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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 24 DE SETEMBRO DE 2014. -----------------  

*A1* Aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2014, nesta cidade 

de Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu 

a Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

professor Amílcar Salvador e a comparência dos senhores 

vereadores Eduardo Pinto, doutor Paulo Matias, doutora Ivone 

Mouco, doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio. ---------------------------------------------------  

*A2* Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 10 

do corrente mês de setembro submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, com a abstenção da senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio, por não ter estado 

presente nessa reunião, foi, ainda, deliberado afixar a referida 
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ata no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso e 

publicá-la no site do Municipio. ------------------------------------  

*A4* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 182, datado de 23 do corrente mês de setembro e que 

apresenta os seguintes valores: --------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 1.319.572,72 €; ------------------  

- Operações não Orçamentais: 211.063,70 €. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. -----------  

*A5* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor 

Presidente da Câmara para informar que o ponto dois da ordem 

de trabalhos (análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica referente à participação de obras de escassa 

relevância, em Trancoso) iria ser retirado da mesma, na 

sequência de sugestão feita pelo senhor eng.º Victor que se 

incumbiu de analisar melhor o assunto, tendo em vista uma 

correta decisão camarária. -------------------------------------------  

*A6* De seguida, interveio o senhor vereador Eduardo Pinto para 

informar que o Ministério da Educação ainda não havia aberto 

as candidaturas financeiras para 2014/2015, referentes às 

Escolas Profissionais. Acrescentou que havia sido informado 

que, já no ano transato, as candidaturas haviam sido aprovadas 

muito tarde e que, neste ano, seriam abertas até inícios do 
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próximo mês de outubro. Concluiu que esta situação é 

preocupante para todas as Escolas Profissionais, mas ainda 

mais para a de Trancoso, pelas dificuldades financeiras que a 

têm atormentado, o que deverá levar, muito possivelmente, a 

uma situação deficitária, nos pagamentos. -------------------------  

*A7* Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador doutor João 

Rodrigues para formular as seguintes questões: -------------------  

‘1 – Há salários em atraso na Escola Profissional? A Escola 

ainda está a usar uma conta caucionada? -------------------------  

2 – Já há alguma decisão acerca da empresa municipal? -------  

3 – Já há alguma decisão, no que diz respeito à construção do 

novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Trancoso? ----------  

4 – Em termos de POC(s), quantos foram solicitados e quais os 

critérios de seleção?’ ------------------------------------------------  

Para responder à primeira questão, interveio o senhor vereador 

Eduardo Pinto que afirmou: ‘Nesta data, não há salários em 

atraso. Efetivamente, existe uma conta caucionada na Caixa 

Geral de Depósitos cujo montante disponibilizado, 450.000€, 

foi totalmente utilizado. Este ano, já foram amortizados 

50.000€ dessa conta e, nos anos seguintes, terão que ser 

amortizados montantes idênticos, até atingir os 300.000€ que é 

o montante que a Caixa Geral de Depósitos considera ajustado. 

Acrescentou, ainda, que foi solicitado um financiamento à 
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Caixa de Crédito Agrícola, no valor de 100.000€, a amortizar 

em 5 anos.’ ------------------------------------------------------------  

Para responder às outras questões, interveio o senhor 

Presidente da Câmara que disse: ‘Quanto à empresa municipal, 

ainda não há qualquer decisão do Tribunal de Contas. ----------  

No que diz respeito à construção do novo quartel do Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, por iniciativa do senhor doutor 

Ricardo Carrilho, chefe de serviços do P.O.V.T., ontem, teve 

lugar, nas instalações daquele programa operacional, uma 

reunião com a presença de elementos do executivo municipal e 

da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso. As conclusões que puderam ser 

extraídas foram as seguintes: ---------------------------------------  

- o processo da construção do quartel começou mal, com uma 

candidatura e um procedimento concursal e de adjudicação, 

para um terreno que nem é propriedade do município, nem da 

Direção Humanitária, o que é inconcebível; ----------------------  

- se o investimento não for concretizado na “Vila Cruz”, terá 

que decorrer um novo concurso público, sob pena de não haver 

financiamento, por parte do P.O.V.T.; -----------------------------  

- ainda se estará a tempo de concluir o investimento, com o 

lançamento de um novo procedimento concursal, pois o 

importante é que o mesmo se concretize até final de setembro 
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de 2015.’ ---------------------------------------------------------------  

Acrescentou que a Câmara continuará a reunir com a Direção 

da Associação Humanitária, para tentar encontrar um terreno 

alternativo, uma vez que tem todo o interesse em que a obra se 

concretize. Referiu, ainda, que o lugar ideal era junto ao 

estádio municipal,  mas que havia alternativas, como são os 

casos dos terrenos municipais, localizados junto à estrada de 

ligação a Fiães e junto ao Parque Leilão de Gado e que se 

estava a perspetivar uma reunião, com a Direção da Associação 

Humanitária, para o próximo dia 30, procurando encontrar uma 

solução para o problema. --------------------------------------------  

Interveio, depois, o senhor vereador doutor Paulo Matias para 

afirmar que o doutor Ricardo Carrilho os havia informado, na 

reunião atrás referida, que ou havia consenso entre as partes 

envolvidas, até ao dia 10 do próximo mês de outubro, ou o 

financiamento seria perdido, nesta fase, podendo, 

eventualmente, ser recuperado em 2015/2016. --------------------  

Para responder à quarta questão formulada pelo senhor 

vereador doutor João Rodrigues, voltou a usar da palavra o 

senhor Presidente da Câmara para informar que muitos dos 

contratos de emprego e inserção terminam em dezembro e 

outros em maio e que, por enquanto, não há novos contratos.  

Acrescentou que a Câmara Municipal apresentou candidaturas e 
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que vai formalizar novas candidaturas para 2015, mas que é o 

Centro de Emprego que vai enviando as pessoas interessadas. 

Disse, ainda, que, na sua opinião, estas iniciativas vêm minorar 

as dificuldades às pessoas, mas não são uma solução e que 

talvez fosse preferível incentivar o autoemprego. ----------------  

Intervindo, a senhora vereadora doutora Ivone Mouco informou 

que não havia renovação automática dos contratos de emprego e 

inserção para as pessoas anteriormente colocadas que terão de 

fazer uma interrupção de dois anos. --------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: Em 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 

conta que, dando cumprimento às deliberações aprovadas na 

reunião do Executivo Municipal do passado dia 16 de julho, 

havia sido calculado o valor dos Fundos Disponíveis para o mês 

de setembro de 2014, verificando-se que, no contexto das atuais 

condições definidas para o apuramento do valor em questão, 

existe, à presente data, um valor positivo, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 90.031,53€. ------------------------  

Informava ainda que, como consequência daquele cálculo, 

deveriam ser asseguradas condições para o cumprimento do 

disposto no número 2 do artigo 6º do Decreto-Lei 127/2012 de 

21 de junho. -----------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. -----------  

*A9* Análise, discussão e votação da conta final provisória 

respeitante à empreitada ‘Requalificação de um Edifício 

para Casa do Bandarra’:  Em seguida, foi presente informação 

do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que, tendo os referidos serviços 

efetuado, a 25 de julho, a revisão de preços provisória e como 

só se encontram publicados os índices relativos ao ano de 2013, 

cumprindo com o estipulado no artigo 399º do CCP, havia sido 

elaborada a conta final provisória da empreitada acima referida, 

tendo a empresa adjudicatária concordado com a mesma que foi 

rubricada, pelo diretor técnico da obra, engenheiro técnico José 

Luís da Silva Figueiredo. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final 

provisória da empreitada, com os seguintes valores: ------------  

- valor do contrato: 101.025,00€; ----------------------------------  

- executado de contrato: 92.276,81€; ------------------------------  

- trabalhos a mais (com preços acordados): 3.480,00€; ---------  

- trabalhos a menos: 4.748,20€; ------------------------------------  

- IVA entregue ao adjudicatário: 5.985,40€; ---------------------  

- custo total da empreitada: 105.742,21€. -------------------------  

Ainda acerca da Casa do Bandarra, o senhor Presidente da 

Câmara informou que os técnicos do município estavam a 
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definir os conteúdos para a mesma. ---------------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

despachos relativos a processos de despesa:  --------------------  

Seguidamente, foram presentes vários processos de despesa 

com despachos de autorização e que constam da relação 

seguinte: ---------------------------------------------------------------  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Reparação dos farolins da viatura OC-60-12 Req.672 09-09-2014 73,80 € 
Aquisição de material para reparar Jardim Infância de Trancoso Req.673 09-09-2014 858,10 € 
Aquisição de vidros para a escola do l9 Ciclo da Cogula Req.674 10-09-2014 89,55 € 
Lavagem Completa da viatura 88-96-QF Req.675 10-09-2014 60,27 € 
Inspecção da viatura 88-96-QF Req.676 10-09-2014 45,72 € 
Lavagem Completa da viatura 73-AT-05 Req.677 10-09-2014 30,75 € 
Inspecção da viatura 73-AT-05 Req.678 10-09-2014 30,54 € 
Inspecção da viatura 64-41-OG Req.679 10-09-2014 30,54 € 
Aquisição de 1 filtro de óleo para a viatura XP-32-88 Req.680 10-09-2014 15,15 € 
Aquisição de material para o limpa bermas ORSI 500 Req.681 10-09-2014 742,43 € 
Aquisição de 1 tubo hidráulico para a viatura 01-AS-02 Req.682 10-09-2014 41,93 € 
Aquisição de 1 Porca rápida para rebarbadora Req.683 10-09-2014 22,26 € 
Aquisição de diverso material para reparação de redes água Req.686 16-09-2014 113,78 € 
Aquisição de diverso material para reparação de redes água Req.687 16-09-2014 408,53 € 
Aquisição de garrafões de água para Barrocal Req.688 17-09-2014 204,60 € 
Registo predial de prédio urbano em Vila Franca das Naves Req.689 17-09-2014 325,00 € 
Taxa de justiça Req.690 17-09-2014 1.632,00 € 
Ação de formação - Lei geral do Trabalho Req.691 19-09-2014 80,00 € 
Aquisição de escovas limpa vidros para a viatura 73-AT-05 Req.692 22-09-2014 38,09 € 
Reparação da viatura 70-14-NR Req.693 22-09-2014 68,00 € 
Reparação de suporte de facas do limpa bermas Req.694 22-09-2014 55,35 € 
Aquisição de aglomerado asfáltico Req.695 22-09-2014 883,20 € 
Aquisição de ferramentas para o serviço de oficina Req.696 22-09-2014 118,47 € 
Taxa de justiça Req.698 22-09-2014 1.632,00 € 
Aumento face estimativa prolongamento pré-escolar do reboleiro 752/Rebo 22-09-2014 402,87 € 
Correia de Ventoinha para viatura 56-AG-03 Req.699 23-09-2014 34,02 € 
Gel para mãos Req.700 23-09-2014 147,60 € 
Aquisição de gambiarra Req.701 23-09-2014 24,45 € 

Total 8.209,00 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os despachos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

disponíveis. ------------------------------------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 



 
 

Ata  n . º    1 8  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    24 -0 9 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

paga, através de despacho: -----------------------------------------  

De seguida, foram presentes alguns processos de despesa já 

paga, através de despacho, constantes da relação que se segue: -  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 
801 Associação Karate Shotokan Trancoso Pagamento protocolo 20/2014 500,00 € 22-09-14 
994 Amílcar José Nunes Salvador Despesa de Deslocação 20,08 € 15-09-14 

1114 Amílcar José Nunes Salvador Despesa de Representação 133,00 € 15-09-14 

1128 
Fonseca & Saraiva Oficina de Reparações 
Automóveis, Lda 

Reparação da viatura 11-FB-39 112,91 € 18-09-14 

1130 Germano & Duarte, Ld" Serviço de alimentação 200,00 € 10-09-14 
1453 Rui Manuel Abrunhosa Cardoso Fatura de pneus para 44-82-NM 90,04 € 17-09-14 
1467 Amilcar José Nunes Salvador Despesa de Deslocação 7,80 € 15-09-14 

1487 
Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso 

Fatura de transporte escolar 
deficiente 

1.623,60 € 22-09-14 

1489 
DABEIRA-Sociedade de Construções, 
Lda. 

Pagamento juros mora 5.151,66 € 17-09-14 

1539 António José Baraças Pagamento prestação acordo juros 21.143,05 € 10-09-14 

1542 
ADSI-Agência para o Desenv. Sociedade 

Informação Conhecimento 

Pagamento parte protocolo 
18/2014 

2.175,00 € 15-09-14 

1543 
Associação Promotora do Ensino 

Profissional da Beira Transmontana 

Pagamento resto protocolo 
25/2014 

25.000,00 € 10-09-14 

1544 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia elétrica 575,09 € 15-09-14 

1545 Pedro António Condesso Quelhas 
Prestação Serviços Electricidade 

e Telecomunicações 
2.484,60 € 12-09-14 

1568 
Aguas da Teja - Soe. Cone. Sist. Abast. 

Dist. de Águas, SA 

Fatura de encargos de cobrança 
RSU'S 

1.848,35 € 16-09-14 

1572 António Ramos Silva & Filhos, Lda Fatura execução de talude 885,60 € 17-09-14 

1573 
António Sousa - Informática e 

Telecomunicações, Unip., Lda 
Fatura de discos de memória 95,94 € 16-09-14 

1574 
AIPEL-Associação de Inspectores 

Portuenses de Elevadores 
Fatura inspecção elevadores 55,35 € 17-09-14 

1575 
António Sousa - Informática e 

Telecomunicações, Unip., Lda 

Fatura de lâmpada de video 
projector 

180,00 € 16-09-14 

1576 
António Sousa - Informática e 

Telecomunicações, Unip., Lda 
Fatura de telemóvel 29,90 € 16-09-14 

1577 
António Sousa - Informática e 

Telecomunicações, Unip., Lda 
Fatura de toner para impressora 214,00 € 16-09-14 

1578 
António Sousa - Informática e 

Telecomunicações, Unip., Lda 
Fatura de papel para HP Q1398A 41,60 € 16-09-14 

1579 
AIRC- Assoe, de Informática da Região 
Centro 

Serviço de apoio técnico -Easy 
Server 

1.047,00 € 17-09-14 

1580 Ambimed - Gestão Ambiental, Lda. 
Fatura de recolha de seringas e 

agulhas -Centro de Recolha de 

Animais 

5,24 € 17-09-14 

1581 
Auto Levi Sousa - Transportes e 

Manutenção de Veículos, Lda 
Fatura de pneus para 87-08-CX 70,00 € 16-09-14 

1583 Cândido & Morgado, Lda Fatura de aquisição de caibros 118,08 € 16-09-14 
1584 César Augusto Ribeiro Fatura de material de escritório 632,91 € 18-09-14 
1585 António Garcia, S.A. Fatura de reparação de viatura 154,88 € 16-09-14 

1586 
Encanta-Restauração e Serviços de 

Trancoso, Lda 
Refeições Pré -Escolar 403,67 € 17-09-14 

1587 António Garcia, S.A. Fatura de reparação de viatura 10.076,36 € 16-09-14 

1588 
Hélder Duarte Pereira da Conceição 
Almeida 

Fatura de reparação Limpa 
Bermas 

67,65 € 16-09-14 

1589 
Beira Areal - Extracção, Comer, de Areias, 

Britas e Derivados, SA 

Fornecimento de areia e areão 

para diversas estradas e caminhos 
109,42 € 17-09-14 

1590 Jorge Manuel Santos Almeida Fatura de material elétrico 1.505,52 € 16-09-14 

1591 Jorge Manuel Santos Almeida 
Execução de ramal "Casa 
Bandarra" 

307,50 € 16-09-14 

1592 Casa Véritas - Editora, Lda Faturas Publicação de anúncio 80,00 € 17-09-14 
1594 Central Bandeiras, Lda Fatura de Bandeiras 1.050,73 € 17-09-14 
1595 Marcelo Pimenta, Lda. Fatura de Chapéus Palha 190,65 € 17-09-14 
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1596 Marcelo Pimenta, Lda. 
Fatura de Tarja - Dia Municipal 
Idoso 

92,25 € 17-09-14 

1597 Marcelo Pimenta, Lda. 
Fatura Placa Publicitária -
PRODER 

36,90 € 17-09-14 

1598 
Finiclasse 2000 - Comércio e Gestão 

Automóvel Interm., Lda 

Faturas de reparações da Viatura 
11-FB-39 

1.143,23 € 17-09-14 

1599 Finiluz - Armazenista de Iluminação, Lda 
Fatura de lâmpadas para Parque 
Municipal 

1.740,08 € 17-09-14 

1602 Paulo Jorge Martins Ramos Fatura de animação musical 250,00 € 18-09-14 
1603 Garagem Lopes, SA Fatura de reparação da 52-GN-34 127,38 € 17-09-14 
1604 Paulo Jorge Martins Ramos Fatura de arranjo de flores 24,99 € 18-09-14 
1605 Paulo Jorge Martins Ramos Fatura de ração para cães 307,50 € 18-09-14 
1606 Global Notícias Publicações, S. A. Faturas Publicação de anúncios 558,88 € 17-09-14 

1607 
Peças Bandarra - Acessórios de 

Automóveis, Lda 

Faturas de aquisição de material 

para 87-08-CX 
55,89 € 17-09-14 

1608 GUIDETARGET, LDA. 
Fatura Publicidade na revista 

"Negócios Portugal" 
1.107,00 € 17-09-14 

1609 Jorinterior - Jornal o Interior, Lda 
Fatura Publicação de Aviso 

Aditamento Alvará 
36,90 € 17-09-14 

1610 Jorinterior- Jornal o Interior, Lda Fatura Publicação de anúncio 36,90 € 17-09-14 

1611 
Peças Bandarra - Acessórios de 

Automóveis, Lda 

Aquisição de Filtro de óleo para 
80-EI-83 

11,87 € 17-09-14 

1612 
Peças Bandarra - Acessórios de 

Automóveis, Lda 

Aquisição de silicone juntas para 
87-08-CX 

8,43 € 17-09-14 

1613 
José Luís Coutinho de Sousa, Unipessoal, 
Lda. 

Aquisição de godo para jardim 1.535,04 € 17-09-14 

1614 
Piscotávora - Associação de Produtores 

Florestais 

Serviço de poda e limpeza 
árvores 

1.383,94 € 16-09-14 

1616 José Ribeiro & Cruz, Lda Fatura de ferro de soldar 43,81 € 17-09-14 
1617 José Ribeiro & Cruz, Lda Fatura de agrafos 15,94 € 17-09-14 

1618 
Rui Abrunhosa Cardoso - Comércio de 

Pneus, Lda 
Fatura de pneus para 80-EI-83 392,81 € 17-09-14 

1619 
Rui Abrunhosa Cardoso - Comércio de 

Pneus, Lda 
Fatura de pneus para 11-FB-39 596,60 € 17-09-14 

1620 
Rui Abrunhosa Cardoso - Comércio de 

Pneus, Lda 
Fatura de pneus para 88-96-QF 575,30 € 17-09-14 

1621 M.S. Mendonça, Lda 
Faturas de material para 
computadores 

349,56 € 17-09-14 

1622 Santiago & Ca, Lda Fatura de material 11,07 € 22-09-14 
1623 Santiago & Ca, Lda Fatura de chave 1,00 € 22-09-14 
1624 Santiago & Ca, Lda Fatura de material 331,44 € 22-09-14 
1625 Santiago & Ca, Lda Fatura de chaves 40,00 € 22-09-14 
1626 Santiago & Ca, Lda Fatura de material 143,44 € 22-09-14 
1627 O Sol é Essencial, S.A. Fatura Publicação de anúncio 172,20 € 17-09-14 
1628 O Sol é Essencial, S.A. Fatura Publicação de anúncio 236,16 € 17-09-14 

1631 
Tabacobeira, Com. Art. Tabacaria e 

Cafetaria, Lda 

Fatura de material higiene e 
limpeza 

300,42 € 16-09-14 

1632 
Tabacobeira, Com. Art. Tabacaria e 

Cafetaria, Lda 

Fatura de material higiene e 
limpeza 

9,10 € 16-09-14 

1633 Tintas Varmol, Lda Fatura de autoclismos 200,44 € 16-09-14 
1634 Pires & Pina, Lda Fatura de aspressores 311,81 € 17-09-14 

1635 
Sopinal-Fáb. Equip. Urbanos e Metalurgia, 
Ld" 

Fatura de contentores 4.120,50 € 15-09-14 

1636 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Fatura de material/peças para 
máquinas 

701,26 € 16-09-14 

1638 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Fatura de material/peças para 
máquinas 

409,59 € 16-09-14 

1639 
Viveiros da Cava de Viriato - Comércio de 

Plantas 

Fatura de plantas para espaços 
verdes 

833,00 € 17-09-14 

1640 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Fatura de material/peças para 
máquinas 

7,38 € 16-09-14 

1641 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Fatura de material/peças para 
máquinas 

742,43 € 16-09-14 

1643 Caixa Geral de Depósitos, S.A. Requisição de cheques 90,00 € 15-09-14 
1644 Manaiacar, Lda Fatura de motor para 88-96-QF 3.382,50 € 17-09-14 

1647 
União das Freguesias de Vilares e 
Carnicães 

Pagamento parte protocolo 
33/2013 

5.000,00 € 18-09-14 

1653 
SUMA - Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, SA 

Recolha de RSU's de Agosto 10.600,00 € 17-09-14 
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1654 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de fomec. energia elétrica 2,81 € 15-09-14 

1655 PT Comunicações, S.A. Fatura de comunicações 12,29 € 15-09-14 

1658 Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A . 
Publicação de anúncio do 

concurso refeições pré escolar e 

1o ciclo 

234,70 € 15-09-14 

1659 Município de Meda 
Fatura de alojamento no canídeo 
Meda 

695,20 € 18-09-14 

1663 Torres & Filho, Lda Inspeção da viatura 33-61-NS 30,54 € 17-09-14 

1666 Guarda Nacional Republicana - Trancoso 
Acompanhamento dos fiscais 
Municipais 

435,72 € 22-09-14 

1667 
Unitecla - Soe. de Equipamentos para 

Escritório, Lda 
Reparação da fotocopiadora 385,13 € 18-09-14 

1727 Guarda Nacional Republicana - Trancoso 
Acompanhamento dos fiscais 
Municipais 

544,65 € 22-09-14 

1646 
Centro Social e Paroquial de Vila Franca 
Naves 

Pagamento parte protocolo 
22/2014 

2.000,00 € 23-09-14 

Total 120.803,16 €  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os pagamentos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

disponíveis. ------------------------------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas à avaliação do preço 

por metro quadrado, proposto pelos serviços técnicos do 

município, para os terrenos integrantes do loteamento já 

aprovado, em Vila Franca das Naves, no lugar de Forno da 

Telha: Em seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que, pretendendo o executivo que se avaliasse um terreno 

já loteado, pertencente ao município, sito em Forno da Telha, 

em Vila Franca das Naves, o valor de avaliação (preço por 

metro quadrado) iria ser dado em função da sua localização, da 

sua acessibilidade, das infraestruturas que possuía (água, 
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esgotos, pluviais, eletricidade e telefone), da sua dimensão 

(com a possibilidade de construção) e estado de conservação e 

com a utilização do SIGIMI do Ministério das Finanças. Em 

conformidade com o descrito, é proposto o preço de 25€ por 

metro quadrado. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com o preço 

proposto pelos serviços técnicos do município, devendo 

elaborar-se um pequeno caderno de encargos, com as 

obrigações que os possíveis compradores terão de satisfazer, 

nomeadamente: -------------------------------------------------------  

1 – Iniciar a construção, no prazo máximo de dois anos, a 

contar da data da outorga da escritura, sob pena de, findo o 

referido prazo, o mesmo lote reverter a favor do município, a 

título gratuito; --------------------------------------------------------  

2 – Não permitir a alienação da construção, antes de ser 

emitida a respetiva licença de habitabilidade; -------------------  

3 – Os lotes apenas poderão ser adjudicados a proponentes 

distintos;---------------------------------------------------------------  

4 – Proceder à alienação dos referidos lotes, em hasta 

pública. ----------------------------------------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à abertura 

de procedimento concursal e à composição do júri de 

recrutamento para ‘Chefe de Divisão Administrativa’:  Em 
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seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------------  

------------------------------PROPOSTA ------------------------------  

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA O 

PROVIMENTO DO CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2º 

GRAU – CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E 

DEFINIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO JÚRI: ------------------------  

“Considerando que: --------------------------------------------------  

- a publicitação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que 

determinou a adaptação às autarquias locais da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na redação que ultimamente lhe foi dada pela 

Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, obrigou a que os 

municípios procedessem à revisão da sua estrutura orgânica 

segundo novos critérios; ---------------------------------------------  

- de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, a comissão de serviço dos titulares 

dos cargos dirigentes cessa, com as necessárias adaptações,  

nos termos do disposto no artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 

22 de dezembro; ------------------------------------------------------  

- que nos termos do n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto, foi usada a faculdade de manutenção, até ao 

final do respetivo período, das comissões de serviço dos cargos 
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dirigentes, em funções à data de entrada em vigor deste 

diploma legal; ---------------------------------------------------------  

- que, desta forma, estas comissões de serviço não são 

passíveis de renovação; ----------------------------------------------  

- que a comissão de serviço do cargo dirigente em causa 

cessou, por ter chegado a seu termo, no dia 23 de junho de 

2014; -------------------------------------------------------------------  

- que o cargo de Chefe de Divisão Administrativa tem sido 

exercido em regime de substituição, por vacatura de lugar, 

desde o dia 24 de junho de 2014; -----------------------------------  

-neste sentido, torna-se necessário proceder ao preenchimento 

do lugar de Chefe de Divisão Administrativa, previsto no mapa 

de pessoal, aprovado para o ano de 2014; ------------------------  

- a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação 

à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

sua atual redação, introduziu alterações no recrutamento dos 

cargos dirigentes, nomeadamente quanto à forma de 

designação e composição do júri; ----------------------------------  

- o júri do recrutamento é designado por deliberação da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, de 

acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º  

49/2012, de 29 de agosto; -------------------------------------------  

- nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
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agosto e artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro, os titulares de cargos de direção intermédia de 2.º 

grau deverão ser recrutados de entre trabalhadores em funções 

públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, 

que detenham licenciatura; ------------------------------------------  

- urge a necessidade de assegurar a direção, programação, 

organização e coordenação de todas as atividades da Divisão 

Administrativa, necessárias ao cumprimento dos objetivos de 

planeamento e gestão definidos no orçamento e plano de 

atividades; -------------------------------------------------------------  

Tenho a honra de propor à Câmara Municipal: -------------------  

1º - Que delibere autorizar o provimento do cargo de direção 

intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão Administrativa, 

permitindo a abertura do seguinte procedimento concursal 

comum, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto – Lei n.º 

209/2009 de 3 de setembro: -----------------------------------------  

Modalidade da Relação Jurídica: Comissão de Serviço; --------  

Cargo: Direção Intermédia de 2.º Grau – Chefe de Divisão 

Administrativa; -------------------------------------------------------  

Regime: Cargo não inserido em carreiras; ------------------------  

Habilitação Literária e/ou Profissional: Licenciatura; ----------  

Descrição da Habilitação: Licenciatura em Direito; -------------  
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Perfil: Os candidatos deverão possuir os seguintes requisitos: -  

-Quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, 

carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 

exigível uma licenciatura; -------------------------------------------  

-Experiência comprovada na elaboração de pareceres jurídicos 

e no acompanhamento de processos administrativos e 

contenciosos; ----------------------------------------------------------  

-Experiência no exercício de funções de cargos dirigentes; -----  

-Formação profissional específica e ou outra relacionada com 

a área funcional posta a concurso; ---------------------------------  

-Capacidade de planeamento, de direção e coordenação, 

liderança, iniciativa e gestão de motivações, nomeadamente, 

boa capacidade de gestão na área funcional posta a concurso e 

articulação com os demais serviços e bons conhecimentos das 

diversas áreas de actuação das autarquias locais, com especial 

ênfase, na área desta unidade orgânica. ---------------------------  

Descrição da Área de Atuação: -------------------------------------  

- Traduz-se no exercício das competências definidas no artigo 

15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e no âmbito das 

competências previstas em regulamento para a Divisão 

Administrativa, sem prejuízo de outras competências que lhe 

venham a ser cometidas, no âmbito da regulamentação interna 

dos serviços e eventualmente as competências que lhe forem 
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delegadas nos termos da lei.  ----------------------------------------  

2.º - Que, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, seja submetida para designação pela 

Assembleia Municipal a seguinte proposta de composição do 

júri do procedimento concursal, constituído nos termos do n.º 2 

e 3 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por um 

presidente e dois vogais efetivos, os quais foram selecionados 

de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal, sendo que devem exercer 

funções preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 

administração local autárquica, a saber: --------------------------  

- Presidente: ----------------------------------------------------------  

- Dr. Adelino Fernando de Almeida Costa, Diretor do 

Departamento de Recursos Humanos, Financeiros e Materiais, 

da Câmara Municipal de Viseu;-------------------------------------  

- Vogais efetivos: -----------------------------------------------------  

- Dr. Fernando Tavares Delgado, Diretor de Departamento de 

Administração Geral da Câmara Municipal de Trancoso; -------  

- Dr. Eduardo Manuel Simões Alves, Chefe de Divisão do 

Serviço de Comunicação e Relações Públicas da Câmara 

Municipal da Covilhã.------------------------------------------------  

Será designado o 1.º Vogal efetivo para substituir o Presidente 

do Júri, nas suas faltas ou impedimentos.” ------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, lançando-se um 

procedimento concursal de recrutamento para o cargo de 

direção intermédia de 2º grau – Chefe de Divisão 

Administrativa. Foi, ainda, deliberado, em conformidade com 

o previsto no nº 1 do artº 13º da Lei nº 49/2012 de 29 de 

agosto, propor à Assembleia Municipal a aprovação do júri de 

recrutamento apresentado na proposta ----------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas à ratificação de 

despachos referentes a ‘ofertas de material’:  Em seguida,  

foram presentes os pedidos de oferta de material seguintes: ----  

- Foram entregues, no dia 15 de agosto, 4 sacos com 

folhetos e 4 livros ‘Trancoso - A Presença Viva da 

História’, para oferta ao grupo de percussão Tocá Rufar, 

Grupo de Bombos de Rio de Moinhos, Grupo de Bombos 

‘Os Caldeireiros’ de Rio de Mel e Grupo de Bombos da 

Quinta dos Bernardos, de Pinhel, que atuaram na 

inauguração da Feira de São Bartolomeu.------------------  

O senhor vereador Eduardo Pinto exarou o seguinte 

despacho ‘Autorizado. À reunião’.  -------------------------  

- Foram entregues, no dia 24 de agosto, 3 sacos com 

folhetos, 3 galhardetes e 3 livros ‘Trancoso - A Presença 

Viva da História’, para oferta no Festival de Folclore a 
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realizar no palco da Feira de São Bartolomeu e 1 saco 

com 1 livro ‘Lendas, Figuras e Factos Históricos de 

Trancoso’ e 1 medalha com o brasão de Trancoso, para 

oferta ao Rancho Folclórico dos Açores que foi recebido 

nos Paços do Concelho. --------------------------------------  

O senhor vereador Eduardo Pinto exarou o seguinte 

despacho ‘Autorizado. À reunião’.  -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar os despachos do 

senhor vereador, relativos à oferta do material constante das 

informações. ----------------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta referente ao 

pagamento dos manuais escolares aos alunos do 1º ciclo, com 

os escalões A e B: Em seguida, o senhor Presidente da Câmara, 

sobre o assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se 

transcreve na íntegra: ------------------------------------------------  

‘Atendendo à responsabilidade que, nos termos da lei, cabe aos 

Municípios, ao nível da ação social escolar, no âmbito do 1º 

ciclo, proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir aos 

pais ou encarregados de educação dos alunos carenciados, 

escalões A e B do 1º ciclo, um apoio na aquisição dos livros 

escolares obrigatórios, não estando incluídos os cadernos de 

atividades, no corrente ano letivo 2014/2015. --------------------  

Assim, para os alunos do escalão A, aquele apoio será 
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correspondente à totalidade do custo dos referidos livros, a 

comprovar mediante a apresentação da respetiva fatura, sendo 

para os alunos do escalão B, aquele apoio de 50% do custo da 

aquisição dos citados manuais escolares, a comprovar nos 

termos acima referidos. ----------------------------------------------  

Este apoio, terá, para o Município, um custo previsível de 

cerca de 3.000€, devendo este montante ser previamente 

cabimentado pela Divisão Financeira.’ ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta, nos 

termos apresentados. -------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à aquisição 

de diversos materiais para as escolas do 1º ciclo:  Em 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, sobre o assunto em 

epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: ---  

‘Tendo-se iniciado o ano letivo 2014/2015, importa que o 

executivo municipal assegure o normal funcionamento dos 

diversos estabelecimentos de ensino existentes em Trancoso. ---  

Nesse sentido, proponho que a Câmara Municipal autorize a 

aquisição de material escolar, bem como de higiene e limpeza, 

destinado às escolas do 1º ciclo do concelho, tal como tem 

acontecido nos anos anteriores. ------------------------------------  

À reunião.’ ------------------------------------------------------------  

À semelhança do que aconteceu no ano anterior, a Câmara 
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Municipal deliberou autorizar a aquisição de material 

escolar, bem como de material de higiene e limpeza, destinado 

às escolas do 1º ciclo do concelho, de forma a garantir o 

normal funcionamento do ano letivo. -----------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de pedido de isenção de taxas:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 513 que deu 

entrada na setor de obras particulares da Câmara, em 16 do 

corrente mês de setembro, de César Augusto Ribeiro, residente 

em Trancoso, a solicitar a isenção de taxas associadas ao 

licenciamento de uma construção em Zabro, atendendo a que se 

trata de obras a realizar, como consequência do incêndio 

ocorrido no verão do ano passado. ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar o requerente do 

pagamento de taxas, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 

2 do artigo 15º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas e Licenças e Outras Receitas do Municipio. --------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de pedido de indemnização: De 

seguida, foi presente o requerimento número 2642 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 11 do corrente mês de 

setembro, de Agostinho Manuel Ribeiro Rodrigues, residente 

em Moimentinha, a solicitar uma indemnização, no valor de 

380,07€, pelos prejuízos causados na sua viatura, ocasionados 

pela queda de pernadas do cedro, junto ao cemitério de Vila 
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Franca das Naves.-----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar o auto de ocorrência, 

à GNR de Vila Franca das Naves. ---------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2739 que 

deu entrada na secretaria da Câmara, em 23 do corrente mês de 

setembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um subsídio de 10.000€, para a realização de 

diversas de obras de reparação no estádio municipal, tendo em 

vista o desenvolvimento das suas atividades desportivas. -------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, conceder um 

apoio financeiro, no montante de 7.500€, mediante a 

celebração do respetivo protocolo, tendo votado contra os 

senhores vereadores do PSD, doutor João Rodrigues, doutor 

Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. A senhora 

vereadora doutora Ivone Mouco absteve-se e o senhor 

Presidente da Câmara exerceu voto de qualidade. ---------------  

*A20*  De seguida, foi presente o requerimento número 2712 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 19 do corrente mês de 

setembro, da Associação de Dadores de Sangue de Vila Franca 

das Naves, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro de 

500€, para a realização do 2º Simpósio Distrital da Fas – 

Portugal, a ter lugar no próximo dia 27 do corrente mês, no 
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auditório do Convento dos Frades. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 250€, mediante a celebração do respetivo 

protocolo. --------------------------------------------------------------  

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2708 que 

deu entrada na secretaria da Câmara, em 19 do corrente mês de 

setembro, de Maria Teresa Viegas Aires Diogo, residente na 

Quinta do Pinheiro, em Aldeia Nova, a solicitar transporte, em 

táxi, desde a sua residência até à paragem do autocarro em 

Aldeia Nova, para o seu educando que frequenta o 12º ano. -----  

O senhor vereador Eduardo Pinto exarou o seguinte despacho: 

‘À reunião. À contabilidade para cabimentação, até 31 de 

dezembro.’ -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável, nos termos dos nos 4 e 11 do artigo 73º 

da Lei nº 83-C/2013 de 31 de dezembro. --------------------------  

*A22*  De seguida, foi presente um requerimento do Rotary Club de 

Trancoso, a solicitar a cedência de utilização de um dos 

armários, propriedade do município, atualmente disponível, a 

fim de poderem ser guardados materiais e trabalhos realizados 

pelos alunos da Universidade Sénior. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder, a título de empréstimo, 

o armário solicitado. -------------------------------------------------  
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*A23*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata, 

sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

executoriedade imediata. ---------------------------------------------  

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

modo de votação. -----------------------------------------------------  

*A25*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,00 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em 

minuta e que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara 

e pelo Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 
 


