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ATA Nº 4/2013 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E TRÊS DE JULHO DE DOIS MIL E TREZE. Aos vinte e três dias do mês de 

julho do ano de dois mil e treze, no auditório da Biblioteca Municipal de Góis, 

reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

 

1. CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL/PORTAL DE TURISMO DO 

AÇOR/RATIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 09.07.2013 

2. REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

3. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

4. REGULAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE 

VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONCELHO DE GÓIS 

5. REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, PUBLICIDADE 

E PROPAGANDA DO CONCELHO DE GÓIS 

6. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE 

TRABALHADORES 

7. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 

DIREÇÃO INTERMÉDIO DE 2º GRAU 

8. AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO 

 

 

Estavam presentes os senhores:  

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

1º Secretário: Jaime Miguel Fernandes Garcia (PS) 

2º Secretário: Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata (PS) 

 

Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Antonino dos Prazeres Antunes, José Rodrigues; Sílvia 

Maria Nogueira Santos. 
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Partido Social Democrata (PSD) - Engº José Henriques Antunes, Justino Geraldes, 

Drª. Maria do Céu Simões Alves, Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Victor 

Manuel Nogueira Dias. 

 

Coligação Democrática Unitária (CDU) - Ana Cristina Garcia Cunha e Santos 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares - Enfº Victor de Jesus Marques (PS) 

Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus (PS) 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis (PS)  

Vila Nova do Ceira - António José Madeira Gouveia (PSD) 

 

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

de Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. Mário Barata Garcia, Engº 

Diamantino Jorge Simões Garcia e D. Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

FALTAS: Casimiro Alves Vicente (PSD); Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida 

Simões (PSD); Manuel Martins dos Santos (PS); Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes 

Silva (PS) 

Antes de dar início à ordem de trabalhos o senhor José Rodrigues solicitou a 

palavra, informando que na ausência do senhor líder de bancada do PS era ele 

próprio que assumia a liderança da respetiva bancada. 

 

1. CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL/PORTAL DE TURISMO DO AÇOR/RATIFICAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 09.07.2013 - Foi presente a deliberação do 

Executivo da sua reunião ordinária de 09.07.2013 relativo ao Portal Turismo do 

Açor. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que conforme consta no 

documento apresentado pela Câmara Municipal, o Município de Arganil no 

âmbito da estruturação do Portal de Turismo do Açor, efetuou 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 
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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 objeto de deliberação da 

Assembleia Municipal. Nesse sentido, informou que o Executivo deliberou por 

unanimidade reconhecer o carácter estratégico e prioridade de 

implementação do projeto “Açor – Portal de Turismo”. Mais informou, que de 

igual modo deliberou por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia 

Municipal para ratificação. 

Usou da palavra o senhor deputado José Henriques que solicitou informação 

sobre o projeto. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal, explicou que é um 

processo que se desenrola há algum tempo, tendo o Município de Arganil 

lançado o repto a alguns municípios da Beira Serra para a criação de um portal, 

com o intuito de uma divulgação conjunta ao nível do turismo, nomeadamente, 

alojamento, gastronomia, desporto, artes e tradições, percursos pedestres, 

produtos endógenos, etc. Informou ainda, que cada Câmara Municipal 

envolvida neste processo deu o seu contributo, reconhecendo que se trata de 

um projeto interessante e que irá divulgar e promover o nosso território. Por 

último, informou que irá ser presente ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal o processo, a fim do mesmo ser do conhecimento da Assembleia 

Municipal. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com dez 

votos a favor, cinco abstenções, da senhora deputada da CDU, Ana Cristina 

Garcia Cunha e Santos e dos senhores deputados do PSD José Henriques 

Antunes, Maria do Céu Simões Alves e Pedro Miguel da Conceição Agostinho e 

dois votos contra dos senhores deputados do PSD Justino Geraldes e Victor 

Manuel Nogueira Dias, ratificar a deliberação do Executivo. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias apresentou declaração de 

voto que se transcreve na íntegra “Votamos contra porque entendemos que 

assunto de tão grande alcance político e económico já deveria ter sido 
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apresentado, pelo que se apresenta inoportuna em face do momento de 

Campanha de Eleições Autárquicas”. 

 

2. REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 09.07.2013 relativa ao 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria, com 

catorze votos a favor e dois contra dos senhores deputados do PSD Justino 

Geraldes e Victor Manuel Nogueira Dias, aprovar o Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias apresentou declaração de 

voto que se transcreve na íntegra “Votamos contra porque entendemos que 

assunto de tão grande alcance político e económico já deveria ter sido 

apresentado, pelo que se apresenta inoportuna em face do momento de 

Campanha de Eleições Autárquicas”. 

 

3. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS - Foi presente 

a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 09.07.2013 relativa ao 

Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais.  

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho que 

referiu que da análise efetuada à faturação de água do mês de junho, pode 

verificar que as taxas constantes no documento em apreço, já se encontram 

aplicadas na mesma, pelo que solicitou os devidos esclarecimentos. 

Usou da palavra o senhor deputado Antonino dos Prazeres Antunes que referiu 

não concordar com o pagamento da taxa quando o consumidor comunica ao 

Município que deseja dar baixa do contador relativo ao consumo de água. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal, informou que o 

pagamento de encerramento de fornecimento de água, decorre do 

cumprimento das indicações dadas pela ERSAR, não tendo sido uma opção do 

Município de Góis. 

De seguida, deu a palavra à senhora Chefe da DAG, para se pronunciar 

relativamente à faturação do consumo de água. A Drª. Sara Mendes referiu que 
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as taxas constantes na fatura do consumo de água e constantes no documento 

em apreço foram objeto de deliberação do Executivo em dezembro do ano 

transato e da Assembleia Municipal em fevereiro do ano em curso, constando 

no presente Regulamento apenas porque foram renumeradas as alíneas, 

mantendo-se o valor das taxas anteriormente aprovado. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

catorze votos a favor e dois contra dos senhores deputado do PSD Justino 

Geraldes e Victor Manuel Nogueira Dias, aprovar o Regulamento Geral de Taxas 

e Outras Receitas Municipais. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias apresentou declaração de 

voto que se transcreve na íntegra “Votamos contra porque entendemos que 

assunto de tão grande alcance político e económico já deveria ter sido 

apresentado, pelo que se apresenta inoportuna em face do momento de 

Campanha de Eleições Autárquicas”. 

 

4. REGULAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE 

VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONCELHO DE GÓIS - Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 09.07.2013 

relativa ao Regulamento do Horário de Regulamento do Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 

Serviços do Concelho de Góis. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

questionando de que maneira o presente Regulamento se coaduna ao 

Licenciamento Zero. Questionou ainda, qual o procedimento que o Município irá 

levar a efeito para a implementação do mesmo. 

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara, informou que o Balcão Único 

está em pleno funcionamento, estando o trabalhador Jorge Monteiro munido de 

informação sobre a questão do Licenciamento Zero, uma vez que frequentou 

formação para o efeito, sendo que o presente Regulamento está em 

conformidade com aquilo que é a realidade do concelho e legislação em vigor. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

catorze votos a favor, uma abstenção do senhor deputado do PSD Justino 
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Geraldes e um voto contra do senhor Victor Manuel Nogueira Dias deputado do 

PSD, aprovar o Regulamento do Horário de Regulamento do Horário de 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 

Serviços do Concelho de Góis 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias apresentou declaração de 

voto que se transcreve na íntegra “Votamos contra porque entendemos que 

assunto de tão grande alcance político e económico já deveria ter sido 

apresentado, pelo que se apresenta inoportuna em face do momento de 

Campanha de Eleições Autárquicas”. 

 

5. REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA DO CONCELHO DE GÓIS - Foi presente a deliberação do Executivo 

da sua reunião ordinária de 09.07.2013, relativa ao Regulamento Municipal de 

Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda. 

O senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho referiu que 

relativamente a todos os Regulamentos aqui apresentados, se preveem algumas 

sanções para quem não os cumprir, pelo que sugeriu que numa situação de 

incumprimento, até pelo facto de implementação e desconhecimento, deverão 

os serviços ter primeiramente uma atitude pedagógica junto do munícipe e 

posteriormente caso se justifique seja objeto de sanção. 

O senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu concordar com as 

palavras proferidas pelo senhor líder de bancada do PSD, uma vez que em fase 

inicial de implementação dos regulamentos poderão eventualmente surgir 

algumas situações inesperadas de incumprimentos do clausulado constante nos 

mesmos. Congratulou-se pelo facto do Município ter cumprido com a Lei na 

apresentação dos Regulamentos em apreço, demonstrando o esforço e 

empenho de cumprir as diretrizes legais. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

catorze votos a favor e dois contra dos senhores deputados do PSD Justino 

Geraldes e Victor Manuel Nogueira Dias, aprovar o Regulamento Municipal de 

Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda. 
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O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias apresentou declaração de 

voto que se transcreve na íntegra: “Votamos contra porque entendemos que 

assunto de tão grande alcance político e económico já deveria ter sido 

apresentado, pelo que se apresenta inoportuna em face do momento de 

Campanha de Eleições Autárquicas”. 

 

6. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE 

TRABALHADORES - Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião 

ordinária de 09.07.2013 relativa à abertura de procedimento concursal para 

recrutamento de trabalhadores. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que de acordo com a 

deliberação do Executivo a abertura do referido procedimento concursal 

prende-se com 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”. Mais informou 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). 

Informou ainda, que a contratação dos referidos Técnicos Superiores vêm na 

sequência da Câmara Municipal ter assumido 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 
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verifica a necessidade de recorrer a outro tipo de relação jurídica de emprego 

público que a pretendida (tempo determinado). 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

sugerindo que a Câmara Municipal continue a primar pela qualidade na 

escolha dos Técnicos docentes das AEC’s. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria, com 

catorze votos a favor, uma abstenção do senhor deputado do PSD Justino 

Geraldes e um voto contra do senhor deputado do PSD Victor Manuel Nogueira 

Dias, aprovar referida abertura de procedimento concursal para recrutamento 

de trabalhadores. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias apresentou declaração de 

voto que se transcreve na íntegra “Votamos contra porque entendemos que 

assunto de tão grande alcance político e económico já deveria ter sido 

apresentado, pelo que se apresenta inoportuna em face do momento de 

Campanha de Eleições Autárquicas”. 

 

7. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE 

DIREÇÃO INTERMÉDIO DE 2º GRAU - Foi presente a deliberação do Executivo da 

sua reunião ordinária de 09.07.2013 relativa à abertura de procedimento 

concursal para provimento de cargo de direção intermédio de 2º Grau. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que a Assembleia 

Municipal só terá que se pronunciar relativamente à designação do júri do 

referido procedimento concursal. 

O senhor deputado José Henriques solicitou escusa de voto em virtude de um 

dos elementos que constituem o júri ser seu familiar. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria, com onze 

votos a favor, três abstenções dos senhores deputados do PSD Justino Geraldes, 

Maria do Céu Simões Alves e Pedro Miguel da Conceição Agostinho e um voto 

contra do senhor deputado do PSD Victor Manuel Nogueira Dias, que o júri do 

referido procedimento concursal seja constituído pelos seguintes elementos: 

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

Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro; 
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 b)1º Vogal: Dra. Sara Sofia Correia Mendes, Chefe da Divisão de Administração 

e Gestão; 

c)2º Vogal: Arquiteto Carlos Manuel Antunes Santos. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias apresentou declaração de 

voto que se transcreve na íntegra “Votamos contra porque entendemos que 

assunto de tão grande alcance político e económico já deveria ter sido 

apresentado, pelo que se apresenta inoportuna em face do momento de 

Campanha de Eleições Autárquicas”. 

 

9. AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO - Foi presente a deliberação do Executivo 

da sua reunião ordinária de 09.07.2013, relativa à autorização para renovação 

de contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo. 

Usou da palavra a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves, referindo que 

se é da competência da Assembleia Municipal deliberar sobre o assunto em 

questão, deveria o mesmo vir a acompanhado de parecer jurídico para o efeito, 

no sentido de clarificar e consciencializar uma deliberação desta natureza. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que referiu que 

relativamente aos procedimentos concursais presentemente referidos e votados 

e à renovação de contrato em funções públicas, se de facto os mesmos foram 

objeto de apreciação é porque o Executivo entende que são lugares 

imprescindíveis para o bom funcionamento dos serviços, e também para a 

manutenção de atividades extra-curriculares pois sem estas muitos dos alunos 

não teriam possibilidade de as frequentar fora do contexto escolar, pelo que 

comunga inteiramente com as posições tomadas pelo Executivo e aprovadas 

pela Assembleia Municipal, sendo o seu sentido de voto favorável relativamente 

ao assunto em apreço. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria, com dez 

votos a favor e dois contra dos senhores deputados do PSD Justino Geraldes e 

Victor Manuel Nogueira Dias e quatro abstenções dos senhores deputados do 

PSD António Madeira Gouveia, José Henriques, Maria do Céu Simões Alves e 
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Pedro Miguel da Conceição Agostinho, autorizar referida renovação de 

contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara, referiu que foi solicitado 

parecer jurídico neste âmbito o qual consta no processo com parecer favorável. 

Acrescentou, que a Lei permite efetivamente a não renovação de contratos, 

sendo entendimento da maioria socialista não contribuir para a fileira do 

desemprego, fazendo de tudo o que legalmente é possível para manter postos 

de trabalho e a empregabilidade. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias apresentou declaração de 

voto que se transcreve na íntegra: “Votamos contra porque entendemos que 

assunto de tão grande alcance político e económico já deveria ter sido 

apresentado, pelo que se apresenta inoportuna em face do momento de 

Campanha de Eleições Autárquicas”. 

 A senhora deputada Maria do Céu Simões Alves apresentou declaração de 

voto que se transcreve na íntegra: ”dado o esclarecimento da senhora 

Presidente de Câmara no sentido de que o Executivo jamais perfilará a fileira do 

desemprego, então parece-me distorcida a fundamentação desta proposta, 

uma vez que não consta, tal fundamento para a pretendida autorização”. 

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

declarada encerrada a sessão, pelas vinte horas e cinco minutos, da qual para 

constar se lavrou a presente acta que irá ser assinada pelo senhor Presidente e 

pelos Secretários.  

   

 

O Presidente,_____________________________________ 

 

O Primeiro Secretário,_____________________________ 

 

O Segundo Secretário,____________________________ 

 

 

 

 


