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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2009.  

*A1*  Aos 22 dias do mês de Dezembro do ano 2009, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Concelho, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues, João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador, António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco. ------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

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

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar a acta da reunião de 17 do 

passado mês de Novembro, dispensando a sua leitura em 

virtude desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os 

membros da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 

do artigo 91º do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja 

afixada no átrio do edifício dos Paços do Município de 
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Trancoso. --------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 241 datado de 21 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 151.480,65 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 416.200,89 €. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A5*  Análise, discussão e votação da Proposta de Orçamento e 

das Grandes Opções do Plano para o ano de 2010 e da 

Proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2010:  -------------  

O senhor Presidente da Câmara, tomou de seguida a palavra 

para, aberta a discussão sobre os documentos referidos em 

epígrafe, mostrar disponibilidade para responder às questões 

que os senhores vereadores entendessem colocar. ----------------  

Começou por usar da palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador, que afirmou ser esta proposta de Orçamento 

muito idêntica, à de anos anteriores. -------------------------------  

Relativamente à proposta de Mapa de Pessoal, considerou nada 

ter a opor. --------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou de novo a palavra para 

colocar à votação a proposta de Mapa de Pessoal para 2010, 
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tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.  -----------------  

O senhor vereador professor Amílcar Salvador continuou de 

novo a apreciar a proposta de Orçamento, considerando que a 

mesma não prevê qualquer obra nova no ano de 2010. -----------  

Quanto às obras de saneamento, considerou que as mesmas já 

vinham de anos anteriores, afirmando esperar que as mesmas se 

concluam no próximo ano. -------------------------------------------  

Aquele senhor vereador colocou ainda questões relativamente 

aos montantes previstos para o Abastecimento de Água a 

Trancoso, Resíduos Sólidos Urbanos, Parque Ambiental em 

Vila Franca das Naves, Cemitério em Trancoso, que considerou 

ser uma obra urgente, referindo-se ainda ao previsto Centro de 

Artes, designadamente quanto á sua possível localização. -------  

Quantos aos montantes previstos como transferências para as 

diversas Associações e Instituições, o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador afirmou ser importante, na sua 

opinião, recuperar o Programa de Apoio ao Associativismo, 

pois as Associações que trabalham, que apresentam actividades, 

merecem ser mais apoiadas. -----------------------------------------  

Por último, o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

deixou a sugestão de, atendendo a que algumas Juntas de 

Freguesia não se encontram devidamente equipadas com 

mobiliário, a Câmara Municipal apoiar, à semelhança do que 
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fez com o equipamento informático, a aquisição do referido 

mobiliário. -------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara esclareceu as questões 

colocadas pelo senhor vereador professor Amílcar Salvador, 

tendo colocado, dado não haver mais pedidos de 

esclarecimentos, os documentos em discussão à votação, tendo 

os mesmo sido aprovados por maioria, com a abstenção dos 

senhores vereadores do Partido Socialista.  -----------------------  

Os senhores vereadores do PS apresentaram a "Declaração de 

Voto" que se transcreve de imediato: -------------------------------  

----------------------DECLARAÇÃO DE VOTO  ---------------------  

Ano após ano, os Vereadores do Partido Socialista vêm 

referindo que os Orçamentos apresentados são irrealistas,  

virtuais, empolados e sem qualquer hipótese de concretização 

para o espaço de tempo previsto. Estamos certos de que, no 

final do ano, aquando da verificação da Execução Orçamental 

de 2010, dos 26.695.593 € apresentados neste Orçamento, essa 

Execução Orçamental não irá além dos 12 ou 13 milhões de 

euros. ------------------------------------------------------------------  

Ao analisarmos pormenorizadamente o Orçamento e as 

Grandes Opções do Plano (GOP) para 2010 constatamos que se 

repetem hoje as mesmas intenções de outros Orçamentos, há 

vários anos apresentados. -------------------------------------------  
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E, assim, mais do mesmo! --------------------------------------------  

Este é mais um Orçamento para fazer de conta! Cheio de boas 

intenções mas que, certamente e infelizmente para os 

trancosenses, conseguirá fracas realizações. ---------------------  

Continuamos a ver referidas, neste Orçamento, obras 

realizadas não só no mandato 2005-2009 (como, por exemplo, 

esgotos e abastecimento de água em Rio de Moinhos, A do 

Cavalo, Benvende; abastecimento de água a Trancoso; 

aquisição de terreno para construção do Mercado Grossista; 

...) e outras já executadas no mandato 2001-2005 

(abastecimento de água a Trancoso, Miguel Choco, Carnicães 

e outras; ver página 8 das GOP de 2010), o que revela bem a 

falta de rigor, clareza e planeamento dos Orçamentos 

apresentados.----------------------------------------------------------  

@ão descortinámos, neste Orçamento, qualquer obra nova 

digna de destaque e que efectivamente tenha possibilidade de 

avançar no ano de 2010. ---------------------------------------------  

Sabemos que o Orçamento para 2010 está, desde logo,  

condicionado pela necessidade de pagar muitas dívidas que 

vêm de trás e de muitos empréstimos bancários levianamente 

contraídos, fruto de erros da actual maioria na definição de 

estratégias, prioridades e sua forma de concretização. ----------  

@ão constatámos, também, neste Orçamento, a previsão dos 
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elevadíssimos custos resultantes da Parceria Público-Privada 

(PPP) que a Câmara terá de suportar, relativos às três obras 

já executadas, conforme constam das minutas dos contratos de 

arrendamento que a maioria PSD aprovou, embora com os 

votos contra dos vereadores do Partido Socialista e a saber:---  

�Central de Camionagem: 27.032 €/mês durante 25 anos -  

�Campo da Feira: 32.864 €/mês durante 25 anos ----------  

�Centro Cultural de Vila Franca das @aves: 20.104 €/mês 

durante 25 anos, ----------------------------------------------  

acrescendo, ainda, a cada uma delas, a respectiva taxa de 

actualização anual de 1 %. ------------------------------------------  

Os vereadores do Partido Socialista afirmaram, na altura, que 

o Executivo, com esta PPP, iria afundar, definitivamente, as 

finanças do Município de Trancoso. --------------------------------  

Hoje, com o mapa de empréstimos de médio e longo prazo, com 

a dívida a terceiros já existente e com os encargos da PPP 

atrás referidos é bem evidente a situação de asfixia financeira 

por que a Câmara Municipal de Trancoso está a passar. --------  

Preocupa-nos, por isso, e sempre o dissemos, a difícil situação 

financeira da Câmara Municipal. Consideramos inaceitável a 

desorientação, a falta de rigor e o esbanjamento na gestão dos 

dinheiros públicos por parte desta maioria. -----------------------  

Para além dos muitos museus já prometidos para 2009-2010, 
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em Trancoso, dos quais ainda não vislumbramos nenhum e que 

continuam, agora, a ser apenas orçamentados, surge mais um 

Centro de Artes para Trancoso. -------------------------------------  

Importante seria mesmo ter arte, engenho, criatividade e 

capacidade para colocar Trancoso no lugar de destaque que 

merece no contexto de toda a Beira Interior @orte, criando 

postos de trabalho de forma a fixar pessoas e a combater a 

desertificação das nossas aldeias, mantendo em ordem as 

contas públicas do Município. --------------------------------------  

Sabemos que o desenvolvimento sustentável do nosso Concelho 

está, assim, deveras comprometido, sacrificando os munícipes, 

penalizando as associações e colectividades e as legitimas 

reivindicações das nossas juntas de freguesia. Para além disso, 

o aumento da despesa corrente, passando de 8.202.505 € em 

2009 para 8.753.159 € em 2010, é, também, muito significativo. 

Congratulamo-nos com a inclusão, neste Orçamento, de obras 

de saneamento básico em algumas freguesias e povoações do 

Concelho, há muito prometidas e, algumas delas, iniciadas até 

sem a respectiva orçamentação, de forma a melhorar as 

condições de vida das populações. ---------------------------------  

Oxalá que os espaços museológicos orçados, o arranjo da 

Praça Municipal, os novos quartéis dos Bombeiros Voluntários 

de Vila Franca das @aves e de Trancoso e o novo cemitério de 
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Trancoso rapidamente se concretizem. -----------------------------  

Gostaríamos de votar hoje um Orçamento com uma estratégia 

centrada no combate à desertificação, na fixação dos jovens e 

na resolução dos problemas essenciais para o dia-a-dia das 

pessoas e das pequenas e médias empresas do nosso Concelho. 

Gostaríamos de ver orçadas verdadeiras Zonas Industriais em 

Trancoso, Vila Franca das @aves e Ribeirinha e um reforço do 

programa de apoio ao investimento.--------------------------------  

Tal como propõe a Carta Educativa, entendemos ser 

absolutamente necessário, em Trancoso, a construção de raiz 

de um novo Jardim-de-Infância público. ---------------------------  

Propomos um maior apoio aos nossos comerciantes, 

reabilitando, não só, a Rua da Corredoura como outras do 

Centro Histórico, bem como a Rua do Comércio em Vila 

Franca das @aves, procurando revitalizar e dinamizar o 

comércio tradicional, em colaboração com as associações 

existentes. -------------------------------------------------------------  

Entendemos, também, que é urgente a reorganização do 

Mercado Semanal e que o mesmo volte, o mais rápido possível, 

para o Campo da Feira. ----------------------------------------------  

Consideramos importante implementar um verdadeiro 

programa de apoio ao associativismo, apoiando todas aquelas 

colectividades do Concelho em franca actividade e dotar as 
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Juntas de Freguesia de meios financeiros suficientes, de forma 

a terem capacidade de resposta às suas justas aspirações. ------  

Sobrar-nos-iam razões para votar contra este Orçamento para 

2010. @o entanto, como tem sido apanágio de uma oposição 

séria, credível e responsável pretendemos ser parte da solução 

e não do problema. Pelo que, decidimos abster-nos. -------------  

Os Vereadores do Partido Socialista: a) Amílcar Salvado; b) 

António @ascimento; c) Ivone Mouco. ------------------------------  

Trancoso, 22 de Dezembro de 2009" -------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara, comentou a 

'Declaração de Voto' dos senhores vereadores do Partido 

Socialista, afirmando não ter ficado surpreendido pela 

Declaração apresentada, aliás na linha da argumentação já 

utilizada em anos anteriores, lamentando que os senhores 

vereadores do Partido Socialista não tenham querido debater a 

estratégia, nem apresentado opções diferentes, para o referido 

Orçamento e Plano, tendo-se limitado ao papel fácil de 

apresentar uma 'Declaração de Voto', de onde constam as 

considerações já habituais e usadas aquando da discussão de 

outros Orçamentos. ---------------------------------------------------  

*A6*  Análise, discussão e votação da Proposta à Participação 

Variável do IRS, nos termos do artigo 20º da Lei número 

2/2007 de 15 de Janeiro:  --------------------------------------------  
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Seguidamente o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

proposta, referida ao assunto referido em epígrafe, a qual se 

transcreve de imediato: ----------------------------------------------  

-----------------------------"PROPOSTA ------------------------------  

Dispõe o nº 1 do artigo 20º da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro -Lei 

das Finanças Locais - que os Municípios: "têm direito, em cada 

ano, a uma participação variável até 5% do IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição 

territorial e relativa aos rendimentos do ano imediatamente 

anterior... "  ------------------------------------------------------------  

Dispõe, também o número 2 do mesmo artigo que "a referida 

participação depende de deliberação sobre a percentagem de 

IRS pretendida pelo Município, a qual deve ser comunicada 

pela Câmara Municipal até 31 de Dezembro do ano anterior 

àquele a que respeitam os rendimentos". --------------------------  

Ora, o Município de Trancoso não tem deliberado prescindir 

de qualquer percentagem, não tendo, também, por via disso,  

tido qualquer acréscimo. --------------------------------------------  

O que quer significar, que não se trata de uma baixa de 

impostos por parte do Governo, mas tão só, um decréscimo da 

receita do Município a favor dos contribuintes. ------------------  

Assim, ------------------------------------------------------------------  

- Considerando, que não tem sentido o Governo não baixar 
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a taxa de IRS e ser o Município a suportar tal descida --  

- Considerando, que a deliberação que determinasse uma 

percentagem inferior, seria gravosa para o Município, 

determinando perca significativa de receita corrente; ---  

- Considerando, ainda, que a dedução á colecta em cada 

sujeito passivo seria irrelevante; ---------------------------  

- Considerando, que a nível nacional a larga maioria dos 

Municípios não prescinde da percentagem dos 5% sobre 

o IRS, propõem-se, que o Município de Trancoso, 

delibere optar por não prescindir de qualquer 

percentagem variável no IRS para os efeitos do ano 

fiscal respectivo. ----------------------------------------------  

Trancoso, 22 de Dezembro de 2009". ------------------------------  

A mesma proposta foi seguidamente colocada pelo senhor 

Presidente da Câmara à discussão. ----------------------------------  

Começou por usar da palavra o senhor professor Amílcar 

Salvador para referir que era importante sobre quais os valores 

que estavam envolvidos nesta situação, devendo a Câmara 

Municipal reflectir,  com mais dados, sobre esta matéria. --------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador António 

Nascimento para afirmar entender que a Câmara Municipal 

pode ter grandes prejuízos ao tomar a opção de acordo com o 

previsto na Lei. -------------------------------------------------------  
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Porém, acrescentou, se pessoalmente defende que têm que ser 

criadas condições para combater a desertificação do Interior, 

onde Trancoso se inclui, não pode em consciência votar 

favoravelmente a proposta em discussão. --------------------------  

�ão havendo mais intervenções, o senhor Presidente da 

Câmara, colocou o documento à votação, tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com as abstenções dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, devendo esta proposta ser 

sujeita à próxima Assembleia Municipal. -------------------------  

Seguidamente o senhor vereador doutor António Oliveira 

apresentou a 'Declaração de Voto que se transcreve: -------------  

-------------------"DECLARAÇÃO DE VOTO" ---------------------  

Eu votei favoravelmente esta proposta, não optando assim por 

prescindir de qualquer percentagem do IRS, relativamente ao 

ano fiscal vindouro pelos seguintes motivos: ----------------------  

1 - Porque são parcos os recursos disponibilizados para 

as Autarquias pela Administração Central, tal como vem 

sendo reclamado pela A@MP; -------------------------------  

2 - Porque entendo, em reforço daquilo que vem sendo 

reclamado pelas Associações Sindicais, Empresariais e 

Sociedade Civil do Interior do País, que deve ser feita 

uma descriminação positiva desta região de Portugal, 

do ponto de vista fiscal e que a mesma só pode ser feita 
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pela Administração Central e nunca pela Administração 

Local." ---------------------------------------------------------  

*A7*  Análise, discussão e votação da proposta de Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e outras 

Receitas do Município de Trancoso e respectiva tabela que o 

integra, bem como relatório de suporte à fundamentação 

económica-financeira da matriz das mesmas taxas e 

licenças:  O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para 

lembrar que a Lei número 53-E/2006 de 29 de Dezembro, 

determina que todas as taxas das Autarquias Locais, só podem 

ser cobradas em 2010, se estiver realizada a fundamentação 

económico-financeira da mesma. -----------------------------------  

Assim, concluído este trabalho, por uma empresa contratada 

para o efeito e decorrido a audiência prévia do respectivo 

projecto, o Regulamento encontra-se em condições de ser 

aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipal.  ------------  

Colocada à discussão e votação o referido Regulamento, foi 

aprovado por unanimidade, devendo o mesmo ser sujeito a 

apreciação da Assembleia Municipal. -----------------------------  

*A8*  Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 

Corrupção e Infracções Conexas do Município de Trancoso: 

Em seguida foi presente o Plano referido em epigrafe, que se 

reproduz na integra: --------------------------------------------------  
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---------------------"EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS -------------------  

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei 

nº 54/2008 de 4 de Setembro, é uma Entidade Administrativa 

Independente, que funciona junto do Tribunal de Contas, e  

desenvolve uma actividade de âmbito nacional no domínio da 

prevenção da corrupção e infracções conexas. -------------------  

@o âmbito da sua actividade, o CPC aprovou uma 

Recomendação, em 1 de Julho de 2009, sobre "Planos de 

Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas", nos 

termos da qual, "Os órgãos máximos das entidades gestoras de 

dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua 

natureza, devem, no prazo de 90 dias, elaborar planos de 

gestão de riscos e infracções conexas". ----------------------------  

A A@MP elaborou um Plano-Tipo de Prevenção de Riscos de 

Gestão, incluindo os de corrupção e infracções conexas, que 

serviu de guião à elaboração do presente Plano. -----------------  

A gestão do risco é uma actividade, que assume carácter 

transversal, constituindo uma das grandes preocupações dos 

Estados democráticos e das suas Instituições, sendo 

fundamental nas relações, que se estabelecem entre os 

cidadãos e a Administração, no desenvolvimento da economia e 

no normal funcionamento das Organizações. ----------------------  

Trata-se, assim, de uma actividade, que tem por objectivo 



 
 

Acta  n . º    24  /  2009 .    Reunião  de    22 -12 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

salvaguardar aspectos indispensáveis na tomada de decisões e 

que estas se revelem conformes com a legislação vigente, com 

os procedimentos em vigor e com as obrigações contratuais a 

que as Instituições estão vinculadas. -------------------------------  

A gestão do risco deverá ser, assim, um processo de análise 

metódica dos riscos inerentes às actividades de prossecução 

das atribuições e competências dos Órgãos Municipais e dos 

Serviços, tendo por objectivo a defesa e protecção de cada 

interveniente nos diversos processos, salvaguardando-se, 

assim, o interesse colectivo. -----------------------------------------  

De harmonia com as orientações estabelecidas, procurou-se 

identificar as áreas onde poderá estar associado o risco de 

corrupção e outras infracções conexas, elencar um conjunto de 

determinações, que estabelecem mecanismos de monitorização 

e prevenção, bem como, se identificam os vários responsáveis 

que intervêm na gestão do Plano. -----------------------------------  

Na elaboração do presente Plano, estão presentes um conjunto 

de princípios, que consideramos fundamentais na defesa do 

Estado de Direito, como os princípios da legalidade, da 

prossecução do interesse público, da transparência das decisões 

e da defesa dos direitos dos cidadãos. ------------------------------  

----------------PLA@O DE GESTÃO E PREVE@ÇÃO  --------------  

Tendo em atenção, as considerações precedentes e as 
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Recomendações aplicáveis, o Município de Trancoso, 

consciente de que a corrupção é uma ameaça à Democracia,  

constituindo um obstáculo ao desenvolvimento da sociedade e 

da economia, prejudicando a credibilidade das Instituições e a 

seriedade das relações entre a Administração e os cidadãos, 

apresenta o seu PLA@O DE PREVE@ÇÃO DE RISCOS DE 

GESTÃO, I@CLUI@DO OS DE CORRUPÇÃO E I@FRACÇÕES 

CO@EXAS, de acordo com a seguinte estrutura: ------------------  

I. Âmbito de Aplicação -----------------------------------------  

II.  Compromisso Ético ------------------------------------------  

III. Organograma dos Serviços e dos seus Responsáveis ---  

IV. Identificação das áreas e serviços ------------------------  

V. Programa de Prevenção -------------------------------------  

VI. Controle e Monitorização ----------------------------------  

VII. Garantias dos Particulares -------------------------------  

-------------------------------------I  -----------------------------------  

----------------------ÂMBITO DE APLICAÇÃO  ---------------------  

O Plano de gestão de riscos e de prevenção da corrupção e 

infracções conexas, aplica-se, de forma genérica, aos membros 

dos órgãos municipais, ao pessoal dirigente e a todos os 

trabalhadores e colaboradores do município de Trancoso. ------  

-------------------------------------II ----------------------------------  

------------------------COMPROMISSO ÉTICO ---------------------  
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1. O compromisso ético é expressão do conjunto de princípios e 

valores vertidos na Carta Ética da Administração Pública e 

visa comprometer, todos os responsáveis abrangidos pelo 

presente programa, no cumprimento de normas de conduta 

adequadas à defesa e salvaguarda daqueles valores. ------------  

2. Constituem princípios fundamentais deste Compromisso, os 

princípios da Legalidade, da prossecução do interesse público, 

da Transparência, da Igualdade de tratamento, da Integridade, 

da Ética, da Isenção e da Objectividade. --------------------------  

3. É vedado o exercício de actividades externas, que conflituem 

ou possam interferir com as funções nos respectivos serviços, 

que possam configurar conflitos de interesses. -------------------  

4. É obrigatória a declaração de qualquer benefício recebido, 

que vise influenciar a imparcialidade do agente. -----------------  

5. O compromisso ético é prestado, com carácter obrigatório,  

por declaração escrita segundo o modelo em Anexo. -------------  

-------------------------------------III ---------------------------------  

--------------DO ORGA@OGRAMA DOS SERVIÇOS ---------------  

--------------------E SEUS RESPO@SÁVEIS-------------------------  

O Organograma dos serviços e a identificação dos seus 

responsáveis, consta de Anexo ao presente Plano e identifica 

as várias unidades orgânicas do Município, consideradas para 

o efeito do presente Plano. ------------------------------------------  
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-------------------------------------IV ----------------------------------  

-----------DAS ÁREAS E SERVIÇOS A MO@ITORIZAR -----------  

1. A identificação das várias unidades orgânicas do Município 

consideradas para efeito do Plano de Prevenção da Corrupção 

e infracções conexas, consta de Anexo. ----------------------------  

2. As Áreas consideradas de maior risco, são as relativas a 

empreitadas e fornecimentos, obras particulares, planos de 

urbanização e pessoal. -----------------------------------------------  

3. Consideram-se, igualmente, de risco a atribuição de 

incentivos e outros apoios. ------------------------------------------  

-------------------------------------V -----------------------------------  

--------------------PROGRAMA DE PREVE@ÇÃO ------------------  

I - São estabelecidas as seguintes medidas cautelares 

destinadas a prevenirem a gestão de riscos, que a análise e 

tomada de decisões sempre envolvem, de acordo com a 

especificidade de cada serviço: -------------------------------------  

1.EMPREITADAS E FOR@ECIME@TOS ---------------------------  

1.1.Definição com objectividade e transparência dos 

critérios de adjudicação. ------------------------------------  

1.2.Diversificação dos júris, nomeados caso a caso e com 

prevalência maioritária de técnicos dos serviços. --------  

1.3.Garantir a liberdade de acesso à consulta de todos os 

procedimentos. ------------------------------------------------  
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1.4.Monitorizar todas as adjudicações por adjudicatário. -  

1.5.Monitorizar a actividade de fiscalização das 

empreitadas e fornecimentos. -------------------------------  

2.OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------  

2.1.Garantir o cumprimento dos prazos de análise. ---------  

2.2.Garantir a estabilidade dos critérios de análise. -------  

2.3.Fundamentar todas as informações técnicas. ------------  

2.4.Monitorizar, através de relação e estatística os prazos 

de análise por técnico e obra -------------------------------  

2.5.Verificar e relatar superiormente todos os conflitos de 

interesse. ------------------------------------------------------  

2.6.Dever de fundamentação dos despachos e deliberações.  

3.PLA@OS DE URBA@IZAÇÃO -------------------------------------  

3.1.Garantira sua publicitação de forma adequada. --------  

3.2.Tratar com objectividade e isenção todos os 

contributos, sugestões ou reclamações. --------------------  

3.3.Garantir a prevalência do interesse público. ------------  

4.PESSOA ------------------------------------------------------------- L .....  

4.1.Fixar com transparência e objectividade os critérios 

dos concursos. ------------------------------------------------  

4.2.Constituir os júris de forma diversificada e rotativa. --  

4.3.Fundamentar as decisões. ----------------------------------  

4.4.Garantir o livre acesso à consulta dos processos. ----- - 
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II - O presente programa será implementado no prazo de 30 

dias, contados a partir da sua aprovação pelo CPC, devendo 

ser designados pela Câmara Municipal, sob proposta do seu 

Presidente, os responsáveis pela monitorização e controle das 

medidas de prevenção, bem como, o relator do Relatório Anual 

de Execução do Plano. -----------------------------------------------  

-------------------------------------VI ----------------------------------  

---------------------CO@TROLE E MO@ITORIZAÇÃO -------------  

1. O controle interno é uma componente essencial da 

prevenção do risco e efectiva-se através da monitorização da 

actividade de análise e decisão. ------------------------------------  

2. A monitorização deve assumir-se como uma actividade 

contínua, identificar o seu responsável e realizar relatórios 

semestrais. -------------------------------------------------------------  

3. Compete à Câmara Municipal designar os responsáveis pela 

monitorização e controle. --------------------------------------------  

4. A Câmara Municipal deverá designar o funcionário 

responsável pela elaboração do Relatório Anual de execução 

do Plano. --------------------------------------------------------------  

-------------------------------------VII ---------------------------------  

-----------DAS GARA@TIAS DOS PARTICULARES ----------------  

1. É um imperativo Constitucional o direito dos cidadãos a 

obterem da Administração, informação sobre o andamento dos 
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processos em que sejam interessados, de conhecerem a 

fundamentação das decisões que sobre eles forem tomadas. ----  

2. É, ainda, garantido o direito a todos os Munícipes do acesso 

aos arquivos e registos administrativos. ---------------------------  

3. Será criada a figura de Provedor do Munícipe, destinada a 

analisar, tratar e monitorizar todas as sugestões, reclamações 

e contributos dos cidadãos do concelho. ---------------------------  

4. A Câmara Municipal e os serviços, deverão informar em 

prazo razoável todas as questões solicitadas pelo Provedor do 

Munícipe. --------------------------------------------------------------  

5. O Provedor do Munícipe deverá produzir relatório semestral 

da sua actividade." ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por unanimidade, 

devendo ser enviado ao CPC. ---------------------------------------  

*A9*  Propriedade Horizontal: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 763, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 3 do passado mês de Dezembro, 

de Maria Emília Beirão Pires, residente em Coimbra, 

proprietária do prédio abaixo identificado, a solicitar a que este 

seja convertido em propriedade horizontal, obedecendo aos 

requisitos exigidos pelos artigos 1414° e 1415 do Código Civil, 

as fracções são distintas e isoladas entre si, com saída própria 

para a via pública e feitas pela proprietária nos seguintes 
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termos: -----------------------------------------------------------------  

PRÉDIO: ---------------------------------------------------------------  

Urbano, destinado a comércio e habitação, sito na Rua do 

Comércio, n° 6, freguesia de Vila Franca das Naves, concelho 

de Trancoso, registado na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 1889 e inscrito na matriz sob o artigo 

39, com a área de 245 metros quadrados, confrontando de Norte 

com Agostinho João Oliveira Martins, de Sul com herdeiros de 

José da Costa Pena e herdeiros de Manuel Teixeira Araújo, de 

Poente com Rua do Comércio e de Nascente com Rua dos 

Caminhos de Ferro. ---------------------------------------------------  

É composto de 3 fracções, identificadas por A, B e C, 

constituindo cada uma delas uma fracção autónoma, totalmente 

independentes entre si, sendo as fracções A e B aptas para 

comércio e a fracção C apta para habitação. -----------------------  

Fracção A: -------------------------------------------------------------  

Destinada a comércio, situada no rés-do-chão, lado esquerdo do 

edifício, com acesso a partir do exterior, composta por zona de 

comércio e uma instalação sanitária, totalizando a área de 48 

metros quadrados. ----------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 170 milésimos do 

valor total do imóvel. ------------------------------------------------  

Fracção B: -------------------------------------------------------------  
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Destinada a comércio, situada no rés-do-chão, no centro do 

edifício, com acesso a partir do exterior, composta por zona de 

comércio e duas instalações sanitárias, totalizando a área de 

26,50 metros quadrados. ---------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 130 milésimos do 

valor total do imóvel. ------------------------------------------------  

Fracção C: -------------------------------------------------------------  

Destinada a habitação, situada no rés-do-chão, lado direito do 

edifício e no 1° andar do edifício, com acesso a partir do 

exterior, tanto no alçado principal como no posterior e para o 

1° andar, a partir de umas escadas exteriores, composta por 

garagem, seis arrumos, cozinha, seis quartos, duas instalações 

sanitárias, três salas, um pátio localizados no rés-do-chão e um 

terraço localizado no 2° andar, totalizando a área de 378 metros 

quadrados. -------------------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 700 milésimos do 

valor total do imóvel. ------------------------------------------------  

Todas as partes não descritas nas fracções autónomas, tais 

como a estrutura do prédio em geral,  as partes que não estão 

afectas ao uso exclusivo de um dos condóminos, as instalações 

de água, esgotos, electricidade, gás, televisão e telefones, são 

comuns a todas as fracções. -----------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que feita 
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a análise do projecto de propriedade horizontal, concluindo que 

verifica cumulativamente os seguintes requisitos: ----------------  

a) O edifício é composto por fracções; -----------------------  

b)As fracções são autónomas; ----------------------------------  

c) As fracções constituem unidades independentes, 

distintas e isoladas entre si;  ---------------------------------  

d) As fracções têm saída própria para a zona comum do 

prédio, ou para via pública. ---------------------------------  

A descrição das fracções corresponde ao mencionado na 

memória descritiva, bem como a utilização das mesmas, não 

vendo inconveniente no deferimento do processo. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar nas condições da 

informação. -----------------------------------------------------------  

*A10*  Renovação de Loteamento Urbano - Obras de Urbanização:  

Em seguida foi presente o requerimento número 765, da Secção 

de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 4 do 

passado mês de Dezembro, de Imobiliária Trancosense, 

Limitada, a solicitar a renovação do alvará das obras de infra-

estrutura, respeitante ao loteamento sito no lugar de Tapadas. --  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que a Câmara 

Municipal deliberou em reunião realizada no dia 8 de Outubro, 

do corrente ano, declarar a caducidade do Alvará de 

Loteamento nº 1/2008, respeitante às obras de infra-estruturas. 
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O requerente vem agora, ao abrigo do disposto no ponto 1, 

artigo 72º do Decreto-lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção que lhe foi conferida pele Lei nº 60/2007, de 4 de 

Setembro, requerer nova licença. -----------------------------------  

As obras de Urbanização encontram-se praticamente 

concluídas, faltando apenas alguns trabalhos de limpeza e 

retirar alguns postes, os quais se encontram desactivados. A 

E.D.P., entregou o auto de recepção provisória, no que respeita 

a parte eléctrica. ------------------------------------------------------  

A caução ainda não foi resgatada. ----------------------------------  

O prazo para execução dos trabalhos de limpeza e para retirar 

os postes desactivados, deverá ser de 1 mês. ----------------------  

Deverá o requerente instruir o processo com a planta de síntese 

onde constem os lotes, as áreas dos lotes, número de pisos, área 

de implantação, área de construção e tipologia. As áreas 

respeitantes ao alvará caducado mantêm-se ou seja:--------------  

-Área do terreno a lotear - 52.454,00 m2; --------------------  

-Área total dos lotes - 9.470,00 m2;---------------------------  

-Área zona verde colectiva - 260,00 m2; ---------------------  

-Área de zona de equipamentos - 206,00 m2; ----------------  

-Área de arruamentos 1.715,00 m2; ---------------------------  

-Área de passeios - 600,00 m2. --------------------------------  

Uma vez que as obras de urbanização estão concluídas e o 
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requerente já pagou a taxa pela realização, manutenção e 

reforço de infra-estruturas urbanísticas aquando da emissão do 

alvará caducado, entende-se que não deverá haver novo 

pagamento de taxas. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir nos termos da 

Informação. -----------------------------------------------------------  

*A11*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi 

presente o requerimento número 758, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 3 do passado 

mês de Dezembro, de Maria de Ascensão dos Santos Pena 

Afonso, residente em Trancoso, na qualidade de interessada, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma casa térrea de 

arrumos, sita nas terras, em Casas de Moreira de Rei, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 1090 da freguesia de 

Moreira de Rei, uma vez que a mesma foi construído antes da 

entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

Agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A12*  Seguidamente foi presente o requerimento número 792, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

17 do corrente mês de Dezembro, de António Júlio Delgado 

Monteiro, residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de 
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com proprietário e herdeiro, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma habitação, sita na Rua do Outeiro, em Vila 

Franca das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

1141 da freguesia de Vila Franca das Naves, uma vez que a 

mesma foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A13*  Seguidamente foi presente o requerimento número 794, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

17 do corrente mês de Dezembro, de João Duarte Fonseca, 

residente em Trancoso, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita no 

Pendão, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo P1 794 

da freguesia de São Pedro, uma vez que o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 

de Agosto de 1951. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A14*  Seguidamente foi presente o requerimento número 807, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

22 do corrente mês de Dezembro, de João António Figueiredo 

Rodrigues, residente em Vila Franca das Naves, na qualidade 
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de mandatário, a solicitar isenção de licença de utilização de 

uma habitação, sita no lugar de Relva, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 990 da freguesia de Vila Franca das 

Naves, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de Agosto de 

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A15*  Obras Particulares: Seguidamente foi presente o requerimento 

número 4429, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 

13 do passado mês de Novembro, de Tintas Varmol, Limitada, 

com sede na Zona Industrial de Trancoso, a solicitar apreciação 

para a vedação das instalações. -------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que relativamente à 

implantação da vedação proposta ocupa parte da zona verde de 

protecção à Zona Industrial, entendendo que as árvores aí 

existentes e não assinaladas na implantação, deveriam 

continuar a pertencer ao espaço público. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar com a Informação dos 

Serviços Técnicos, notificando-se a requerente. -----------------  

*A16*  Escrituras de Justificação Destinadas a Proceder ao Registo 

Predial de Vários Prédios Urbanos: Em seguida foi presente 

Informação dando conta que considerando que não existe 
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escritura de compra e venda ou outro documento que certifique 

a titularidade de propriedade, por parte do Município de 

Trancoso, dos seguintes prédios urbanos, cujas certidões 

matriciais se anexam: ------------------------------------------------  

-Artigo matricial 1 - Edifício dos Paços do Concelho; ------  

-Artigo matricial 60 - Edifício do Posto da GNR; -----------  

-Artigo matricial 521 - Jardim Infância de Trancoso 

(Antigo Matadouro); -----------------------------------------  

-Artigo matricial 859 - Armazém 2; ---------------------------  

-Artigo matricial 860 - Armazém 1; ---------------------------  

-Artigo matricial 861 - Armazém 3; ---------------------------  

-Artigo matricial 1094 - Antigo edifício do GAT. -----------  

Considerando que os referidos prédios inscritos na matriz 

predial urbana não se encontram registados na Conservatória do 

Registo Predial e não é possível proceder ao seu registo sem 

que previamente se outorgue uma escritura de justificação 

notarial por usucapião. -----------------------------------------------  

A propor que se efectuem as escrituras de justificação dos 

citados prédios urbanos, com o objectivo de se proceder ao seu 

registo na competente Conservatória do Registo Predial.  --------  

A Câmara Municipal deliberou realizar escrituras de 

justificação dado que o Município é proprietário dos referidos 

imóveis há mais de 20 anos, mantendo neles em permanência 
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ao longo dos anos. Ao senhor Director de Departamento. ------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A17*  Avaliação do Espólio da Artista Plástica Eduarda Lapa: Em 

seguida foi presente Informação a dar conta que dando 

cumprimento ao disposto na alínea h), do artigo 64º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, foi deliberado em reunião de 

executivo realizada em 30 de Março de 2007, aceitar o espólio 

doado ao Município de Trancoso pela herdeira da artista 

plástica Eduarda Lapa. -----------------------------------------------  

Existindo nos serviços de património do Município de Trancoso 

a inventariação dos bens constantes da doação em causa, torna-

se no entanto necessário proceder à sua avaliação, de forma a 

que tais bens passem a constar do registo de bens patrimoniais 

do Município. ---------------------------------------------------------  

Neste sentido, e considerando que a avaliação dos bens deve 

ser efectuado por um perito independente ao Município, 

propõem-se que seja determinado a abertura de procedimento 

com vista à contratação do serviço em questão. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar à Directora do Museu 
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da Guarda a avaliação do espólio, solicitando proposta nesse 

sentido. ----------------------------------------------------------------  

*A18*  Actualização de Saldos de Contas Assinaladas no Balancete:  

Em seguida foi presente Informação a dar conta que aquando da 

implementação do POCAL no Município de Trancoso, foram 

integrados na contabilidade patrimonial, a crédito, os saldos 

das contas de operações de tesouraria, os quais representavam 

uma responsabilidade da entidade para com terceiros. -----------  

Veio no entanto a constatar-se que alguns destes saldos, que 

têm permanecido nos registos contabilísticos desde o exercício 

de 2003 por uma questão de prudência, correspondem a 

operações cujos valores não poderão ser já exigíveis. ------------  

Assim, e de forma a ajustar os registos com vista a que os 

mesmos traduzam de modo fiel e apropriado a situação 

patrimonial do Município de Trancoso, propõem-se que os 

saldos das contas assinaladas no balancete que se anexa, sejam 

integrados como uma receita orçamental do município, bem 

como 0,02 € que resultam de arredondamentos, e que se 

encontram registados no saldo da conta 24522 - CGA - 

Retenções a pessoal.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar e concordar com a 

Informação dos serviços. --------------------------------------------  

*A19*  Inventariação e Avaliação do Espaço onde se Realiza a Feira 
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Semanal: Em seguida foi presente Informação a dar conta que 

após uma análise detalhada aos terrenos incluídos na 

inventariação inicial do património do Município, efectuada 

pela empresa Sight, constatou-se a não inclusão do espaço onde 

actualmente se realiza a feira semanal. ----------------------------  

Dado tratar-se de um bem enquadrado no domínio privado do 

Município, de grande relevância não só em termos de impacto 

urbanístico, mas também materialmente significativo em termos 

patrimoniais. ----------------------------------------------------------  

Assim, torna-se necessário diligenciar no sentido de se 

proceder à sua inventariação e avaliação, devendo o 

levantamento técnico e a aferição do respectivo valor ser 

efectuado por um perito independente ao Município. ------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar ao engenheiro �uno 

Pinto a referida avaliação. ------------------------------------------  

*A20*  Tarifas de RSU's do Município de Trancoso:  -------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do artigo 16° da 

Lei número 2/2007 de 15 de Janeiro, aprovar as tarifas de 

RSU's do Município de Trancoso, de acordo com o mapa que 

a seguir se reproduz: ------------------------------------------------  

Tipo de Consumidor Tarifa Fixa 

Doméstico 2,50€ 

Comércio 
com menos de 6 trabalhadores 3,00€ 

com mais de 6 trabalhadores 4,00€ 
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Industria 
com menos de 6 trabalhadores 3,00€ 

com mais de 6 trabalhadores 4,00€ 

Serviços 
com menos de 6 trabalhadores 3,00€ 

com mais de 6 trabalhadores 4,00€ 

Organismos do Estado 4,00€ 

Autarquias 2,50€ 

Instituições s/fins lucrativos 2,50€ 

Obras 2,00€ 

 

*A21*  Introdução em Inventário do Município de Trancoso dos 

Bens do Extinto GAT de Trancoso:  -------------------------------  

Em seguida foi presente Informação a dar conta que 

considerando que já decorreu mais de ano desde a publicação 

do Decreto-Lei nº 201/2008, de 9 de Outubro, que veio 

determinar a extinção dos gabinetes de apoio técnico (GAT),  

assim como a celebração de contratos de execução entre os 

membros do Governo responsáveis pela área das finanças, do 

desenvolvimento regional e da administração local, tendo em 

vista a afectação dos recursos dos GAT aos Municípios. --------  

Considerando que, não obstante todos os contactos tidos com a 

CCDRC para se saber qual é o ponto da situação e tendo em 

vista a aceleração de todo o processo, até ao momento ainda 

não foi assinado, por parte da tutela, o contrato de execução 

que visará a afectação dos recursos do GAT de Trancoso ao 

Município de Trancoso, tendo a afectação sido feita apenas 

verbalmente, constatamos que existe um grande desfasamento 
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no tempo, o que afecta terminantemente a correcta gestão dos 

bens móveis e viaturas. ----------------------------------------------  

Considerando que da listagem anexa à proposta do contrato de 

execução do Ex. GAT de Trancoso, de 24 de Março de 2009, 

foram avaliados os bens móveis, relativamente ao material 

informático e de telecomunicações, conforme informação n.º  

1956, de 4 de Dezembro de 2009, do especialista de informática 

que se anexa. Venho propor que sejam introduzidos no 

inventário do Município de Trancoso todos os bens da listagem 

anexa à proposta do contrato de execução do Ex. GAT de 

Trancoso, de 24 de Março de 2009, que se anexa, com a 

excepção dos bens deficientes e dos bens de informática e 

telecomunicações, os quais só deverão ser inventariados os 

bens descritos na informação n.º 1956, de 4 de Dezembro de 

2009, do especialista de informática. -------------------------------  

Serviço de Informática informou a Câmara que no sentido de 

ser avaliado o material informático e de telecomunicações 

existente no edifício do 'Gabinete de Apoio Técnico de 

Trancoso' o equipamento: 1 router wireless ZYXEL Prestigue 

662HW - (over ISDN); 4 PEN USB Wireless SMC EZ Connect; 

1 Multifunções Xerox PE16; 1 Fotocopiadora Ricoh (necessita 

manutenção) e 1 Monitor TFT LG Flatron, poderá ficar para 

utilização em local a definir.  ----------------------------------------  
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O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho 

'Concordo com o teor da informação dos serviços, pelo que 

determino: 1-Integração do equipamento constante na 

informação no inventário do Município. 2- Destruição do 

restante equipamento. Com conhecimento aos serviços de 

aprovisionamento e informática. '  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou introduzir no inventário do 

Município de Trancoso os bens constantes da informação dos 

serviços com a doação por parte da CCDRC se aceita para os 

devidos efeitos. ------------------------------------------------------- 

*A22*  Direito de Preferência de Imóvel: Em seguida, foi presente o 

ofício número 791, da Secção de Obras Particulares, que deu 

entrada nesta Câmara em 17 do passado mês de Dezembro, de 

Maria Isabel da Rocha Saraiva, a solicitar se a Câmara 

Municipal quer ou não exercer o direito de preferência, pelo 

valor de 1.370 euros, do imóvel sito na Rua Escura, freguesia 

de Santa Maria em Trancoso, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 63. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência. -----------------------------------------------------------  

*A23*  Em seguida, foi presente o ofício número 793, da Secção de 

Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 17 do 

passado mês de Dezembro, de Maria Isabel da Rocha Saraiva, a  
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solicitar se a Câmara Municipal quer ou não exercer o direito 

de preferência, pelo valor de 16.370 euros, do imóvel sito na 

Rua Escura, freguesia de Santa Maria em Trancoso, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 1509. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência. -----------------------------------------------------------  

*A24*  Empreitada de Obras Públicas para a Concretização de um 

Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Trancoso, que inclui a Construção do Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso e a Remodelação da Iluminação 

Pública dentro da Zona de Muralha do Centro Histórico, 

Classificado como Aldeia Histórica: Os Serviços Técnicos 

informaram a Câmara que o Plano de Segurança e Saúde 

apresentado, enquadra-se com o projecto de obra e demais 

condições estabelecidas para a execução da obra, 

caracterizando os riscos evidenciados e as medidas preventivas 

a adoptar, merecendo por isso a validação pelo coordenados de 

segurança, devendo ser aprovados pelo dono de obra. -----------  

Deverá agora o dono de obra comunicar a abertura do estaleiro 

à Inspecção Geral de Trabalho. -------------------------------------  

Anexa-se o modelo de comunicação prévia, devidamente 

preenchido, documento esse que deverá ser enviado à Inspecção 

Geral de Trabalho. ----------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de Segurança.  

*A25*  Estrada Municipal Trancoso - Aldeia Velha: Os Serviços 

Técnicos informaram a Câmara que a empreitada foi consignada 

no dia 02-09-2009, sendo de 45 dias o prazo de execução. O 

adjudicatário já solicitou duas prorrogações do prazo, uma de 

30 dias e outra de 25 dias, a título gracioso. ----------------------  

Para a empreitada terminar, falta executar a pintura do eixo da 

via, que devido às condições climatéricas ainda não foi 

executado, e a reconstrução de um muro de suporte como 

trabalhos a mais. ------------------------------------------------------  

Dado que a obra já deveria ter terminado, deveria ser 

apresentado pelo adjudicatário um novo pedido de prorrogação 

e um novo plano de trabalhos, devendo o mesmo ser cumprido 

sob pena de serem aplicadas multas pelo não cumprimento dos 

prazos. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar ao empreiteiro novo 

plano de trabalhos. ---------------------------------------------------  

*A26*  Doação ao Município de Trancoso: Em seguida foi presente 

Informação a dar conta que no sentido de dar cumprimento à 

alínea h) do nº. l  do artigo 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se a aceitação da doação ao 

Município de Trancoso a benefício de inventário, efectuada no 
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ano de 2009, de duas papeleiras, por parte da empresa Bricantel 

- Comércio de Material Eléctrico de Bragança, conforme a sua 

Factura nº.  72030, de 26/0112009. ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar a doação. ---------------  

*A27*  Brinquedos de #atal:  O senhor vereador João Carvalho exarou 

o seguinte despacho: "Como é de tradição, o Município de 

Trancoso oferece prendas aos filhos dos funcionários até aos 

10 anos de idade (inclusive) na noite da Ceia de @atal do 

Município. Pelo que, face ao exposto, determino ao Serviço de 

Aprovisionamento a aquisição de prendas até ao valor máximo 

de 500 €, caso haja dotação orçamental." -------------------------  

Os Serviços de Aprovisionamento informaram a Câmara que na 

sequência do despacho para aquisição de brinquedos para oferta 

aos filhos dos funcionários no Jantar de Natal do Município e 

posterior requisição no valor de 500,00€, informa-se que 

aquando da aquisição dos referidos produtos, o valor necessário 

foi de 480,24€. --------------------------------------------------------  

Assim, torna-se necessário proceder à correcção do respectivo 

cabimento. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A28*  Pedido de Transporte: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 4373, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 10 do passado mês de Novembro, da Associação de 
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Dadores de Sangue de Vila Franca das Naves, a solicitar a  

cedência de transporte para deslocação a Santa Maria Adelaide, 

no Porto. ---------------------------------------------------------------  

Foi presente o orçamento da firma Viúva Carneiro & Filhos, 

Limitada, com sede em Meda, no valor de 650 euros. ------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho 

'Adjudique-se conforme orçamento apresentado. A 

contabilidade. '  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

Pedidos de Cedência de Transportes: ----------------------------  

*A29*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4721, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente mês 

de Dezembro, da Escola Secundária com 3° Ciclo Gonçalo Anes 

Bandarra em Trancoso a solicitar transporte para o desporto 

escolar. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes. A reunião para ratificação." --------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A30*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4742, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente mês 

de Dezembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de infantis se deslocar a Foz Côa. -----  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 
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despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho.----------- 

*A31*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4743, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente mês 

de Dezembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de seniores se deslocar a Vila Cortez. -  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho.----------- 

*A32*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4744, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente mês 

de Dezembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de escolinhas se deslocar a Aguiar da 

Beira. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho.----------- 
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*A33*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3772, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês 

de Dezembro, do Jardim de Infância de Castanheira a solicitar  

transporte de criança à Torre do Terrenho. ------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes. A reunião para ratificação." --------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A34*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4790, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês 

de Dezembro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso 

a solicitar transporte das equipas de basquetebol. ----------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A35*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4794, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 11 do corrente mês 

de Dezembro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso a 

solicitar transporte para Palhais. ------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes. A reunião para ratificação." --------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  
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*A36*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4813, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 1 4 do corrente 

mês de Dezembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a 

solicitar transporte para a equipa de juniores se deslocar a 

Sabugal. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A37*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4828, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente mês 

de Dezembro, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves a solicitar transporte para alunos participarem na Festa 

de Natal.  ---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes. A reunião para ratificação." --------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A38*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata. --------------------  

*A39*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 
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por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A40*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.30 horas, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe de Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  


