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ATA Nº 2/2015 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE - Aos treze dias do mês de abril do ano 

de dois mil e quinze, no auditório da Biblioteca Municipal de Góis, reuniu a 

Assembleia Municipal pelas dezoito horas com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

1. MAPA DE PESSOAL 2015/1ª PROPOSTA DE ALTERAÇÃO  

2. AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES 

 

Estavam presentes os senhores:  

Presidente: Dr. José António Pereira de Carvalho (PS) 

1ª Secretária: Drª. Dina Marlene Bandeira Carvalho (PS) 

2º Secretário: José Rodrigues (PS) 

 

Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Jaime Miguel Fernandes Garcia, Dr. Paulo Miguel Lemos 

Fernandes Silva, Drª. Sílvia Maria Gonçalves Fernandes, Nuno Pedro Tavares do 

Nascimento, Engº Renato José Santos Vitorino 

 

Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por Góis – Dr. Miguel Luís Martins Alves 

Fortunato; Drª. Maria do Céu Simões Alves, Amílcar José Barata Aleixo, José 

Carlos Rodrigues Garcia, Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Maria Olinda 

Bandeira das Neves Almeida Simões. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte (Cidadãos Independentes por Góis) 

Góis – Graciano Antunes Rodrigues (PS)  

Vila Nova do Ceira - António Barata Carvalho (PS) 

 

Da Câmara Municipal registou-se a presença da senhora Presidente, Drª. Maria 

de Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. José Alberto Domingos 
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Rodrigues; Dr. Mário Barata Garcia, Engº Diamantino Jorge Simões Garcia e 

Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

FALTAS: O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento que o 

senhor deputado Engº. Mário Almeida Nunes comunicou que por motivos 

alegados não poderá comparecer nesta sessão, tendo solicitado com base na 

legislação em vigor e do Regimento da Assembleia Municipal de Góis a sua 

substituição.  

Mais informou, que de acordo com a legislação em vigor conjugada com o 

Regimento da Assembleia Municipal integra esta sessão em sua substituição o 

senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira. 

Informou ainda, de que o senhor Presidente da União de Freguesias de Cadafaz 

e Colmeal, endereçou carta mencionando que não iria estar presente não 

tendo para o efeito procedido à sua substituição. 

 

1. MAPA DE PESSOAL 2015/1ª PROPOSTA DE ALTERAÇÃO – O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 

24.02.2015, relativamente ao assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que referiu que a 

presente proposta encontra-se devidamente justificada, tratando-se de reforçar 

a Equipa de Sapadores Florestais, com mais cinco Assistentes Operacionais, 

Brigada que tem o seu término até ao final do ano em curso. 

Usou da palavra o senhor deputado Miguel Luís Martins Alves Fortunato que 

iniciou a sua intervenção tecendo alguns considerandos relativamente ao 

carácter extraordinário na presente reunião, porquanto considera que a 

presente reunião já poderia ter sido realizada uma vez que um dos assuntos a 

debater foi objeto de decisão do Executivo em 24.02.15. 

Quanto ao Quadro de Pessoal referiu que se trata única e simplesmente de um 

documento político, já tendo manifestado a sua opinião relativamente a este 

assunto em anteriores sessões deste órgão. Referiu ainda, não entender a 

estratégia da Câmara Municipal em termos de recursos humanos, porquanto à 
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cerca de sessenta dias que entrou em vigor o atual Quadro de Pessoal para o 

ano em curso e presentemente está a sofrer a primeira alteração.  

Referiu ainda, não entender porque que é com esta alteração, não veio 

juntamente uma alteração ao Orçamento municipal, fazendo todo o sentido o 

presente assunto fazer-se acompanhar da respetiva alteração. 

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara referiu que a alteração ao 

Orçamento é da competência da Presidente de Câmara, sendo que ao 

Executivo e Assembleia Municipal é presente o documento de Revisão ao 

Orçamento. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria, com 

catorze votos a favor e quatro abstenções dos senhores deputados Miguel Luís 

Martins Alves Fortunato; Maria do Céu Simões Alves, Maria Olinda Bandeira das 

Neves Almeida Simões e José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira, aprovar a 1ª  

proposta de alteração ao Mapa de Pessoal/2015. 

 

2. AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES – O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 10.03.2015, 

relativamente ao assunto em epígrafe.  

Interveio o senhor José Carlos Rodrigues Garcia referindo ser sua opinião que há 

penalizações no recrutamento de trabalhadores somente para épocas 

sazonais, sendo sua opinião que a contratação de colaboradores por tempo a 

termo determinado é injusta porquanto há pessoas com provas suficientes para 

exercer determinadas tarefas que com este tipo de contrato vêm goradas as 

suas expetativas de exercício de uma atividade profissional de acordo com as 

capacidades.  

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo 

concordar com a presente proposta porquanto se trata de colmatar algumas 

lacunas verificadas no exercício de algumas atividades, nomeadamente do 

que concerne a tarefas que resultam do funcionamento do Agrupamento de 

Escolas de Góis. Fez ainda alusão às atividades sazonais as quais derivam do 

funcionamento de alguns equipamentos existentes como o apoio pelos 
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nadadores salvadores às Praias Fluviais, bem como, o exercício de vigilância 

florestal em época de que o risco de incêndio é maior.  

Interveio o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referiu ter dúvidas quanto 

à fundamentação legal ao presente pedido de autorização para recrutamento 

de trabalhadores. 

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara referiu que quanto aos 

Assistentes Operacionais patentes no documento pretende-se colmatar 

definitivamente uma lacuna existente na área da educação. No que concerne 

à contratação de nadadores-salvadores, referiu tratar-se de uma situação 

precária porquanto é um serviço de apoio às Praias Fluviais em época balnear, 

não se justificando a continuidade deste serviço. Quanto aos vigilantes 

florestais, referiu ser importante a constituição e mais uma Equipa de Vigilância 

no concelho, dando conhecimento da probabilidade de vir a existir ainda mais 

uma Equipa de acordo com as diligências que estão a ser tomadas junto do 

IEFP, a ser uma realidade teremos 3 Equipas durante a época estival a fazer 

vigilância naquilo que é a proteção da floresta e naturalmente a segurança 

das populações.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

autorizar a abertura de procedimentos concursais para recrutamento de 

trabalhadores. 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 1 e 2 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente da Assembleia 

declarada encerrada a sessão, pelas dezoito horas e cinquenta e cinco 

minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata que irá ser assinada pelo 

senhor Presidente e pelos Secretários.  

O Presidente,_____________________________________ 

 

A Primeira Secretária,_____________________________ 

 

O Segundo Secretário,____________________________ 

 


