------------------------------------------------------------------- 

2.10 – PAGAMENTOS -  A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

relativos ao ano de dois mil e treze, constantes nas ordens número mil e 

quinhentos e quatro à mil seiscentos e cinquenta e nove, no montante de 

quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e dezassete euros e setenta e dois 

cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.11 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições 

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

2.12 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES/ - A Câmara tomou 

conhecimento de que foi emitida a seguinte licença de obras particulares:---------- 

-----a) Número dezasseis, requerida por José António Oliveira Silva, Carvalhais – 

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

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

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

-----a) Número vinte e seis, requerida por Alzira Maria Ventura Lourenço Simões 

Baeta, Amioso Fundeiro – Alvares.--------------------------------------------------------------

-----b) Número vinte e sete, requerida por Fernando Jorge Neves Loureiro Lopes, 
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Casal Novo – Alvares.------------------------------------------------------------------------------

-----c) Número vinte e oito, requerida por Madeleine Olga Dora Edle Benedicte 

Grafin Zu Solms-Laubach, Val Boa – Góis.---------------------------------------------------

-----d) Número vinte e nove, requerida por Maria Alice Martins – Colmeal.----------- 

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

MIGUEL LUIS BARATA/CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENO PARA DOMINIO 

PÚBLICO; PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DIVERSOS; EDIÇÃO MUNICIPAL/FIXAÇÃO DE PREÇO DE VENDA.----------------------- 

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não houve.-------------------------------------------- 

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

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

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

            

         A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


