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-----No dia de vinte e três de outubro 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 - PROPOSTA DE REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL--------------------------------- 

2.2 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL---------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE VEREADOR A TEMPO INTEIRO------------------------ 

2.4 - PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

NA PRESIDENTE DA CÂMARA-------------------------------------------------------------------------- 

2.5 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS/MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL----- 

2.6 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS/DIVERSOS-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.8 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL-------------- 

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

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------------------------------------------- 
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1 - ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------- 

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

Maria Helena Antunes Barata Moniz não iria estar presente na reunião por 

compromissos anteriormente agendados, conforme comunicação remetida, a 

qual constitui o Anexo I da presente Ata, considerando-se a falta justificada.------ 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção reiterando a todos as boas vindas a este novo ciclo 

autárquico, agradecendo a todos quanto se associaram ao ato de instalação dos 

Órgãos Municipais, particularmente aos Goienses e ao Município de Oroso.-------

-----Congratulou-se pelo sucesso desportivo do jovem Goiense Diogo Ventura, o 

qual sagrou-se campeão europeu da classe E2/3 júnior de Enduro, durante o 

Europeu das Nações ocorrido em Ourém, nos dias 18,19 e 20 de outubro, tendo 

revalidado o título de campeão nacional na classe 2. Em nome do Executivo, a 

senhora Presidente apresentou as felicitações ao Diogo Ventura pelos 

excelentes resultados alcançados, informando que ao abrigo do Regulamento 

Municipal será proposta distinção honorífica pelo mérito e dedicação.----------------

-----Relativamente à iniciativa Sky Road Aldeias do Xisto, referiu que o que foi 

protocolado com o Município de Góis foi inteiramente cumprido, sendo que esta 

iniciativa tem o mérito de estimular o voluntariado, pelo que se prevaleceu da 

oportunidade para agradecer a todos os trabalhadores da Câmara Municipal e 

de todas as Instituições que se associaram voluntariamente a esta iniciativa, 

Associação de Juventude de Alvares e Góis; Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Góis; ADIBER; União de Freguesias de Cadafaz e 

Colmeal, Rancho Folclórico Serra do Ceira e Góis Moto Clube.------------------------

-----Mais informou, que no próximo dia 02 de novembro, irá ter lugar no Parque 

do Baião a Feira dos Santos, do Mel e da Castanha, a qual integra os concursos 

do Mel, Licores e Doces; o XI Torneio da Malha Inter-Coletividades entre outras 

atividades, certame que culminará com a recriação Tradicional do Magusto pelo 

Rancho Folclórico Serra do Ceira, pelo que convidou o Executivo a associar-se a 

esta iniciativa.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------- 
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1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES - Usou da palavra o 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que iniciou a sua intervenção 

fazendo referência a uma casa em ruínas na localidade de Malhada, junto à 

churrasqueira da Comissão de melhoramentos, a qual está na iminência de ruir 

pondo em risco a circulação de pessoas e bens, solicitando a intervenção da 

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

-----Prosseguiu, referindo que sendo esta a primeira reunião do mandato 

2013/2017, e apesar do Executivo ser constituído pelas mesmas pessoas, é 

pretensão dos Vereadores eleitos pelo grupo de cidadãos independentes, 

fazerem uma oposição diferente da que fizeram no mandato anterior, pois não 

estão a representar qualquer grupo político ou partido.------------------------------------

-----Mais referiu, que a sua postura nas reuniões do Executivo irá pautar-se pela 

elegância e colaboração, divergindo sempre que tiver que divergir, defendendo 

sempre os interesses e direitos de Góis. Congratulou-se pelos resultados 

alcançados no dia 29.09.13, acrescentando que a votação de 42% da população 

aumenta a responsabilidade dos eleitos independentes. A votação alcançada 

representa um maior estímulo para os Vereadores que estão na oposição pois 

há uma “franja” da população que apostou na diferença, não se revendo na 

maioria socialista.------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que em período de campanha foi afirmado que a candidatura 

dos cidadãos independentes iria ter uma derrota desastrosa, elegendo apenas 

um Vereador ou eventualmente nenhum. Continuou, salientando, que no 

mandato anterior concorreu como independente mas com o apoio do Partido 

Social Democrata (PSD) que mereceu sempre o seu respeito, particularmente 

nalguns assuntos e intervenções. Com esta nova eleição, não representa 

qualquer força partidária reafirmando total liberdade na defesa daquilo em que 

acredita, enfatizando que os Vereadores da oposição são as mesmas pessoas 

mas representam o movimento independente de cidadãos de Góis.------------------

-----Prosseguiu, fazendo alusão à necessidade de, em sede de Assembleia 

Municipal, haver o cuidado de se ter sempre presente que há uma bancada do 

PS e uma bancada de deputados eleitos pelo Grupo de Cidadãos 
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Independentes. Na primeira reunião daquele órgão, ocorrida em 18.10.13, 

verificou-se a referência a dois partidos  com assento na Assembleia Municipal, 

o que se deve seguramente a “vício de linguagem”. ---------------------------------------

-----Por último, reafirmou que ambos os Vereadores independentes entendem 

este mandato como uma experiência diferente e interessante, desejando que 

este ciclo autárquico decorra em defesa dos interesses de Góis e dos Goienses, 

contando a maioria socialista com uma postura colaborante sempre que para tal, 

haja condições.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que relativamente à situação apresentada 

pelo senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, foi também o Município 

alertado pelo Presidente da Coletividade da Malhada, sendo que os serviços de 

fiscalização já se deslocaram ao local a fim de verificarem a gravidade da 

situação e a necessidade de intervenção do Município.-----------------------------------

-----Mais referiu, que não iria  tecer grandes comentários sobre a campanha pois 

já se iniciou um novo ciclo autárquico. Contudo, é natural que durante qualquer 

campanha eleitoral os candidatos afirmem a sua vitória e vão proclamando a 

derrota dos seus opositores. Tal como foi afirmado que as listas apresentadas 

pelo Grupo de cidadãos Independentes por Góis, iriam ter uma derrota 

desastrosa, o mesmo aconteceu quando foi afirmado que o Partido socialista, 

não ganharia nenhum órgão autárquico.-------------------------------------------------------

------Relativamente aos resultados alcançados, a senhora Presidente referiu que 

não são muito diferentes dos das autárquicas de 2009, sendo que o povo é 

soberano nas suas escolhas. Mais importante do que os resultados é salientar o 

número de eleitores que se perdeu entre  2009 e 2013, situação que agrava o 

problema do despovoamento e consequentemente as transferências da 

administração central para a Câmara Municipal, relembrando que o Município 

recebe em função do número de habitantes. Terminou, referindo que a 

diminuição da população tem de ser o verdadeiro problema a inverter.--------------- 

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

à semelhança do anterior mandato é seu entendimento que neste novo ciclo 

autárquico as reuniões do Executivo corram com a elevação que os assuntos 
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aqui tratados merecem, a bem dos interesses do povo e do concelho de Góis.----

-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia que iniciou a sua 

intervenção saudando o novo Executivo, congratulando-se pela maneira como 

decorreu a campanha que antecedeu ao ato eleitoral, uma vez que ficou pautada 

pela manifestação e empenho de todos na defesa dos seus ideais, 

reconhecendo que todos os candidatos fizeram um trabalho sério em prol dos 

seus interesses para o concelho. Mais referiu, que mais uma vez o povo reiterou 

a confiança no PS, pelo que cumpre à maioria socialista respeitar e corresponder 

à sua vontade. Referiu, que neste novo ciclo urge o empenho do Executivo em 

delinear estratégias para a fixação da população, reconhecendo que muitas 

medidas já foram tomadas nesse sentido ao nível dos incentivos à fixação de 

pessoas e empresas no concelho. Contudo, referiu que apesar da crise que se 

instalou no decorrer do anterior mandato a qual foi um obstáculo a alguns 

investimentos, muito trabalho se fez, sendo que presentemente será uma 

prioridade repensar a fixação de pessoas neste território.--------------------------------

-----Prevaleceu-se da oportunidade para informar que o Município de Góis é 

parceiro na Bolsa Nacional de Terras. Informou que a bolsa de terras tem como 

objetivo facilitar o acesso à terra através da disponibilização de terras, 

designadamente quando as mesmas não sejam utilizadas, e, bem assim, através 

de uma melhor identificação e promoção da sua oferta. A bolsa de terras 

disponibiliza para arrendamento, venda ou para outros tipos de cedência as 

terras com aptidão agrícola, florestal e silvopastoril do domínio privado do 

Estado, das autarquias locais e de quaisquer outras entidades públicas, ou 

pertencentes a entidades privadas. A bolsa de terras disponibiliza ainda terrenos 

baldios, nos termos previstos na Lei dos Baldios. Mais informou, que foi 

solicitado ao Município a divulgação deste Programa, o qual também pode ser 

consultado on line, através do site www.bolsanacionaldeterrras.pt.------------------ 

-----Continuou, referindo que, no que concerne à fatura de consumo de água tem 

havido inúmeras reclamações por parte dos consumidores, nomeadamente em 

relação à documentação solicitada no processo de instrução do pedido de 

instalação de contador, pelo que informou que vai ser constituído um grupo de 
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trabalho para rever todas estas situações, a fim de agilizar todo este processo.---

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que quanto à 

fatura do consumo de água, aquando da sua elaboração houve um trabalho 

intenso por parte da DAG, a fim de a mesma plasmar devidamente o consumo 

de água por parte do consumidor e respetivas taxas. É do seu conhecimento que  

tem havido algumas reclamações, pelo que concorda inteiramente que se reveja 

os Regulamentos e o processo de apresentação da fatura ao consumidor.---------

-----A senhora Presidente referiu que relativamente ao assunto em discussão e 

outros, nomeadamente os Regulamentos do Município de Góis, irá promover 

reunião com as Juntas de Freguesia, para que localmente sejam prestadas as 

melhores informações, evitando sempre que possível deslocações 

desnecessárias dos munícipes à Câmara Municipal.---------------------------------------

------Relativamente à fatura da água, a Câmara Municipal tudo fez para melhorar 

o serviço de informação aos consumidores. Contudo, se há constrangimentos na 

interpretação do documento, havendo reclamações de valores exagerados, 

cumpre naturalmente à Câmara Municipal reapreciar todos estes procedimentos, 

relembrando  que há regras emanadas pela Entidade Reguladora (ERSAR) que 

as Câmaras estão obrigadas a cumprir. O grupo de trabalho referido pelo senhor 

Vereador Mário Barata Garcia pode ser um excelente contributo para melhorar e 

aperfeiçoar os procedimentos quer na leitura dos consumos, quer na 

interpretação dos dados constantes nas faturas. ---------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu ser sua opinião 

que muitas das vezes quando se põe em prática os Regulamentos algumas 

normas constantes nestes não são passíveis de serem cumpridas, tendo 

exemplificado de quando é solicitado documento comprovativo da titularidade do 

imóvel onde se pretende instalar um contador, muitas das vezes este por não 

estar em nome do requerente é um obstáculo neste processo. Sendo os 

Regulamentos documentos em aberto, entende que os mesmos deveriam ser 

objeto de uma reanálise, sugerindo a consulta aos munícipes com o intuito de 

perceberem onde é que se poderá eventualmente fazer uma melhoria.--------------

-----A senhora Presidente informou que em conformidade com a Lei, na reunião 
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do Executivo de 24.09.13, foi proposto a alteração ao Regulamento Interno do 

Horário de Trabalho de Atendimento e Funcionamento do Município de Góis, 

nomeadamente no que concerne à carga horária em que os trabalhadores teriam 

que praticar 8 horas/dias e 40 horas/semanais. Neste sentido, foi elaborado 

despacho em 26.09.2013, que determinou que a partir do dia 28.09.2013 todos 

os trabalhadores passariam a praticar 8 horas/dias e 40 horas/semanais. Na 

medida em que vários sindicatos representantes de trabalhadores da Função 

Pública interpuseram nos tribunais providências cautelares com vista a 

suspender a eficácia da aplicação das 8 horas/dia e 40 horas/semanais, prevista 

na Lei nº68/2013, de 29 de agosto, informou que determinou por uma questão de 

prudência, e a título provisório, suspender a aplicação do despacho de 

26.09.2013. Mais informou, que a partir do dia 21.10.13 os trabalhadores do 

Município praticam o horário de 7 horas/dia e 35 horas/semanais que lhes estava 

atribuído antes da entrada em vigor do Despacho supracitado.---------------------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu ser seu 

entendimento cumprir com aquilo que a Lei plasma relativamente ao horário de 

trabalho. Contudo, mencionou que se instalou uma desordem em alguns 

serviços, fruto de alguns comunicados dos sindicatos, exemplificando que no seu 

local de trabalho existem trabalhadores a efetuarem as 35 horas/semanais e 

outros a efetuarem as 40 horas/semanais. Referiu, que quando houver uma 

decisão definitiva sobre o horário de trabalho, não saberá como é que irá ser 

resolvida a situação de diferenças de horas de trabalho, a fim de todos os 

trabalhadores ficarem numa situação equitativa.--------------------------------------------

------Mais referiu, que na reunião do Executivo de 24.09.2013, o senhor António 

Mourão, dirigente sindical do STAL, se congratulou pela forma pacífica com que 

o Município “negociou” os horários de trabalho com todos os trabalhadores, 

sendo que no seu entendimento tal situação não passa de uma contradição, já 

que é exatamente o sindicato que representa, que refuta as 40 horas semanais e 

que apresenta a já mencionada providência cautelar.---------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que aquando da intervenção do senhor António 

Mourão em sede de reunião do Executivo, julga que a intenção foi felicitar a 
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forma como a Câmara efetuou a “negociação” dos horários de trabalho  com os 

trabalhadores evitando prejuízos familiares.---------------------------------------------- 

-----Informou ainda, no âmbito do possível encerramento da Repartição de 

Finanças de Góis, solicitou reunião com a Direção Distrital de Finanças de 

Coimbra, a fim de melhor esclarecer todo este processo.---------------------------------

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

2 – ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 - PROPOSTA DE REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL – A senhora 

Presidente propôs que nos termos previstos na alínea a) do artigo 39º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal aprove a proposta de 

Regimento da Câmara Municipal que constitui o Anexo II da presente Ata, tendo 

em conta os seguintes considerandos:---------------------------------------------------------

-----a) Que a tomada de posse dos órgãos municipais teve lugar no passado dia 

18 de outubro, conforme o nº1 do artigo 57º, conjugado com o nº1 do artigo 60º, 

ambos 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, pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 

de novembro e pela Lei nº75/2003, de 12 de setembro.-----------------------------------

-----b) A Lei nº75/2013, de 12 de setembro, que entrou em vigor após a 

realização das eleições para os órgãos das autarquias locais, passou a definir as 

regras de funcionamento e as competências da Câmara Municipal, revogando, 

nestas matérias, parte 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, pela Lei Orgânica 

nº1/2011, de 30 de novembro e pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro (que 

passa apenas a regular a constituição, composição e organização dos órgãos 

das autarquias).--------------------------------------------------------------------------------------

-----c) A necessidade de adequar o Regimento atualmente existente às novas 

disposições legais.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

presente Regimento não está de acordo com a legislação em vigor, 

nomeadamente no nº 2 do artigo 7º. O Regimento refere que “ a ordem do dia de 

cada reunião deve ser entregue a todos os Vereadores com a antecedência de, 
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pelo menos, 48 horas sobre a data da reunião”, sendo que a legislação plasma “ 

que a ordem do dia é entregue a todos os membros do órgão com a 

antecedência mínima de dois dias úteis sobre a data do início da sessão ou 

reunião (…)”. Apraz-lhe mencionar que dois dias úteis não é a mesma coisa que 

48 horas, pelo que há que alterar o presente artigo, pois o Regimento não se 

sobrepõe à Lei.----------------------------------------------------------------------------------- 

----Prosseguiu, mencionando que o nº4 do citado artigo não está em 

conformidade com a Lei, pelo que deve ser alterado, isto é, a ordem do dia de 

cada reunião deve ser entregue em simultâneo com a respetiva documentação. 

A entrega à posteriori não deve constituir-se como rotina, mas sim com carácter 

pontual. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----A senhora Presidente informou que a proposta de Regimento vai cingir-se ao 

cumprimento da legislação em vigor.------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e após feitas as necessárias alterações, 

aprovou por unanimidade o Regimento da Câmara Municipal.------------------------ 

2.2 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS REUNIÕES 

ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL – A senhora Presidente referiu que o 

nº 1 do artigo 40º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro prevê que a Câmara 

Municipal possa reconhecer a conveniência de reunir com periodicidade 

quinzenal e, que o nº 2 do citado artigo prevê que a Câmara Municipal possa 

estabelecer dia e hora certos para as suas reuniões ordinárias. O nº1 do artigo 

49º da citada Lei determina que os órgãos executivos realizem, pelo menos, uma 

reunião pública mensal.----------------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que o Executivo, no uso da 

competência que lhe confere o nº 2 do artigo 40º da Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro, delibere:----------------------------------------------------------------------------------

-----a) Reconhecer a conveniência de reunir quinzenalmente;---------------------------

-----b) Estabelecer que as reuniões ordinárias se realizem às 10 horas das 

segundas terças-feiras de cada quinzena de cada mês;----------------------------------

-----c) Qualificar públicas todas as reuniões ordinárias.------------------------------------

-----Mais propôs que se mantenham as datas e hora definidas para a realização 
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das reuniões do Executivo até ao final do ano em curso, que constam no Edital 

nº10/2013, de 15 de fevereiro, a saber: 29 de outubro; 12 e 26 de novembro e 10 

e 27 de dezembro.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

propostas apresentadas pela senhora Presidente da Câmara.-------------------------- 

2.3 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE VEREADOR A TEMPO INTEIRO – Tendo 

por base os seguintes considerandos:------------------------------------------------------ 

----a) A tomada de posse dos órgãos municipais, conforme o nº1 do artigo 57º, 

conjugado com o nº1 do artigo 60º, ambos 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, pela Leo Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro e pela Lei 

nº75/2003, de 12 de setembro, teve lugar no passado dia 18 de outubro;-----------

-----b) A alínea d) do nº1 do artigo 58º da Lei supracitada que confere à 

Presidente da Câmara competência para decidir da fixação de um vereador a 

tempo inteiro, no caso do Município de Góis;-------------------------------------------------

-----c) O nº2 daquele artigo que confere à Câmara Municipal competência para, 

sob proposta da Presidente da Câmara, fixar o número de vereadores, sempre 

que excedido o limite supra referido;------------------------------------------------------------

-----d) O concelho de Góis tem 3870 eleitores, valor que, de acordo com a alínea 

f) do nº 2 do artigo 57º da supracitada Lei, determina que o Órgão Câmara 

Municipal de Góis seja composto pelo Presidente e por quatro vereadores;--------

-----e) A diversidade e a amplitude das atribuições que impendem sobre o 

Município de Góis que impõe que a Presidente seja coadjuvada no exercício da 

sua competência, própria ou delegada, em ordem à consecução dos níveis de 

eficácia pretendidos.--------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente propôs que a Câmara Municipal no uso da 

competência que lhe confere o nº2 do artigo 58º 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, pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, e no quadro da prerrogativa emanada pelo nº 3 
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do mesmo artigo, fixe mais um vereador a tempo inteiro, resultando assim um 

número máximo de dois vereadores a tempo inteiro para o presente mandato.--  

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

o seu sentido de voto seria abstenção, não tendo intenção de votar contra por 

entender que se trata de uma competência da senhora Presidente. Contudo, 

referiu que a sua opinião foi sempre ir de encontro com a legislação em vigor, 

quando esta menciona a existência de um Vereador a tempo inteiro nos 

municípios com 20.000 ou menos eleitores, que é o caso de Góis. Referiu ainda, 

que é do conhecimento do Executivo que sempre defendeu não haver 

necessidade de um segundo Vereador a tempo inteiro mantendo esta sua 

convicção. O seu sentido de voto recai na abstenção, porquanto poderia ser mal 

interpretado se optasse por votar contra. Trata-se de uma competência do órgão 

executivo, sob proposta da senhora Presidente, pelo que nada tem contra o 

senhor Dr. Mário Barata Garcia, apenas entende que é suficiente um Vereador a 

tempo inteiro.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues 

referindo que apesar da fixação de Vereadores a tempo inteiro se tratar de uma 

competência da senhora Presidente de Câmara, concorda plenamente com esta 

proposta por entender que devido à especificidade deste território e àquilo que 

tem vindo a ser as exigências da administração central, reconhece que é de 

inteira justiça a fixação de um segundo Vereador a tempo inteiro, pelo que se 

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

-----A senhora Presidente referiu que o executivo camarário sempre funcionou 

com três eleitos em regime de permanência (Presidente e dois Vereadores), 

discordando do entendimento do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões 

Garcia, pois cada vez as Câmaras têm mais trabalho, mais competências e 

atribuições e no caso concreto da Câmara Municipal de Góis, existem três  

unidades orgânicas e apenas um dirigente (Chefe de Divisão), razão que justifica 

o regime de permanência de três eleitos.------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que a eventual redução de permanências pressupunha, que a 

Câmara tivesse menos trabalho, situação que não se adequa à verdadeira 
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realidade o que pode ser testemunhado pela ação inspetiva ocorrida no ano de 

2010.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 apresentada pela senhora Presidente da Câmara.------------------- 

2.4 - PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL NA PRESIDENTE DA CÂMARA – Considerando que:------------------

-----1. A tomada de posse dos órgãos municipais, conforme o nº1 do artigo 57º, 

conjugado com o nº 1 do artigo 60º, ambos da Lei nº169/99, de 18 de setembro, 

alterada pelas Leis nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e 67/2007, de 31 de dezembro, 

pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro e pela Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro, teve lugar no dia 18 de outubro;---------------------------------------------------

-----2. Por força do disposto na segunda parte da alínea b) do artigo 40º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo decreto-Lei nº442/91, de 

15 de novembro, com a sua redação, caducam as delegações de competências 

que, no mandato anterior, a Câmara Municipal operou na sua Presidente.----------

-----3. O número e extensão das matérias da competência de Góis e a 

periodicidade de reunião desta, inibem uma apreciação célere da totalidade das 

mesmas, em reunião deste órgão;--------------------------------------------------------------

-----4. A delegação de competências constitui um instrumento destinado a 

conferir eficácia à gestão, possibilitando reservar para a reunião do Executivo as 

medidas de fundo e os atos de gestão do Município com maior relevância para o 

concelho e para os cidadãos que nele vivem e trabalham;-------------------------------

-----5. O artigo 34º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro e demais legislação 

específica que abaixo se identifica, prevêem a possibilidade de delegação de 

várias competências na sua Presidente.-------------------------------------------------------

-----Neste sentido, a senhora Presidente propôs que ao abrigo do artigo 34º da 

Lei nº75/2013, de 12 de setembro, conjugado com os artigos 35, 36º e 37º do 

Código do Procedimento administrativo, que a Câmara Municipal delibere 

delegar na Presidente de Câmara, com a faculdade de serem posteriormente 

subdelegadas nos vereadores, nos termos e limites previstos no artigo 36º da Lei 
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nº75/2013, de 12 de setembro, as competências constantes no Anexo III da 

presente Ata, tendo sido dado conhecimento das mesmas.-----------------------------  

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

questionou o porquê de ser uma competência da senhora Presidente aprovar as 

alterações do Plano e Orçamento aprovados e a revisão ter que ser objeto de 

deliberação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal.-------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que se trata de um procedimento que decorre 

da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, isto é, a alínea a) do nº 1 artº 25 do 

referido normativo legal menciona que compete à Assembleia Municipal “aprovar 

as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as respetivas 

revisões”. Informou ainda, que conforme preceituado na referida Lei no nº 1 

alínea d) do artº 33 “que compete à Câmara Municipal “executar as opções do 

plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações”, pelo que o 

Executivo ao deliberar a delegação de competências da Câmara Municipal na 

Presidente da Câmara está efetivamente a atribuir-lhe poderes para que possa 

deliberar nesse sentido.----------------------------------------------------------------------- 

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

proposta de delegação de competências da Câmara Municipal na Presidente da 

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

2.5 - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS/MEMBROS DA CÂMARA 

MUNICIPAL - A senhora Presidente referiu que em cumprimento com o disposto 

no artigo 17º do Estatuto dos Eleitos Locais (Lei nº29/87, de 30 de junho, 

alterada pelas Leis nºs 97/89, de 15 de dezembro, 1/91, de 10 de janeiro, 11/91, 

de 17 de maio, 11/96, de 18 de abril, 127/97, de 11 de dezembro, 50/99, de 24 

de junho, 86/2001, de 10 de agosto, 22/2004, de 17 de junho e 52-A/2005, de 10 

de outubro) os membros de órgãos autárquicos têm direito a um seguro de 

acidentes pessoais atribuído nos seguintes termos:----------------------------------------

-----1. Mediante deliberação do respetivo órgão, isto é, por deliberação do órgão 

executivo para os eleitos locais à Câmara Municipal e por deliberação do órgão 

deliberativo para os eleitos afetos à Assembleia Municipal, sendo que, compete 

a cada órgão fixar o seu valor;--------------------------------------------------------------------
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-----2. Para os membros dos órgãos executivos em regime de permanência, o 

valor do seguro não pode ser inferior a 50 vezes a respetiva remuneração 

mensal.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Como informação complementar, e como apoio à tomada de decisão, 

apresentou as condições do seguro de acidentes pessoais dos membros da 

Câmara Municipal atualmente em vigor, conforme tabela seguinte:------------------- 

 
 

Cargo 

Cobertura/Capital 
 

Morte ou 
invalidez 

permanente 

Incapacidade 
temporária (dia) 

Despesas de 
tratamento 

Despesas de 
Funeral 

Presidente  
135.000 € 

 

 
100 € 

 
10.000 € 

 
2.000 € 

Vereadores em 
regime de 
permanência 

 
135.000 € 

 
100 € 

 
10.000 € 

 
2.000 € 

Vereadores sem 
regime de 
permanência 

 
135.000 € 

 
100 € 

 
10.000 € 

 
2.000 € 

-----Mais informou, que o presente seguro se destina a cobrir riscos inerentes à 

atividade de autarca, nomeadamente representação em atos públicos dentro e 

fora do país e deslocações para reuniões.----------------------------------------------------

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

valores constantes na tabela para o mandato autárquico 2013/17.-------------------

2.6 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA 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/, 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.---
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-----Neste sentido, referiu que presentemente há dificuldades para assumir novos 

compromissos em cumprimento com a LCPA, e por uma questão de 

salvaguardar eventuais situações urgentes e 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 

outubro, e em outros meses em que ocorra similar situação, todas as aquisições 

de serviços sejam presentes ao Executivo de forma a serem apreciadas 

individualmente e não se recorra ao parecer prévio genérico para concretizar a 

sua aquisição.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente informou que o Município pretende 

proceder à contratação de serviços diversos, tendo dado conhecimento dos 

mesmos, cuja cópia constitui o Anexo IV da presente Ata.----------------------------- 

-----Informou ainda, de alguns elementos, os quais são fundamentais para o 

Executivo poder deliberar sobre o presente assunto.-------------------------------------- 

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

três votos a favor e uma abstenção do senhor Vereador Diamantino Jorge 

Simões Garcia, emitir parecer prévio favorável à contratação dos referidos 

serviços.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor vereador Diamantino Jorge Simões Garcia fundamentou o seu 

sentido de voto no facto de não estar devidamente esclarecido sobre fundos 

disponíveis, solicitando realização de reunião de trabalho sobre o assunto.------- 

2.7 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – 

A senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno  

de transferências correntes, datado do dia vinte e três de outubro do ano em 

curso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais informou não existirem fundos disponíveis suficientes para assumir os 

compromissos decorrentes das restantes transferências, de forma a dar-se pleno 

cumprimento ao disposto no artigo 5º da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro (Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso).----------------------------------------  

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

favor e uma abstenção do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, 
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aprovar as transferências correntes, no montante de setenta e cinco mil euros, 

cujo documento constitui o Anexo V da presente Ata.------------------------------------- 

 2.8 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 

A senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências de capital, datado do dia vinte e três de outubro do ano em 

curso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais informou não existirem fundos disponíveis suficientes para assumir os 

compromissos decorrentes das restantes transferências, de forma a dar-se pleno 

cumprimento ao disposto no artigo 5º da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro (Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso).----------------------------------------  

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

favor e uma abstenção do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, 

aprovar as transferências de capital, no montante de quatro mil euros, cujo 

documento constitui o Anexo VI da presente Ata.------------------------------------------- 

3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, PROPOSTA DE REGIMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL; PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS 

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL; PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE 

VEREADOR A TEMPO INTEIRO; PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE DA CÂMARA; SEGURO DE 

ACIDENTES PESSOAIS/MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL; EMISSÃO DE 

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS/DIVERSOS; DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES; DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE 

CAPITAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----a) Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra, que felicitou o 

Executivo, fazendo votos de um bom mandato. Prevaleceu-se da oportunidade 

para agradecer reconhecidamente e em nome das Instituições que representa os 

apoios que a Câmara Municipal tem vindo a atribuir, sem os quais muitos 

projetos não seriam passiveis de serem realizados, esperando que neste 

mandato o Município continue a colaborar com as Instituições. Mencionou ainda, 
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a sua preocupação no que concerne à excessiva faturação do consumo de água 

e taxas associadas, pelo que solicitou que o Município intervenha no sentido de 

reavaliar estas situações minimizando as despesas particularmente às 

Instituições.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente agradeceu as palavras do senhor José António 

Vitorino Serra. Relativamente aos subsídios que a Câmara tem vindo a atribuir e 

com certeza que no futuro pretende continuar com este apoio, entendendo que 

os mesmos são indispensáveis ao funcionamento das Instituições que 

empregam dezenas de famílias no concelho. Contudo, referiu tratar-se de um 

esforço significativo do Município em termos financeiros que muitas das vezes 

não é reconhecido, pelo que apesar de entender que as Instituições necessitam 

deste apoio, devem também repensar num modelo que lhes permita gerar novas 

receitas sem que tenham que depender quase exclusivamente da atribuição de 

subsídio por parte do Município. Referiu ainda, que é urgente investimentos em 

Góis capazes de gerar riqueza económica e empregabilidade e naturalmente 

fixação de pessoas neste território.-------------------------------------------------------------

----O senhor José António Vitorino Serra, referiu que esta é altura certa para 

iniciar um processo para que os baldios sejam geridos pela Câmara Municipal, a 

fim de estes serem motores de riqueza económica para os municípios e para as 

Instituições.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----b) Usou da palavra o senhor António Carvalho, Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova do Ceira, referindo que é a primeira vez que como 

autarca teve oportunidade de assistir à reunião de Câmara felicitando o 

Executivo desejando os maiores sucessos neste novo ciclo autárquico. Como 

Presidente recentemente eleito, também se depara com algumas dificuldades 

em termos financeiros, que possivelmente só com o apoio da Câmara os 

conseguirá ultrapassar.-----------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente agradeceu as palavras do senhor António Carvalho, 

informando que à semelhança do que pretende fazer com as Instituições do 

concelho, brevemente irá reunir com as freguesias, a fim de serem apreciados 

alguns assuntos de interesse para as freguesias e concelho.--------------------------- 
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----c) Usou da palavra o senhor Dr. Pedro Pereira Alves, referindo que ira usar 

da palavra na qualidade de cidadão da Beira Serra. Eleita a Câmara Municipal, a 

senhora Presidente e os senhores Vereadores, e, neste que é o primeiro 

momento solene de exercício em que a Câmara Municipal reúne pela primeira 

vez, como cidadão e pessoa afetivamente ligada a Góis, desejava felicitar o 

Executivo apresentando um voto expresso e profundo que este nosso território 

tão carenciado possa eventualmente sair desta “maldição”. Esta sua expressão, 

vai no sentido de não termos ainda conseguido manter as pessoas nestes 

territórios, apesar do esforço feito pelos Municípios. Trata-se de um trabalho de 

todos, é um trabalho dos autarcas que implica uma colaboração permanente e 

leal de todos os eleitos no sentido de preservar o seu território e de servirem as 

pessoas que aqui residem, para que possam criar condições para que outros 

possam vir e ter uma melhor qualidade de vida. Referiu que é exatamente este 

propósito que a todos nos une e nos deve unir, sendo que há diferenças de 

opinião, visões e projetos diferentes. Entende que há um projeto global que 

todos temos que concordar, que é o projeto de desenvolvimento que 

naturalmente marcará a geração de todos aqueles que pretendem gerir os 

destinos deste território, os quais devem criar bem-estar para todas as pessoas 

que aqui residem. Prosseguiu, afirmando que todos estão de acordo quanto às 

potencialidades e sectores que merecem ser promovidos e desenvolvidos.--------- 

-----No que concerne aos baldios, sugeriu que esse trabalho não fosse feito 

apenas pelo Município de Góis, mas sim pelos Municípios da Beira Serra onde 

existe uma vasta área de território baldio, nomeadamente Arganil, Góis e 

Pampilhosa da Serra. Trata-se de áreas muito extensas de baldios, não estando 

as mesmas minimamente aproveitadas, por forma a servirem as populações e os 

concelhos, e naturalmente de se arrecadar deste vasto território florestal os 

rendimentos necessários para satisfazer os interesses das populações, sendo 

sua opinião a implementação de um projeto conjunto de desenvolvimento e 

gerador de postos de trabalho e riqueza económica. É seu entendimento que a 

Beira Serra devia levar à Assembleia da República uma petição que de uma vez 

por todas alterasse o sistema de gestão dos baldios. Referiu, que as Câmaras 
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Municipais e as Juntas de Freguesia presentemente têm condições de poderem 

gerir e administrar de uma forma muito mais rentável com o próprio apoio 

logístico das Câmaras Municipais, quer na definição dos territórios, que nas 

áreas dos baldios e nas intervenções que pretendem realizar. É sua opinião que 

este trabalho não pode ter como base a Lei dos Baldios, uma vez que a mesma 

não irá resolver qualquer problema, complicando sim esta situação, pelo que 

reiterou as suas palavras de que a Beira Serra apresentasse proposta concreta à 

Assembleia da República, no sentido de alteração da Lei em vigor, por forma a 

que efetivamente os Municípios e as freguesias tivessem um papel importante 

na administração e gestão dos baldios. -------------------------------------------------------

-----Terminou a sua intervenção reiterando as suas felicitações a todos no seu 

desempenho, que reputa de extraordinário e difícil, em virtude de considerar ser 

um ato heroico para quem governa e vive nestes territórios, pelo que reiterou a 

solidariedade e lealdade para como o Município de Góis.-------------------------------- 

-----A senhora Presidente em nome do Executivo agradeceu as palavras do 

senhor Dr. Pedro Pereira Alves. Na questão dos baldios concorda inteiramente 

com a sugestão apresentada, uma vez que a mesma poderá ser a alavanca para 

uma maior coesão do território. Referiu que se fosse promovido um referendo 

em Góis e nos concelhos limítrofes sobre a gestão dos baldios, seguramente 

que a grande maioria da população não se revia, uma vez que o retorno da 

gestão dos baldios não contempla todo o concelho.------------------------------------ 

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

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

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

 

         A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 


