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ATA Nº 7/2013 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E CINCO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E TREZE. Aos vinte e cinco dias 

mês de novembro 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 - ELEIÇÃO DE QUATRO ELEMENTOS PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE PROTEÇÃO 

DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DE GÓIS (CPCJ) 

2 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A PRATICAR EM 2014 

3 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS 2014 

4 - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM/2014 

5 - DERRAMA/2014 

6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

7 - AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO  

 

Estavam presentes os senhores:  

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

1º Secretário: 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, Nuno Pedro Tavares do Nascimento, Engº Renato José dos 

Santos Vitorino. 

 

Cidadãos Independentes por Góis (CIG) – Dr. Miguel Luís Martins Alves Fortunato; 

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

Rodrigues Garcia, Engº Mário Almeida Nunes, 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) 
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Góis – Graciano Antunes Rodrigues (PS)  

União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal - Carlos da Conceição Jesus (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 

Rodrigues, Dr. Mário Barata Garcia, Engº Diamantino Jorge Simões Garcia e D. 

Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

FALTAS: O senhor Presidente da Assembleia Municipal, informou que a senhora 

deputada Sílvia Maria Gonçalves Fernandes Nogueira Santos, não poderia estar 

presente na reunião por motivos académicos, conforme justificação 

apresentada para o efeito, tendo a Assembleia Municipal considerado 

justificada a falta.  

 

O senhor Presidente antes de iniciar a ordem de trabalhos, informou que iria dar 

posse como deputado da Assembleia Municipal eleito pelo Partido Socialista ao 

senhor Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva. Para o efeito informou que foi 

elaborada ata, que após sua leitura e verificada a identidade e legitimidade do 

membro antes indicado, o senhor Presidente da Assembleia Municipal declarou-

o investido na sua função, declarando poder e consequentemente entrar em 

atividade. 

De seguida, deu início à ordem de trabalhos. 

 

1 - ELEIÇÃO DE QUATRO ELEMENTOS PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE PROTEÇÃO 

DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DE GÓIS (CPCJ) - O senhor Presidente 

da Assembleia Municipal informou que de acordo com a alínea l) do artigo 17º 

da Lei nº 147/99, de 1 de setembro, com a redação em vigor, é competência 

da Assembleia Municipal designar quatro pessoas, de entre cidadãos eleitores 

preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades para intervir 

na área das crianças e jovens em perigo. 

Neste sentido, o senhor Presidente informou que foi elaborada proposta 

conjunta entre o Grupo Municipal do Partido Socialista e o Grupo Municipal 
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Cidadãos Independentes por Góis, constituindo o Anexo I da presente Ata, a 

qual integra os seguintes elementos: 

a) José António Pereira de Carvalho; 

b) Maria do Céu Simões Alves; 

c) Dina Marlene Bandeira Carvalho; 

d) Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta supra mencionada. 

 

2 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A PRATICAR EM 2014 – O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do 

Executivo de 29.10.2013, relativamente às taxas a praticar no ano de 2014 

relativas ao Imposto Municipal sobre Imóveis. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que referiu 

que o Grupo Municipal do Partido Socialista (GMPS) considera a presente 

proposta da Câmara Municipal como sendo mais um atrativo à fixação das 

pessoas. Referiu que da leitura do mapa anexo à deliberação da Câmara 

Municipal, constata-se que o Município de Góis, apesar de ser um dos 

municípios com menor receita e menor dimensão, acaba por ser um dos que 

maior esforço faz em benefício das populações. 

Mais referiu, que o documento em apreço menciona que no ano de 2014 irá 

ocorrer em sede de  orçamento de estado uma redução das verbas a transferir 

para o municipio em montante superior a 120 mil euros, pelo que realça o 

esforço que tem vindo e está a ser feito em benefício das populações. Referiu 

ainda que esta redução de taxas e impostos só se torna possivel porque o 

Município de Góis tem as suas contas em ordem, sendo revelador da forma 

como a Câmara Municipal tem conseguido manter uma boa gestão que 

permite manter a sua tesouraria equilibrada. 

Continuou, mencionando que a cláusula de salvaguarda, que limita o 

agravamento do IMI  a cobrar a cada contribuinte, irá terminar no ano de 2015 

com severos aumentos de imposto que em nada irão abonar a favor dos  

Goienses. Relembrou a posição da Câmara Municipal, corroborada pela 

Assembleia Municipal, aquando da deliberação da isenção de IMI e das taxas 
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de ação de florestação para os proprietários das áreas devastadas pelo 

incêndio ocorrido em agosto do corrente ano na freguesia de Alvares, 

contribuindo com estas medidas para repor algum poder de compra aos 

Goienses.  

Interveio o senhor deputado Miguel Luís Martins Alves Fortunato referindo que é 

entendimento do Grupo Municipal dos Cidadãos Independentes por Góis 

(GMCIG) que esta possibilidade que os Municípios têm de influir nos impostos 

que os cidadãos pagam deve ser aproveitada, entendendo que ao prescindir 

da receita, naturalmente deixará de arrecadar verba que poderia ser 

canalizada para investimentos. 

Referiu que o GMCIG entende que a possibilidade de abdicar desta receita 

pode ser considerada como uma ferramenta que o Município dispõe para criar 

alguma competitividade com os territórios vizinhos, numa ótica de atração à 

fixação de pessoas e de certa forma combater o despovoamento que se tem 

vindo a verificar. Mais referiu, que da leitura que fez ao parcelar da Câmara 

Municipal suscitam algumas dúvidas no que concerne à cláusula de 

salvaguarda, nomeadamente de limitar o aumento de 75,00 € do ano passado, 

a somar o mesmo montante relativo ao ano em curso, pelo que dúvidas 

suscitam que de acordo com a proposta apresentada a coleta efetiva venha a 

ser superior. Porém, referiu que só no ano de 2015 iremos ter conhecimento real 

dos valores, uma vez que este imposto irá ser aplicado em 2014 e liquidado em 

2015. Considerou que se o Município quisesse ser um pouco mais ambicioso 

poderia ter considerado a taxa 0,3%, conforme proposta apresentada em 

executivo dos Vereadores do GCIG. Mais referiu, que esta receita irá ser 

alocada a determinados pagamentos dos quais iremos ter conhecimento 

quando nos for presente o orçamento.  

Prosseguiu, referindo que outra questão que fica por saber, é qual o montante 

que se irá arrecadar em virtude de se tratarem de taxas diferentes, uma vez que 

a coleta dos prédios rústicos e a coleta respeitante aos prédios urbanos 

também será diferente. Referiu ainda, que na deliberação da Câmara 

Municipal a senhora Presidente disse que “tem sido procedimento de alguns 

proprietários doarem os imóveis à Câmara Municipal em virtude de não terem 

meios que sustentem a sua conservação”, referindo que quando a Câmara 
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Municipal apresentar o inventário será do conhecimento de todos o património 

que a Câmara adquiriu por esta via.  

Mais referiu, que a Assembleia Municipal está a votar uma taxa uniforme para 

todo o concelho, alertando que a lei permite que os municípios estudem e 

fixem taxas diferentes, isto é, pormenorizando em algumas situações os prédios 

em questão. Face ao exposto, sugeriu que futuramente seja elaborado estudo 

no sentido da existência de algumas normas habitacionais, tendo 

exemplificado com zonas da Vila que estão a ficar devolutas, podendo a 

Câmara criar uma ferramenta, a qual numa primeira fase poderia passar pela 

isenção de taxas daqueles prédios para fomentar a reabilitação urbana nessas 

zonas. Realçou o facto de se ter o mesmo procedimento em relação a alguns 

prédios inseridos em outras zonas e que possam ser também objeto dessa 

mesma benesse, devendo ser um assunto objeto de apreciação em sede de 

Assembleia Municipal. Concluiu a sua intervenção referindo que seria 

interessante que a proposta por si sugerida fosse motivo de estudo para que no 

próximo ano se pudesse discutir este assunto numa ótica mais abrangente. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aplicar para o ano de 2014 aplicar as seguintes taxas: 

a) Prédios rústicos: 0,8%; 

b) Prédios urbanos: 0,6%; 

c) Prédios urbanos avaliados nos termos dos CIMI: 0,35%. 

 

3 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS 2014 - O senhor Presidente 

da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 

29.10.2013, relativamente à participação variável no IRS para os rendimentos do 

ano de 2014. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo que o 

GMPS congratula-se pela coragem do Executivo na apresentação desta 

proposta pela Câmara Municipal, reafirmando ser uma medida de coragem e 

destaque em relação aos restantes concelhos, apesar de não sabermos quais 

as medidas que os outros Municípios do distrito irão tomar relativamente a este 

assunto, sendo ainda mais relevante por prescindir da totalidade da sua 

participação do IRS, considerando uma proposta fracamente positiva, que não 
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se pode considerar uma medida eleitoralista, porque as eleições já passaram e 

estamos num novo clico autárquico, sendo sim uma forma de apoio, de 

incentivo e de reconhecimento das necessidades e do esforço da população 

Goiense. 

Realçou que a Câmara ao prescindir desta receita a favor dos munícipes, bem 

como do IMI e da Derrama, está a conceder um benefício previsto na lei dos 

benefícios fiscais, porém é sua posição que deveria ser um apoio dado pelo 

governo central, através de discriminação positiva em matéria de cobrança de 

impostos às comunidades isoladas do interior que vivem com mais dificuldades 

e menores rendimentos per capita.  

Interveio o senhor deputado Miguel Luís Martins Alves Fortunato, referindo que o 

GMCIG reconhece o esforço que o Município está a fazer, o qual na prática 

consubstancia-se em abdicar de cerca de 50.000,00 €.  

É seu entendimento, que o Município ao abdicar dos 5% está na prática a 

beneficiar os mais ricos, uma vez que os pobres não pagam IRS. Considerando 

que poder-se-á tratar de uma medida boa, questiona-se sobre se a mesma irá 

atrair mais população para o concelho. Contudo, referiu que se se aplicasse a 

taxa de 2,5% seria mais propícia à atração de pessoas a este território, 

reforçando que poderia não fixar residentes, mas possivelmente possibilitava a 

fixação de contribuintes, isto é, não aumentaria a população mas 

provavelmente aumentava os contribuintes. Referiu, que na sua ótica seria mais 

corajoso manter a taxa até então praticada de 2,5% alocando a receita que 

daí advém a quem efetivamente necessitasse de apoio, pelo que sugeriu que 

no próximo ano se possa por em prática a sugestão ora apresentada. 

Reafirmou, que deve ser estudada essa hipótese, uma vez que o Município 

poderá atrair pessoas, porém ao abdicar deste imposto não irá ganhar nada 

com isso, e para que se realize obra é necessário haver verba, pelo que é seu 

entendimento que o Município não deve abdicar da totalidade das suas 

receitas a favor dos munícipes, considerando que seria mais social e humano 

aplicar os 2.5% a quem efetivamente pode pagar, distribuindo essa receita por 

quem nem sequer tem rendimentos para pagamento de IRS. 

Usou da palavra o senhor Carlos Conceição Jesus, referindo que efetivamente 

seria agradável que o concelho de Góis fosse um concelho de ricos, mas 
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infelizmente é um facto que não se verifica. É também visível por todos que o 

governo tem vindo a tomar medidas que nada abonam a favor do cidadão, 

verificando-se cada vez mais famílias carenciadas e que a miséria passou a ser 

uma constante no nosso país, pelo que considera que a benesse dos 5% que a 

Câmara Municipal abdica da taxa de IRS a favor do munícipe é uma medida 

de apoio a todas as famílias. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

abdicar da totalidade (5%) da participação variável no IRS para os rendimentos 

de 2014. 

 

4 - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM/2014 – O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 

29.10.2013, relativa à taxa municipal de direitos de passagem a aplicar no ano 

de 2014. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo 

que a Câmara Municipal de alguns anos a esta parte tem vindo a prescindir da 

cobrança da referida taxa, a qual como se pode constatar nos mapas anexos 

à proposta apresentava uma receita quase insignificante. No entanto, referiu 

que não pode deixar de expressar que é entendimento do GMPS que esta taxa 

não devia ser cobrada aos munícipes mas sim às empresas que fazem a 

exploração deste serviço, considerando que seria o procedimento mais justo e 

adequado porque são essas empresas que obtem os lucros.  

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

referindo corroborar com parte das afirmações da bancada do PS, 

acrescentando tratar-se uma receita praticamente residual para a Câmara 

Municipal. Referiu, que esta Lei foi criada pra compensar os municípios por 

algum transtorno que as operadoras possam vir a fazer quando executam 

trabalhos de abertura de valas causando alguma deterioração em 

propriedades municipais, sendo uma certeza que as operadoras refletem 

diretamente estes custo na fatura, o que leva a considerar tratar-se de uma 

taxa injusta, resultante de uma lacuna constante na Lei e que as operadoras 

bem souberam aproveitar. Considerou tratar-se de um assunto que deveria ser 

objeto de reflexão em sede da ANMP, em virtude do objetivo desta lei, tal 
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como já referiu, ter sido compensar os municípios por eventuais transtornos que 

as operadoras de telecomunicações possam efetuar nas infraestruturas 

municipais e não de sobrecarregar os munícipes com o pagamento de mais 

uma taxa.  

Interveio o senhor deputado José Carlos Rodrigues Garcia, referindo corroborar 

com as palavras anteriormente mencionadas, por entender que devem ser as 

operadoras a efetuarem o pagamento da referida taxa, uma vez que lucram 

com o serviço que prestam. Porém, referiu a existência de situações em que a 

instalação de alguns equipamentos eletrónicos em propriedades privadas, 

nomeadamente antenas de transmissão, que resultam na remuneração de 

uma renda ao proprietário. Contudo, sabendo que a taxa municipal de direitos 

de passagem se trata de uma receita insignificativa para o Município, é seu 

entendimento que se as operadoras remuneram diretamente os proprietários 

privados deveriam ter o mesmo procedimento com os proprietários públicos, 

neste caso a Câmara Municipal. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal apresentou a receita da Câmara 

Municipal relativamente à taxa supra mencionada. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade e 

deliberou por unanimidade, isentar a taxa municipal dos direitos de passagem 

para o ano de 2014. 

 

5 - DERRAMA/2014 – O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

conhecimento da deliberação do Executivo de 29.10.2013.  

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo ser seu 

entendimento que deveria estar prevista uma taxação mais favorável em 

municípios integrados em zonas de maior debilidade económica. No caso 

concreto, referiu que como se trata de uma taxa municipal caberá à Câmara 

Municipal decidir sobre a cobrança desta, mas que, apesar de não possuir 

dados exatos, tendo em conta o cenário de recessão económica que o país 

atravessa e que se reflete na tesouraria das empresas e sabendo que o tecido 

empresarial concelhio não é expressivo, potencialmente a receita seria 

insignificante ainda que fosse aplicada a taxa máxima, uma vez que as 

empresas não apresentam lucros significativos sujeitos a tributação. É opinião do 
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GMPS que se trata de um sinal muito positivo que a Câmara Municipal dá às 

empresas do concelho, incentivando à sua fixação, promovendo a sua 

atividade, ou a instalação da sua sede fiscal.  

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

considerar que a derrama não se trata de um imposto, mas sim de uma 

penalização às empresas. Contudo, referiu que também no imposto em apreço 

a Lei permite que a Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal 

deliberar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um 

volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000€. 

Continuou, referindo que conforme dados publicados num diário regional a 

maior empresa do concelho, Parque Eólico das Malhadas - Góis, fatura cerca 

de dois milhões e meio de euros e tem zero postos de trabalho. Referiu, que 

quando o volume de negócios de um sujeito passivo resulte em mais de 50% da 

exploração de recursos naturais, podem os municípios interessados, a titulo 

excecional propor, a fixação de um critério específico de repartição da 

derrama. Referiu ainda, que este conceito de derrama não cai apenas no 

território onde a empresa tem a sua sede, isto é, pode ser aplicada sempre que 

os sujeitos passivos tenham estabelecimentos estáveis ou representações locais 

em mais de um Município. Concluiu, referindo ser seu entendimento que não se 

cobre derrama, opinando que oportunamente deve este assunto ser objeto de 

estudo. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que no mapa presente na 

deliberação da Câmara Municipal pode verificar-se que quem aplica estas 

taxas são normalmente os municípios das áreas urbanas, onde estão instaladas 

as grandes empresas.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, 

aprovar a isenção do pagamento da derrama no ano de 2014. 

 

6 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

- O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da 

deliberação do Executivo de 12.11.2013, relativo ao pedido de autorização 

para assunção de compromissos plurianuais.  
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com dez 

votos a favor e oito abstenções dos senhores deputados do Grupo Municipal 

Cidadãos Independentes por Góis autorizar a assunção de compromissos 

plurianuais, constantes no Anexo II da presente Ata. 

 

7 - AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO - O senhor Presidente da Assembleia Municipal 

deu conhecimento da deliberação do Executivo de 12.11.2013, relativo ao 

pedido de autorização para renovação de contratos de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo. 

Usou da palavra o senhor deputado Mário Almeida Nunes referindo que sobre 

este assunto poder-se-ia analisá-lo a 3 níveis: jurídico, económico e social. 

Referiu que a presente proposta enquadra-se na renovação de contratos em 

funções públicas a termo resolutivo de 7 (sete) Assistentes Operacionais 

(auxiliares de educação) afetos ao Serviço de Educação e Desporto do Núcleo 

de Desenvolvimento Social, Cultural e Económico que conta com 57 

funcionários; 1 (um) Assistente Operacional (coveiro) afeto ao Serviço de 

Salubridade e Qualidade de Vida da Divisão de Gestão Urbanística, 

Planeamento e Ambiente que conta com 23 funcionários; 3 (três) Assistentes 

Operacionais (cantoneiros de limpeza) afetos ao Serviço de Salubridade e 

Qualidade de Vida da Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e 

Ambiente, sendo 26 funcionários; 1 (um) Técnico Superior (arquitetura) afeto aos 

Serviços Técnicos da Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Ambiente, 9 

funcionários da DGUPA e 1 (um) Assistente Técnico (administrativo) afeto ao 

Serviço Administrativo da Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e 

Ambiente, 4 funcionários da DGPUA o que perfaz 76 funcionários, concluindo 

que se trata da renovação de 13 contratos. 

Mais referiu, que os custos com pessoal previstos no orçamento da Câmara 

Municipal para o ano de 2013 atingiam 2.950.000 € o que representa cerca de 

30% das receitas orçamentadas, e, sendo a população do concelho de Góis 

4061 pessoas, segundo os censos de 2011, referiu que se pode concluir que a 

Câmara Municipal emprega cerca de 4% da população do concelho, sendo 

uma das principais entidades empregadoras do concelho.  
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Referiu ainda, que sob o ponto de vista social o assunto em discussão 

naturalmente merece a compreensão de todos, uma vez que revela 

preocupação em apoiar as pessoas, bem como de contribuir para a fixação 

das mesmas neste território, pelo que sob o ponto de vista estritamente social 

nada tem a opor.  

No entanto, referiu que não há política social sustentável se não houver uma 

economia, e, se os recursos não forem utilizados com o máximo rigor, ou seja, 

não faz sentido uma análise estritamente social, sendo este o ponto que deseja 

realçar e explanar. Referiu, que ao renovar-se os contratos em apreço somente 

se está-se a resolver parte do problema, sendo intenção que se resolva 

definitivamente o problema, sendo que fica esquecido o problema da 

realização pessoal, profissional e da motivação. 

Continuou, referindo que a contratação destas pessoas acarreta custos, sendo 

a Câmara Municipal financiada em grande parte pelo orçamento geral do 

estado, ou seja, pelos impostos que cada um de nós paga, considerou ser 

importante começar a analisar as despesas sobre este ponto de vista. Referiu 

que como cidadãos não podemos permitir que os recursos disponibilizados 

sejam utilizados sem uma perspetiva de retorno, não só sob o ponto de vista 

económico, mas também sob o ponto de vista humano. Referiu ainda, estar 

convicto que estas 13 pessoas são necessárias para tudo o que há para fazer 

no concelho de Góis. Mais referiu, que no quadro de pessoal da Câmara 

Municipal há um departamento que para si lhe parece ser fundamental ter 

pessoas, trata-se do departamento de desenvolvimento local, está inteiramente 

de acordo com as áreas da educação e a ação social, porém entende ser 

necessário começar a gerar riqueza para que começamos a financiar a parte 

social. Acrescentou, considerar ter sido um dos erros que temos cometido neste 

país há décadas que é andar com a vertente social à frente e esquecermo-nos 

da vertente económica, pelo que presentemente estamos a pagar essa fatura, 

aumentando os impostos constantemente, porque até à data se andou a 

gastar mal.  

Prosseguiu, referindo que a sua proposta vai no sentido de que futuramente os 

critérios de contratação sejam vistos sobre o ponto de vista de rentabilidade, 

promoção do desenvolvimento e nesse aspeto há muito para fazer no 
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concelho, tendo lançado o desafio ao Executivo da Câmara Municipal e ao 

GMPS que se trabalhe conjuntamente num projeto para a comunidade no 

sentido de serem criados polos de desenvolvimento aproveitando os recursos 

naturais e humanos que dispomos. Concluiu a intervenção, referindo que a 

votação do GMCIG vai ser no sentido de dar o benefício de dúvida, reiterando 

a disponibilidade de em conjunto o GMPS e com o Executivo municipal se possa 

desenvolver um projeto que seja sustentável a longo prazo, ou seja, um projeto 

para o futuro. 

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva, 

referindo que quando foi aqui mencionado a necessidade desta Assembleia 

Municipal extraordinária, foi no sentido de cumprimento de prazos 

relativamente ao assunto em discussão, o qual é de suma importância para 

ambas as partes uma vez que estão em causa o apoio a um conjunto de 

atividades municipais e naturalmente a vida de 13 famílias, pelo que lhe apraz 

dizer que se trata de um assunto que justifica a presente sessão. Acrescentou, 

que como deputados democratas e sendo do interesse comum o 

desenvolvimento social é oportuno defender nesta sessão a necessidade de 

acautelar os referidos contratos de trabalho. Referiu, subscrever a posição do 

Executivo relativamente ao assunto objeto de discussão, reforçando que o 

documento apresentado à Assembleia Municipal fundamenta e justifica a 

necessidade da renovação dos referidos contratos, sendo sua opinião que é 

preciso ter coragem para avançar nesta direção.  

Mais referiu, a existência de alguns municípios no país com uma grave situação 

financeira, facto que não se constata no concelho de Góis, uma vez que a 

situação financeira permite enveredar pelo caminho da renovação de 13 

contratos, sem podermos esquecer o quanto é importante pensar em 

estratégias de fixação de pessoas e de desenvolvimento económico. Terminou, 

referindo que a Câmara Municipal só está a responder àquilo que foi o acordo 

firmado com o Ministério da Educação no sentido de fixar as competências nos 

Municípios, e grande parte das pessoas que aqui estão visadas trabalham em 

atividades de enriquecimento curricular, seja nos jardins-de-infância ou escolas 

do 1º CEB, sendo fundamentais para que estes serviços e outros onde estão 
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inseridos os restantes trabalhadores funcionem no seu pleno, pelo que é seu 

entendimento que caberá a todos apoiar a posição do Executivo. 

Interveio a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves que iniciou a sua 

intervenção referindo que iria pronunciar-se sobre este assunto à semelhança 

do que fez em anterior sessão deste órgão. Referiu que presentemente o que 

está em causa é um imperativo da Lei, isto é, a redução em 50% do número de 

trabalhadores com contrato de trabalho a termo resolutivo, ou, 2% no global 

dos trabalhadores findo o presente ano.  

Mais referiu, que em anterior reunião fez a observação que esta Assembleia 

para poder decidir e deliberar sobre este assunto, uma vez que estava em 

causa uma imposição legal de uma lei especial, deveria munir-se de parecer 

jurídico que pudesse sustentar a deliberação a tomar. Acrescentou, que lhe foi 

confirmada a existência desse parecer jurídico, não obstante nessa dita 

Assembleia o mesmo não ter sido distribuído para melhor ponderação de todos. 

Referiu ainda, que quando tomamos conhecimento do mesmo verificámos que 

este não era favorável. 

Prosseguiu, referindo que presentemente os deputados deste órgão têm em sua 

posse um outro parecer jurídico, isto é, os autarcas que pertenceram ao anterior 

mandato e ao presente têm em mãos dois pareceres jurídicos sobre o mesmo 

assunto que são contraditórios. Mencionou que num dos pareceres plasma 

inequivocamente que o Município deve cumprir o imperativo legal, e outro 

plasma que o Município tem condições para proceder à renovação dos postos 

de trabalho patentes na deliberação presente do executivo. Mencionou ainda, 

que a Câmara Municipal nesta sessão fez um esforço acrescido na exposição 

de motivos para justificar esta proposta à Assembleia, fazendo uma descrição 

minunciosa dos lugares em causa. Sem desprimor para todas as funções que 

estão em causa e sabendo que todos são válidos e são precisos, referiu que 

aquilo que verifica destes postos de trabalho em causa são técnicos 

operacionais, um técnico administrativo e apenas um superior técnico, 

questionando se de facto existe esse justificativo imperioso que permita de 

facto este esforço do Executivo em convencer para a renovação destes postos 

de trabalho. Referiu que, naturalmente é um ato de coragem até porque foi 

essa exatamente a resposta que teve que o Executivo jamais perfilaria as fileiras 
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do desemprego, contudo referiu que não cabe ao Município ser um Centro de 

Emprego ou uma Santa Casa da Misericórdia, cabendo ao Município gerir os 

seus recursos em função das competências e das atribuições em função da 

satisfação do interesse público subjacente dos munícipes. Acrescentou, que 

pela conclusão do parecer jurídico que nos é apresentado há uma conclusão 

que faz apelo ao interesse público subjacente a esta renovação de contratos. 

Questionou, qual é o interesse público que está aqui subjacente, referindo que 

tal como aqui foi mencionado, a tomada de medidas do Executivo são fora de 

propostas eleitoralistas até porque as eleições já passaram. Mais referiu, que 

também já foi mencionada a necessidade de se acautelar estes postos de 

trabalho, sendo seu entendimento não lhe parecer que se possam ter estas 

situações como situações individuais e pontuais. Referiu ainda, que estas têm 

que ser tidas no contexto da gestão criteriosa a que o Município está obrigado 

e nessa medida questiona-se se de facto um dos pressupostos é exatamente 

estes postos de trabalho estarem salvaguardados no orçamento do Município 

pelo que se confirma.  

Questionou qual o procedimento que a Câmara Municipal terá quando se 

colocarem situações do verdadeiro interesse público, satisfação de 

necessidades, exemplificando com uma situação que neste momento é uma 

preocupação no âmbito da educação, a diminuição dos técnicos 

especializados para a educação especial, tratando-se de uma situação que 

implica uma especialidade. Referiu, que não se pode gerir a Câmara Municipal 

no sentido de apenas salvaguardar a subsistência do agregado familiar de A, B, 

C, ou, de quem quer que seja, porque ao Município não cabe gerir exatamente 

nesses termos, mas sim, cabe gerir o coletivo que é de todos nós e somos todos 

nós, que exigimos e que tomamos essa responsabilidade e que sofremos com a 

mesma.  

Concluiu a sua intervenção, questionando se de facto esta renovação não 

passa pura e simplesmente por um mero acautelar das necessidades destes 

contratos pontuais, ou, se responde efetivamente a uma satisfação superior dos 

interesses dos munícipes. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que iniciou 

a sua intervenção questionando se os documentos que foram distribuídos na 
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bancada do GMPS foram os mesmos que foram distribuídos na bancada do 

GMCIG, questão a que o senhor Presidente da Assembleia Municipal respondeu 

afirmativamente. 

Continuou, referindo que pelas intervenções dos elementos do GMCIG, pode-se 

concluir que estes também ‘apelam à emigração’, tal como o fez o senhor 

Primeiro-Ministro quando aconselhou os jovens a sair do nosso país. Mais referiu, 

que estamos perante uma questão de responsabilidade social, que emana da 

necessidade de resolução da situação laboral de 13 pessoas e 

consequentemente de 13 famílias.  

Referiu, que considera existirem tarefas que são fundamentais e funções vitais 

no  funcionamento do Município, como o caso do trabalho de um arquiteto, 

dos cantoneiros ou dos coveiros, a exigente e imprescindivel tarefa da 

educação de menores, assim como da generalidade dos postos de trabalho 

constantes na proposta supra mencionada, que na sua opinião justificam 

claramente o interesse público. Mais referiu, que considera existir alguma 

insensibilidade nas intervenções anteriores, recordando que a Santa Casa da 

Misericórdia de Góis não é uma instituição que promove empregabilidade, mas 

que presta serviços essenciais na área da saúde e bem-estar social, tendo a 

certeza que os funcionários ao serviço desta Instituição são absolutamente 

necessários ao exercicio das suas tarefas. 

O senhor deputado considerou que a Assembleia Municipal está perante uma 

proposta séria e imbuída de forte responsabilidade social em linha com o 

interesse público e do próprio Município, apresentando-se extremamente bem 

fundamentada, não restando qualquer dúvida sobre quais são as funções 

exercidas por cada um dos trabalhadores, bem como das capacidades e 

competências para exercer as funções alocadas à categoria profissional objeto 

de contratação, estando de igual modo evidenciado que se mostra 

rigorosamente cumprido o carater de excecionalidade previsto na Lei, estando 

a proposta em condições de ser aprovada. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria, com 

onze votos a favor e sete abstenções, dos senhores Miguel Luís Martins Alves 

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

Rodrigues Garcia, Mário Almeida Nunes e Pedro Miguel da Conceição 
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Agostinho e Victor Manuel Fonseca Duarte deputados do Grupo Municipal 

Cidadãos Independentes por Góis, aprovar a renovação de contratos em 

funções públicas a termo resolutivo. 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 1 a 7  

 

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

declarada encerrada a sessão, pelas dezoito horas e quarenta 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,____________________________ 

 

 

 

 


