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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 21 DE JU�HO DE 2010. -------  

*A1*  Aos 21 dias do mês de Junho do ano 2010, 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 9,30 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 

92° 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 24 do 

passado mês de Maio e, por maioria, a acta da reunião de 2 do 

corrente mês de Junho, com a abstenção do senhor vereador 

professor Amílcar Salvador, que justificou o seu voto com o 

facto de não ter estado presente, dispensando as suas leituras 

em virtude destas terem sido antecipadamente distribuídas a 
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todos os membros da Câmara e que para efeitos do disposto no 

número 1 do artigo 91° do diploma atrás citado, as actas ora 

aprovadas, sejam afixadas no átrio do edifício dos Paços do 

Município de Trancoso. ----------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 113 datado de 18 do corrente mês de Junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 334.561,09 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 406.422,57 €. ----------------  

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

*A5*  Intervenções: O senhor vereador António Nascimento começou 

por questionar o senhor Presidente da Câmara, relativamente ao 

programa da Festa da História, prevista para o próximo fim-de-

semana. ----------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara prestou de imediato as 

informações solicitadas. ---------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente o senhor vereador professor Amílcar Salvador, 

chamou à atenção para a necessidade de a autarquia continuar 

atenta à questão dos cães vadios em Trancoso, dado que, em 

particular nesta altura, voltam a aparecer inúmeros animais a 

vaguear pelos Bairro e Centro da Cidade, devendo por isso 

actuar-se diligentemente nesta matéria. ----------------------------  
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*A7*  O senhor vereador professor Amílcar Salvador questionou ainda 

o senhor Presidente da Câmara, relativamente aos custos da 

medalha, que foi entregue ao senhor Primeiro Ministro. ---------  

O senhor Presidente da Câmara informou e esclareceu os 

presentes, no que respeita aos custos da concepção da medalha 

e sua produção. -------------------------------------------------------  

*A8*  De seguida tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara 

para informar os senhores vereadores que tinha estado há dias, 

reunido em Coimbra, com responsáveis do Ministério da 

Educação, onde foi informado da confirmação da fusão dos 

Agrupamentos de Escolas em Trancoso, bem como da intenção 

do Governo de, no próximo ano lectivo, serem encerradas as 

Escolas do1º Ciclo de Freches e da Cogula, decisão esta tomada 

de forma unilateral,  sem o acordo do Município ------------------  

Assim, o senhor Presidente da Câmara, face à importância e á 

relevância desta questão para o concelho, questionou o 

Executivo relativamente à aceitação ou não do encerramento 

das Escolas acima citadas, encerramento este pretendido pelo 

Ministério da Educação. ---------------------------------------------  

Começou por usar da palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para afirmar, que os vereadores do Partido 

Socialista são totalmente contra o encerramento das Escolas 

Básicas do 1º Ciclo de Freches e Cogula. --------------------------  
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No que respeita à fusão dos Agrupamentos do concelho, o 

senhor vereador professor Amílcar Salvador referiu ainda 

serem igualmente contra a forma como este processo está a ser  

conduzido, estando naturalmente preocupados com as 

consequências nefastas que dele podem resultar.  -----------------  

Debatidas estas questões, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, não aceitar o encerramento das Escolas Básicas 

do 1º Ciclo de Freches e Cogula, tanto mais que se prevê no 

que, ano lectivo 2011/2012, aquelas Escolas Básicas terão, 22 

e 29 alunos respectivamente, em função do número de alunos 

existentes no pré-escolar das respectivas Escolas .  --------------  

Acresce ainda que referir para o ano lectivo 2010/2011, a 

Escola EB1 de Cogula terá 21 alunos, três dos quais com 

necessidades educativas especiais e a EB1 de Freches, disporá 

de 20 alunos, sendo que um deles tem paralisia cerebral. ------  

O Executivo Municipal deliberou ainda igualmente por 

unanimidade manifestar a sua total discordância 

relativamente à extinção do Agrupamento de Escolas de Vila 

Franca das 0aves e à constituição de um único Agrupamento 

de Escolas no concelho de Trancoso. ------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Análise, Discussão e Votação da 1ª Revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa e às Grandes Opções do Plano:  
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Seguidamente foi presente ao executivo municipal a proposta 

referida em epígrafe. -------------------------------------------------  

Uma vez que não foram solicitados esclarecimentos ou 

produzidas intervenções, o senhor Presidente da Câmara, 

colocou os documentos em discussão, à votação, tendo os 

mesmo sido aprovados por unanimidade, devendo igualmente 

esta revisão ser sujeita à aprovação da Assembleia Municipal, 

nos termos da alínea b) do número 2 do artigo 53º da Lei 

número 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 

5-A/2002 de 11 de Junho. -------------------------------------------  

*A10*  Proposta de Regulamento de Apoio à Melhoria das 

Condições de Habitação de Munícipes Carenciados:  

Seguidamente foi presente a proposta de Regulamento referido 

em epígrafe que de seguida se transcreve na íntegra: ------------  

------Regulamento de Apoio à Melhoria das Condições ---------  

------------de Habitação de Munícipes Carenciados --------------  

----------------------------Preâmbulo ---------------------------------  

Tendo em consideração as competências em que os Municípios 

estão cada vez mais empenhados, no âmbito das iniciativas e 

acções de carácter social, com o objectivo de minimizar ou 

mesmo solucionar problemas específicos de indivíduos isolados 

ou inseridos em agregados familiares que se encontrem em 

situação económico-social considerada precária, tornou-se 
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necessária a elaboração de um regulamento que permita o 

apoio à melhoria das condições de habitação de munícipes 

carenciados. -----------------------------------------------------------  

O artº 65º da Constituição da República Portuguesa, confere a 

incumbência ao Estado, no que respeita ao direito à habitação,  

o seguinte; -------------------------------------------------------------  

“Programar e executar uma política de habitação inserida em 

planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos 

de urbanização que garantam a existência de uma rede 

adequada de transportes e de equipamento social” com o 

objectivo principal de garantir aos cidadãos o “direito, para si 

e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, 

em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade 

pessoal e a privacidade familiar.” ---------------------------------  

Consideraram-se assim, para este regulamento, as atribuições 

que se remetem às Autarquias Locais, na alínea h) e i) do nr. 1 

do artº 13º e do artº 24º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, bem 

como na alínea c) do nr. 4º do artº 64º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro. --------------------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 1º -------------------------------  

---------------------------------Âmbito --------------------------------  

O Regulamento agora definido aplica-se a toda a área 

abrangente do concelho de Trancoso. ------------------------------  
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--------------------------------Artigo 2º -------------------------------  

--------------------------------Objecto --------------------------------  

O presente regulamento estabelece o regime jurídico de 

atribuição, pela Autarquia, de apoios à melhoria das condições 

habitacionais de munícipes que se encontrem em comprovada 

situação de carência económico-social,  em parceria ou não 

com outras entidades. ------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 3º -------------------------------  

-----------------------Tipo e natureza dos Apoios -------------------  

1 – Os apoios referidos no artigo 2º destinam-se à realização 

de pequenas obras que sejam consideradas essenciais para a 

satisfação das necessidades básicas de habitabilidade e que 

remetem, entre outras, para as seguintes situações: -------------  

a) Reparação e/ou construção de instalações sanitárias, 

incluindo ligação às redes públicas de abastecimento de água, 

esgotos/fossa e electricidade; ---------------------------------------  

b) Reparação e/ou construção de telhados e/ou pavimentos em 

estado de ruína; -------------------------------------------------------  

c) Adaptações em edifícios para deficientes; ----------------------  

d) Reparação e/ou construção de rede de água interior e 

ramais de água; -------------------------------------------------------  

e) Instalações eléctricas interiores, ramais e baixadas 

eléctricas; -------------------------------------------------------------  
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f) Arranjo/recuperação de janelas e portas exteriores; ----------  

g) Obras de beneficiação interior e/ou ampliação das 

habitações; ------------------------------------------------------------  

h) Obras de simples beneficiação e/ou conservação das 

habitações; ------------------------------------------------------------  

i) Melhoria das condições de segurança das habitações, 

decorrentes do processo de envelhecimento ou de doenças 

crónicas debilitantes dos indivíduos candidatos e/ou dos 

elementos do seu agregado familiar; -------------------------------  

j) Isenção do pagamento de taxas e licenças em processos de 

obras. ------------------------------------------------------------------  

2 – Sempre que se justifique, prevê-se também apoio técnico, 

no que respeita: -------------------------------------------------------  

a) Elaboração de projecto de arquitectura e projectos de 

especialidades quando necessário; ---------------------------------  

b) Acompanhamento técnico na elaboração de projectos de 

melhoria/beneficiação das habitações e acompanhamento da 

obra.--------------------------------------------------------------------  

3 – O apoio a atribuir a cada munícipe ou agregado familiar 

deverá revestir as seguintes modalidades:-------------------------  

a) Apoio na execução de pequenas obras de reparação,  

restauro, construção – mão-de-obra; ------------------------------  

b) Aquisição de material de construção; ---------------------------  
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c) Aquisição de mobiliário e/ou equipamentos considerados de 

primeira necessidade; ------------------------------------------------  

d) Pagamento de rendas de habitações onde o indivíduo ou 

agregado familiar tenha(m) de permanecer durante o tempo de 

execução das obras a realizar. --------------------------------------  

4 – Anualmente será orçamentado o montante global destinado 

a este tipo de apoios, aprovado pelos órgãos competentes; no 

caso de o montante global das candidaturas ser superior à 

verba orçamentada, estas serão ordenadas segundo as 

prioridades definidas no nr. 2º do artigo 8º do presente 

Regulamento. ----------------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 4º -------------------------------  

------------------Apresentação de Candidaturas --------------------  

As candidaturas serão apresentadas na Câmara Municipal de 

Trancoso, no início de cada ano civil, e o respectivo anúncio e 

prazo de candidaturas serão anunciados em Edital próprio e 

afixados nos locais devidos para esse efeito, bem como na 

página oficial do Município. ----------------------------------------  

--------------------------------Artigo 5º -------------------------------  

-----------------------Condições de acesso --------------------------  

1 – Podem candidatar-se ao Programa referido, o indivíduo ou 

agregado familiar que se encontre nas seguintes condições: ----  

a) Residir e ser eleitor na área de abrangência do concelho de 
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Trancoso; --------------------------------------------------------------  

b) O indivíduo cujos rendimentos sejam iguais ou inferiores ao 

salário mínimo nacional; --------------------------------------------  

c) O agregado familiar cujo rendimento per capita seja igual 

ou inferior ao salário mínimo nacional; ---------------------------  

d) Residir com carácter de permanência na habitação à qual 

candidata o apoio a conceder, não lhe podendo atribuir outro 

fim que não seja o habitacional, do próprio ou dos elementos 

que compõem o seu agregado familiar; ----------------------------  

e) Ser proprietário ou co-proprietário da habitação; ------------  

f) Dão possuir o candidato ou o agregado familiar, qualquer 

outro bem imóvel destinado à habitação, nem receber 

rendimentos da propriedade ou de quaisquer outros bens 

imóveis; ----------------------------------------------------------------  

g) Dão usufruir de outro tipo de apoios para o mesmo fim. -----  

2 – Para o cálculo do rendimento per capita considera-se a 

média mensal de todos os rendimentos, os vencimentos e fontes 

de receita de todos os membros do agregado familiar. ----------  

3 – Para os efeitos do cálculo do rendimento indicado no 

número anterior, serão deduzidos os encargos mensais fixos 

com despesas de saúde não reembolsadas, desde que 

devidamente comprovadas, assim como os encargos mensais 

com impostos e contribuições desde que devidamente 
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comprovados e as despesas comprovadas provenientes 

directamente de decisões judiciais. ---------------------------------  

--------------------------------Artigo 6º -------------------------------  

-----------------------------Competência -----------------------------  

A apreciação e decisão das candidaturas apresentadas e dos 

apoios a atribuir será da competência da Câmara Municipal, 

sob proposta da equipa constituída por dois elementos a 

designar, nomeadamente dos sectores de Acção Social e 

Divisão de Obras.-----------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 7º -------------------------------  

----------------Instrução do processo de candidatura -------------  

O processo de candidatura ao apoio a ser concedido terá de 

ser instruído pelos documentos seguintes, para indivíduos em 

particular e/ou respectivo agregado familiar: --------------------  

a) Formulário de candidatura, em modelo próprio, a fornecer 

pela Câmara Municipal; ---------------------------------------------  

b) Cópia do Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade; ------  

c) Cópia do Cartão de Contribuinte; -------------------------------  

d) Cópia do Cartão da Segurança Social; -------------------------  

e) Comprovativo do grau de incapacidade e/ou deficiência, nos 

casos em que justifique; ---------------------------------------------  

f) Atestado de residência e composição do agregado familiar 

emitido pela Junta de Freguesia da área de residência; ---------  
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g) Declaração de IRS e respectiva nota de liquidação e/ou 

apresentação dos recibos do rendimento mensal, emitidos pela 

entidade patronal; no caso de não auferirem rendimentos, 

deverá ser entregue a respectiva Declaração da Repartição de 

Finanças competente; ------------------------------------------------  

h) Cópia da liquidação do imposto municipal sobre imóveis ou 

isenção do pagamento do mesmo; -----------------------------------  

i) Declaração, sob compromisso de honra do requerente, da 

veracidade de todas as declarações prestadas no requerimento 

de candidatura, de como não é beneficiário, em simultâneo, de 

qualquer outro tipo de apoio destinado ao mesmo fim e de que 

nenhum dos elementos do agregado familiar beneficia de 

quaisquer outros rendimentos para além dos declarados nos 

termos da alínea anterior; -------------------------------------------  

j) Certidão da inscrição predial da habitação e cópia da 

Caderneta Predial ou Certidão matricial actualizada; ----------  

k) Orçamento(s) das obras a efectuar, em que conste a 

descrição dos trabalhos, listagem quantificada dos materiais 

necessários, o preço proposto, bem como o respectivo prazo de 

execução. --------------------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 8º -------------------------------  

----------------------Análise das candidaturas ----------------------  

1 – As candidaturas apresentadas serão analisadas sobre duas 
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perspectivas, que em conjunto farão parte do processo de 

concessão do apoio a disponibilizar:-------------------------------  

a) Informação sobre o estado da habitação fundamentada pelo 

Técnico Municipal, através da realização de vistorias, onde 

conste a situação da habitação e a viabilidade económica da 

intervenção; -----------------------------------------------------------  

b) Elaboração de um Relatório Social onde conste o estudo 

sócio-económico do requerente e/ou respectivo agregado 

familiar, fundamentado em visita domiciliária e em conjunto 

com todos os elementos disponíveis, da responsabilidade da 

Autarquia. -------------------------------------------------------------  

2 – Será conferida prioridade para decisão relativamente aos 

processos de candidatura, as situações de urgência ou de 

grande carência, tendo em consideração os seguintes critérios:  

a) Existência de menores em risco; ---------------------------------  

b) Existência de idosos, doentes e/ou deficientes no agregado 

familiar; ---------------------------------------------------------------  

c) Grau de degradação da habitação; ------------------------------  

d) Condições de salubridade. ---------------------------------------  

3 – Dos critérios de concessão dos apoios será tido em 

consideração, em caso de igualdade, para 1º (primeiro) lugar a 

candidatura que nunca ou há mais tempo tenha beneficiado de 

ajuda financeira. ------------------------------------------------------  
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--------------------------------Artigo 9º -------------------------------  

------------------------Concessão dos Apoios ------------------------  

Para a concessão dos apoios previstos no presente 

Regulamento, será celebrado entre os beneficiários e o 

Município de Trancoso, um contrato onde se especifica o tipo 

de apoio concedido e as condições a que ambas as partes se 

comprometem. ---------------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 10º -----------------------------  

---------------------------------Decisão -------------------------------  

1 - Após reunidas as informações técnicas e analisada a 

Candidatura esta será submetida à apreciação e decisão da 

Câmara Municipal. ---------------------------------------------------  

2 – A decisão tomada será sempre comunicada ao interessado 

e, no caso de a mesma ser favorável, deverá conter a indicação 

da natureza do apoio a conceder e dos procedimentos a seguir.  

--------------------------------Artigo 11º -----------------------------  

------------------------------Fiscalização -----------------------------  

A Câmara Municipal, através dos Técnicos nomeados para o 

efeito, fiscalizará as obras a realizar, bem como o seu bom 

andamento em função dos prazos de execução previstos ---------  

--------------------------------Artigo 12º -----------------------------  

---------------------Obrigações dos Requerentes -------------------  

1 – Os candidatos ficam obrigados a prestar à Autarquia, com 
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exactidão, todas as informações que lhes forem solicitadas, 

bem como informar a mesma das alterações das condições 

sócio-económicas do agregado familiar que aconteçam no 

decorrer do processo de atribuição do apoio concedido. --------  

2 – Os beneficiários não poderão candidatar-se mais do que 

uma vez para o mesmo tipo de intervenção no prazo mínimo de 

cinco anos. ------------------------------------------------------------  

--------------------------------Artigo 13º -----------------------------  

-----------------Suspensão dos Apoios a conceder -----------------  

 --------------------------------------------------------------------------  

A prestação de falsas declarações por parte dos Candidatos, na 

instrução do requerimento da candidatura ou no próprio 

processo de acompanhamento da execução da obra, implicam a 

imediata suspensão dos apoios concedidos e a reposição das 

importâncias já dispendidas pelo Município, bem como a 

efectivação das responsabilidade civis e todas as 

consequências legais inerentes ao crime de falsas declarações.  

--------------------------------Artigo 14º -----------------------------  

-------------------------------Caducidade -----------------------------  

Após deliberação da concessão do apoio a prestar, os 

beneficiários têm 90 dias para iniciar as obras e o prazo de 

execução não poderá ultrapassar os 12 meses, sob pena de 

caducar o tempo previsto de atribuição do respectivo apoio. ---  
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--------------------------------Artigo 15º -----------------------------  

---------------------------Disposições finais -------------------------  

Todas as situações não previstas no presente Regulamento 

serão resolvidas pela Câmara Municipal. -------------------------  

--------------------------------Artigo 16º -----------------------------  

---------------------------Entrada em vigor --------------------------  

O presente Regulamento entra em vigor 15 (quinze) dias após a 

sua publicação legal. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por unanimidade e ser 

remetida à Assembleia Municipal. ---------------------------------  

*A11*  Apreciação da proposta tendo em vista a recolha de parecer 

da Assembleia Municipal, que permita, a título excepcional, 

a admissão de pessoal:  Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou ao Executivo, a seguinte proposta: ----------  

------------------PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO ------------------  

Enquadramento Legal ------------------------------------------------  

A Lei nº 3 B/2010 de 28 de Abril, que aprovou o Orçamento 

Geral do Estado para 2010, veio introduzir, relativamente às 

Autarquias Locais profundas alterações em matéria de 

recrutamento de pessoal. --------------------------------------------  

Assim, resulta do nº 1 do artigo 23º da citada Lei que a 

admissão de pessoal deverá respeitar a regra dos ”2 por 1“, ou 

seja; um recrutamento por cada duas saídas, 
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independentemente da forma de desvinculação, devendo ainda 

cumprir-se os requisitos igualmente mencionados no referido 

Artigo 23º. -------------------------------------------------------------  

Porém, a alínea a) do nº 11 do mesmo artigo prevê que, a título 

excepcional, em casos devidamente fundamentados, a 

Assembleia Municipal possa emitir parecer favorável ao 

recrutamento em número superior ao previsto no nº 1 do citado 

artigo. ------------------------------------------------------------------  

Assim, nos termos das disposições atrás citadas, propõe-se que 

a Câmara Municipal apresente à Assembleia Municipal um 

pedido de parecer favorável ao recrutamento de trabalhadores 

sem relação jurídica por tempo indeterminado, em número 

superior ao previsto no já referido nº 1 do citado artigo 23º, 

tendo em vista o preenchimento dos postos de trabalho já 

constantes do mapa de pessoal aprovado para 2010, e que são 

os seguintes: ----------------------------------------------------------  

- Um Técnico Superior na área de Turismo;-----------------------  

- Um Assistente Operacional na área de Turismo; ---------------  

- Um Técnico Superior na área de Psicologia; --------------------  

- Um Técnico Superior na área Administração Pública. ---------  

Propõe-se ainda nos termos da Lei nº 12-A/2008 de 27 de 

Fevereiro a aprovação da alteração ao Mapa de Pessoal em 

vigor, tendo em vista permitir a criação de um posto de 
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trabalho de Técnico Superior na área de Engenharia Civil,  

traduzindo-se esta alteração na retirada de um lugar de 

Engenheiro Civil da Divisão de Obras Municipais e Serviços 

Urbanos por tempo determinado, passando a prever-se para a 

mesma Divisão um lugar de Engenheiro Civil por tempo 

indeterminado. --------------------------------------------------------  

Em anexo junta-se Mapa de Pessoal, contendo as alterações 

propostas. -------------------------------------------------------------  

Em consequência propõe-se que a Câmara Municipal aprove 

esta alteração, sujeitando-a à aprovação da Assembleia 

Municipal, solicitando-se igualmente a esta, nos termos das 

disposições legais atrás citadas, que emita parecer favorável à 

abertura de procedimento concursal,  tendo em vista o 

preenchimento do posto de trabalho agora proposto. ------------  

2 - Justificação da Proposta de Contratação ----------------------  

Do que diz respeito às Técnicas de Turismo, a necessidade da 

sua contratação, prende-se com o facto de o único lugar de 

Técnica Superior de Turismo da Autarquia ter vagado 

recentemente, por vontade própria, bem como pelo facto de o 

Município ter assumido novas competências, com a instalação 

do segundo Posto de Turismo em Trancoso, localizado no 

Castelo, conforme prevê o Protocolo de Delegação de 

Competências celebrado com a Delegação Regional da Cultura 
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do Centro, no passado dia 29 de Maio. ----------------------------  

Já relativamente à Técnica Superior de Psicologia, a sua 

necessidade deriva do facto de o Município ter vindo a 

assegurar através da celebração de contratos a termo, os 

serviços de um Técnico Superior desta área, pelo que importa 

dotar o Município, de um Técnico desta especialidade. ----------  

Do que se refere á contratação de um Técnico Superior de 

Administração Publica, trata-se da admissão de um quadro 

qualificado nesta área, que se justifica pelo necessidade de 

acompanhar a crescente evolução da delegação de 

competências que os Municípios têm vindo a sentir nos últimos 

tempos. -----------------------------------------------------------------  

Por ultimo no que respeita à contratação de um Técnico 

Superior na área de Engenharia Civil, tal justifica-se com o 

facto de um sector fundamental da Autarquia, como é o sector 

das Obras Municipais e Serviços Urbanos, necessitar de um 

conjunto de técnicos qualificados, para colaborar e dirigir 

áreas como a rede viária e transito, ambiente, protecção civil,  

gestão e manutenção de equipamentos, bem como outras. -------  

Acresce, que com a criação este lugar se extingue um lugar 

idêntico previsto contratar a termo. --------------------------------  

Assim, considerando que o conjunto de postos de trabalho a 

preencher nas áreas atrás mencionadas representa para o 
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Município, uma condição indispensável para o desenvolvimento 

das suas atribuições e concretização dos seus objectivos, 

constantes do seu plano de actividades, solicita-se à 

Assembleia Municipal, uma apreciação favorável desta 

pretensão, de forma a viabilizar a contratação dos 

profissionais já referidos. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta que deverá 

ser enviada à Assembleia Municipal para aprovação, nos seus 

precisos termos. ------------------------------------------------------  

*A12*  Destaque de uma Parcela : Em seguida foi presente o 

requerimento número 380, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 12 do passado mês de Maio, de 

Luís Joaquim Ferreira Batista e outro, residente na Suíça, a 

solicitar autorização para o destaque de uma parcela de terreno 

a destacar do prédio rústico sito no lugar de Quintas de Cima, 

em Castaíde, freguesia de Santa Maria, inscrito na matriz 

predial com o artigo 2654, que confronta de Norte com 

caminho, de Sul com caminho, de Nascente com José dos 

Santos e de Poente com Mário da Encarnação e outros, descrita 

na Conservatória do Registo Predial sob o número 

2654/17/11/2009. -----------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara Municipal que o prédio que 
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está sujeito à operação de destaque, está situado em zona 

urbana, cumprindo cumulativamente as seguintes condições 

constantes no 4º ponto do artigo 6º da Lei número 60/2007 de 4 

de Setembro. ----------------------------------------------------------  

O prédio rústico sobre o qual incide a operação de destaque tem 

a área de 1.906 metros quadrados. A parcela a destacar tem 

uma área de 969 metros quadrados. A parcela terá a área de 937 

metros quadrados. A área bruta de implantação das construções 

não poderá ser superior a 242 metros quadrados, a área bruta 

das construções não poderá ser superior a 484 metros 

quadrados, a habitação é constituída no máximo por dois pisos 

habitacionais ----------------------------------------------------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar mais nenhum 

destaque por um prazo de 10 anos. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque de acordo 

com a informação dos Serviços. ------------------------------------  

*A13*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi ainda 

presente o requerimento número 466, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente 

mês de Junho, de António José Silva Garrido, residente em 

Carnicães, na qualidade de herdeiro, a solicitar isenção de 

licença de utilização de um palhal,  sito em cabecinho, em 

Carnicães, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 353 da 
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freguesia de Carnicães, 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 ainda presente o requerimento número 467, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 9 do corrente mês de Junho, de António José Silva Garrido, 

residente em Carnicães, na qualidade de herdeiro, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um palhal, sito em 

cabecinho, em Carnicães, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 351 da freguesia de Carnicães, 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*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 474, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 11 do corrente mês de Junho, de Maria Albertina Castro 

Bernardino, residente em Cogula, na qualidade de proprietária, 

a solicitar isenção de licença de utilização de uns arrumos, sito 

em Cogula, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P438 

da freguesia de Cogula, uma vez que o mesmo foi construído 
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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. ----------------  

*A16*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 482, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 15 do corrente mês de Junho, de Adriano Pires Buracas, 

residente em Almada, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na Rua 

do Forno, em Moreirinhas, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 1117 da freguesia de Moreira de Rei, 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. ----------------  

*A17*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 488, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 16 do corrente mês de Junho, de Maria de Lurdes Pires 

Gabriel, residente em Estoril, na qualidade de proprietária, a  

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

em Ameal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1300 

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

antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 
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de Agosto de 1951. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A18*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das �aves - Auto de Medição número 5: Em seguida 

foi presente informação prestada pela Divisão de Obras 

Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pela firma Cipriano Pereira 

Carvalho & Filhos, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 15.588,90 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto. -----------------  

*A19*  Subsídios:  De seguida foi presente o requerimento número  

222 ,  da  Sec re t a r i a  que  deu  en t rada  nes ta  Câmara  em 18  do  

co r ren te  mês  de  Junho ,  da Associação Cultural e Recreativa 

de Trancoso, secção motorizada Quebra Molas, a solicitar o 

fornecimento de 2 refeições no Hotel de Turismo de Trancoso 

para os participantes na 4ª prova do Desafio de Navegação 4x4 

Portugal Tracking Challenge. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder. ------------------------  

*A20*  A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio de 15.000 

euros à Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, com 

vista à construção de um anexo na sua sede, destinado a 

arrumos e instalação de um barbecue, para apoio às diversas 
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actividades e eventos que ali realiza.  ------------------------------  

0ão participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Carvalho.  --------------------------------------------------------------  

*A21*  A Câmara Municipal deliberou conceder à Associação Sócio-

Cultural da Castanheira um apoio de 250 euros, destinado a 

comparticipar as despesas com a realização do encontro das 

concertinas que aquela Associação irá promover no próximo 

dia 27 de Junho.  ------------------------------------------------------  

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:  --------------------------------------------------------------------  

*A22*  Proposta de Regulamento do Conselho Municipal de 

Juventude de Trancoso: Seguidamente foi presente a proposta 

de Regulamento referido em epígrafe que de seguida se 

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

----------------Conselho Municipal de Juventude de Trancoso ---  

Preâmbulo -------------------------------------------------------------  

É hoje inquestionável a transversalidade das políticas públicas 

dirigidas à juventude. Como inquestionáveis são as vantagens 

para as Instituições Públicas em estabelecerem um diálogo 

permanente com os cidadãos, fomentando mecanismos de 
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democracia participativa e aberta a todos. ------------------------  

Importa neste contexto assegurar a criação de um Fórum 

privilegiado de reflexão e diálogo com a juventude do 

Concelho de Trancoso adaptando o disposto na Lei n.º 8/2009, 

de 18 de Fevereiro às necessidades de audição e representação 

da juventude local. ---------------------------------------------------  

Assim, nos termos da alínea a) do nº 6 do art.º 64º e da alínea 

a) do nº 2 do art.º 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro e das disposições aplicáveis da Lei nº 

8/2009, de 18 de Fevereiro, a Assembleia Municipal de 

Trancoso aprova o presente Regulamento do Conselho 

Municipal de Juventude de Trancoso. ------------------------------  

------------------------------CAPÍTULO I ----------------------------  

--------------------------------Parte Geral----------------------------  

----------------------------------Artigo 1º -----------------------------  

-------------------------Lei Habilitante e Objecto -------------------  

O Presente Regulamento tem por lei habilitante a Lei nº 

8/2009, de 18 de Fevereiro e cria o Conselho Municipal de 

Juventude de Trancoso (adiante designado por CMJT), 

estabelecendo a sua composição, competência e regras de 

funcionamento. --------------------------------------------------------  

----------------------------------Artigo 2.º ----------------------------  
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-------------------Conselho Municipal de Juventude ---------------  

O CMJT é o órgão consultivo dos órgãos do Município sobre 

matérias relacionadas com a política de juventude. --------------  

----------------------------------Artigo 3.º ----------------------------  

-------------------------------------Fins -------------------------------  

O CMJT prossegue, nos termos da lei, os seguintes fins: --------  

a) Colaborar na definição e execução das políticas municipais 

de juventude, assegurando a sua articulação e coordenação 

com outras políticas sectoriais nomeadamente nas áreas do 

emprego e formação profissional, habitação, educação, 

cultura, desporto, saúde e acção social; ---------------------------  

b) Assegurar a audição e representação das entidades públicas 

e privadas que, no âmbito municipal,  prosseguem atribuições 

relativas à juventude; ------------------------------------------------  

c) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento dos 

indicadores económicos, sociais e culturais relativos à 

juventude; -------------------------------------------------------------  

d) Promover a discussão das matérias relativas às aspirações e 

necessidades da população jovem residente no município; ------  

e) Promover a divulgação de trabalhos de investigação 

relativos à Juventude; ------------------------------------------------  

f) Promover iniciativas sobre a juventude, a nível local; --------  

Colaborar com os órgãos do município no exercício das 
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competências destes relacionados com a juventude; -------------  

h) Incentivar e apoiar a actividade associativa juvenil, 

assegurando a sua representação junto dos órgãos autárquicos, 

bem como junto de outras entidades públicas e privadas, 

nacionais e estrangeiras; --------------------------------------------  

i)Promover a colaboração entre as associações juvenis no seu 

âmbito de actuação. --------------------------------------------------  

--------------------------------CAPÍTULO II -------------------------  

---------------------------------Composição --------------------------  

----------------------------------Artigo 4.º ----------------------------  

------------Composição do Conselho Municipal de Juventude ---  

O Conselho Municipal de Juventude é composto por: ------------  

a) O presidente da Câmara Municipal, que preside; -------------  

b) Um membro da Assembleia Municipal de cada partido ou 

grupo de cidadãos eleitores representados na Assembleia 

Municipal; -------------------------------------------------------------  

c) Um representante do Município no Conselho Regional de 

Juventude; -------------------------------------------------------------  

d) Um representante de cada Associação Juvenil com sede no 

Município inscrita no Registo nacional de Associações Jovens 

(RDAJ); ----------------------------------------------------------------  

e) Um representante de cada Associação de Estudantes do 

ensino básico e secundário com sede no Município inscrita no 
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RDAJ; ------------------------------------------------------------------  

f) Um representante de cada Associação de Estudantes do 

ensino superior com sede no Município inscrita no RDAJ; ------  

g) Um representante de cada federação de estudantes inscrita 

no RDAJ cujo âmbito geográfico de actuação se circunscreva à 

área do concelho ou nas quais as associações de estudantes 

com sede no município representem mais de 50% dos 

associados; ------------------------------------------------------------  

h) Um representante de cada organização de juventude 

partidária com representação nos órgãos do município ou na 

Assembleia da República; -------------------------------------------  

i) Um representante de cada associação jovem e equiparadas a 

associações juvenis, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 

23/2006, de 23 de Junho, de âmbito nacional; --------------------  

j) Um representante do Agrupamento de Escuteiros; -------------  

k) Um representante das Associações Culturais em escolas de 

formação; --------------------------------------------------------------  

l) Um representante de cada uma das associações culturais,  

desportivas, ambientais e recreativas da área do Município de 

Trancoso independentemente de estarem ou não inscritas no 

RDAJ. ------------------------------------------------------------------  

----------------------------------Artigo 5.º ----------------------------  

-------------------------------Observadores --------------------------  
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1 - Dos termos do artigo 5.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de 

Fevereiro integra ainda o CMJT, com estatuto de observador 

permanente, sem direito a voto: ------------------------------------  

a) Um representante das Associações de Pais; --------------------  

b) O presidente da CPCJ; -------------------------------------------  

c) Presidentes dos Conselhos Executivos dos Agrupamentos de 

Escolas; ----------------------------------------------------------------  

d) Outras entidades ou órgãos públicos ou privados locais, 

nomeadamente instituições particulares de solidariedade social 

sedeadas no concelho e que desenvolvam a título principal 

actividades relacionadas com a juventude, bem como 

associações juvenis ou grupos informais de jovens; --------------  

2 – A atribuição do estatuto de observador permanente, nos 

termos da alínea d) deve ser proposta e aprovada por maioria 

de dois terços pelo CMJT. -------------------------------------------  

----------------------------------Artigo 6º -----------------------------  

-------------------------Participantes Externos ----------------------  

1 - Podem ser convidados a participar nas reuniões do CMJT, 

sem direito a voto, pessoas de reconhecido mérito, outros 

titulares de órgãos da autarquia, representantes das entidades 

referidas no número anterior que não disponham do estatuto de 

observador permanente ou representante de outras entidades 

públicas ou privadas cuja presença seja considerada útil.  ------  
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2 – A participação restringe-se à reunião para a qual o 

participante seja convidado, devendo ser claro e inequívoco 

qual o ponto da ordem de trabalhos do CMJT que integra o 

convite, bem como a sua fundamentação. --------------------------  

-------------------------------CAPÍTULO III -------------------------  

--------------------------------Competências -------------------------  

----------------------------------Artigo 7.º ----------------------------  

------------------------Competências consultivas -------------------  

1 — Compete ao CMJT emitir parecer obrigatório sobre as 

seguintes matérias: ---------------------------------------------------  

a) Linhas de orientação geral da política municipal para a 

juventude, constantes do plano anual de actividades; ------------  

b) Orçamento municipal, no que respeita às dotações afectas às 

políticas de juventude e às políticas sectoriais com aquela 

conexas; ---------------------------------------------------------------  

c) Projectos de regulamentos e posturas municipais que versem 

sobre matérias que respeitem às políticas de juventude. ---------  

2 — Compete ainda ao CMJT emitir parecer facultativo sobre 

iniciativas da Câmara Municipal com incidência nas políticas 

de juventude, mediante solicitação da Câmara Municipal, do 

Presidente da Câmara ou dos Vereadores, no âmbito das 

competências próprias ou delegadas. ------------------------------  

3 — A assembleia municipal pode também solicitar a emissão 
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de pareceres facultativos sobre matérias da sua competência 

com incidência nas políticas de juventude. ------------------------  

----------------------------------Artigo 8.º ----------------------------  

-------------------Emissão dos pareceres obrigatórios ------------  

1 — Para efeitos de emissão dos pareceres obrigatórios 

previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior, a 

Câmara Municipal deve remeter os documentos ao CMJT, 

imediatamente após a respectiva deliberação e antes da sua 

aprovação pelo órgão deliberativo municipal, solicitando os 

competentes pareceres. ----------------------------------------------  

2 — Para efeitos de emissão do parecer obrigatório previsto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo anterior, a câmara municipal deve 

remeter o documento e toda a documentação relevante ao 

CMJT, imediatamente após a deliberação de sujeição do 

regulamento para consulta pública e antes da ponderação dos 

resultados do inquérito público, solicitando o competente 

parecer. ----------------------------------------------------------------  

3 — O parecer do CMJT deve ser remetido ao órgão 

competente para a deliberação final,  no prazo máximo de 15 

dias contados a partir da solicitação referida nos números 

anteriores. -------------------------------------------------------------  

----------------------------------Artigo 9.º ----------------------------  

--------------------Competências de acompanhamento -------------  
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Compete ao CMJT acompanhar e emitir recomendações aos 

órgãos do município sobre as seguintes matérias:----------------  

a) Execução da política municipal de juventude; -----------------  

b) Evolução das políticas públicas com impacte na juventude 

do município, nomeadamente nas áreas do emprego e formação 

profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, 

desporto, saúde e acção social; -------------------------------------  

c) Incidência da evolução da situação sócio-económica do 

município entre a população jovem do mesmo; -------------------  

d) Participação cívica da população jovem do município, 

nomeadamente no que respeita ao associativismo juvenil.  ------  

----------------------------------Artigo 10.º ---------------------------  

---------------------------Competências eleitorais ------------------  

Compete ao CMJT: ---------------------------------------------------  

a) Eleger o representante do município no conselho regional de 

juventude; -------------------------------------------------------------  

b) Eleger um representante no Conselho Municipal de 

Educação. --------------------------------------------------------------  

----------------------------------Artigo 11.º ---------------------------  

--------------------------Divulgação e informação ------------------  

Compete ao CMJT, no âmbito da sua actividade de divulgação 

e informação: ---------------------------------------------------------  

a) Promover o debate e a discussão de matérias relativas à 
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política municipal de juventude assegurando a ligação entre os 

jovens residentes no município e os titulares dos órgãos da 

autarquia; -------------------------------------------------------------  

b) Divulgar junto da população jovem residente no município 

as suas iniciativas e deliberações; ---------------------------------  

c) Promover a realização e divulgação de estudos sobre a 

situação dos jovens residentes no município. ---------------------  

----------------------------------Artigo 12.º ---------------------------  

-----------------------------Organização interna --------------------  

Do âmbito da sua organização interna, compete ao CMJT: -----  

a) Aprovar o plano e o relatório de actividades; -----------------  

b) Aprovar o seu regimento interno; -------------------------------  

c) Constituir comissões eventuais para missões temporárias. ---  

----------------------------------Artigo 13.º ---------------------------  

----------------------Competências em matéria educativa ---------  

Compete ainda ao CMJS acompanhar a evolução da política de 

educação através do seu representante no Conselho Municipal 

de Educação. ----------------------------------------------------------  

------------------------------CAPÍTULO IV ---------------------------  

------------Direitos e deveres dos membros do Conselho ---------  

----------------Municipal de Juventude de Trancoso ---------------  

----------------------------------Artigo 14.º ---------------------------  

--------------Direitos dos membros do Conselho Municipal ------  
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-------------------------de Juventude de Trancoso ------------------  

1 — Os membros do CMJT identificados nas alíneas d) a i) do 

artigo 4.º têm o direito de: ------------------------------------------  

a) Intervir nas reuniões do plenário; -------------------------------  

b) Participar nas votações de todas as matérias submetidas à 

apreciação do Conselho; --------------------------------------------  

c) Eleger o representante do município no Conselho Municipal 

de Educação; ----------------------------------------------------------  

d) Eleger o representante do município no Conselho Regional 

de Juventude;----------------------------------------------------------  

e) Propor a adopção de recomendações pelo CMJT; -------------  

f) Solicitar e obter acesso à informação e documentação 

necessária ao exercício do seu mandato, junto dos órgãos e 

serviços das autarquias locais, bem como das respectivas 

entidades empresariais municipais. --------------------------------  

2 — Os restantes membros do Conselho Municipal apenas 

gozam dos direitos identificados nas alíneas a), e) e f) do 

número anterior. ------------------------------------------------------  

----------------------------------Artigo 15.º ---------------------------  

-----Deveres dos membros do Conselho Municipal de Juventude  

Os membros do Conselho Municipal de Juventude têm o dever 

de: ----------------------------------------------------------------------  

a) Participar assiduamente nas reuniões do conselho ou fazer–
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se substituir,  quando legalmente possível; ------------------------  

b) Contribuir para a dignificação dos trabalhos do CMJT; -----  

c) Assegurar a articulação entre as entidades que representam 

e o CMJT, através da transmissão de informação sobre os 

trabalhos deste. -------------------------------------------------------  

----------------------------------CAPÍTULO V ------------------------  

--------------------------Organização e funcionamento -------------  

----------------------------------Artigo 16.º ---------------------------  

-------------------------------Funcionamento -------------------------  

1 — O CMJT pode reunir em plenário e em secções 

especializadas permanentes. ----------------------------------------  

2 — O CMJT pode consagrar no seu regimento interno a 

constituição de uma comissão permanente que assegure o seu 

funcionamento entre reuniões do plenário. ------------------------  

3 — O CMJT pode ainda deliberar a constituição de comissões 

eventuais de duração temporária. ----------------------------------  

----------------------------------Artigo 17.º ---------------------------  

-----------------------------------Plenário ----------------------------  

1 — O plenário do CMJT reúne ordinariamente quatro vezes 

por ano, sendo uma das reuniões destinada à apreciação e 

emissão de parecer em relação ao plano anual de actividades e 

ao orçamento do município e a outra destinada à apreciação 

do relatório de actividades do município. -------------------------  
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2 — O plenário do CMJT reúne ainda extraordinariamente por 

iniciativa do seu presidente ou mediante requerimento de pelo 

menos um terço dos seus membros com direito de voto, caso em 

que a convocatória terá de ser efectuada no prazo máximo de 

cinco dia seguidos contados da recepção do pedido e ser 

convocada para um dos 15 dias seguidos posteriores à 

apresentação dos mesmos pedidos. ---------------------------------  

3 — Do início de cada mandato o plenário elege dois 

secretários de entre os seus membros que, juntamente com o 

presidente, constituem a mesa do plenário do CMJT. ------------  

----------------------------------Artigo 18.º ---------------------------  

----------------------------Comissão permanente --------------------  

1 — A constituição de uma Comissão Permanente, nos termos 

do número 2 do artigo 16º, depende da respectiva consagração 

regimental e da sua aprovação por 2/3 dos membros do CMJT.  

2 - São competências da comissão permanente do CMJT, as 

seguintes: --------------------------------------------------------------  

a) Coordenar as iniciativas do conselho e organizar as suas 

actividades externas; -------------------------------------------------  

b) Assegurar o funcionamento e a representação do conselho 

entre as reuniões do plenário; --------------------------------------  

c) Exercer as competências previstas no artigo 11.º que lhe 

sejam eventualmente delegadas pelo plenário, desde que 
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previsto no respectivo regimento.-----------------------------------  

3— O número de membros da comissão permanente é fixado no 

regimento do CMJT e deverá ter em conta a representação 

adequada das diferentes categorias de membros identificados 

no artigo 4.º -----------------------------------------------------------  

4 — As regras de funcionamento da comissão permanente são 

definidas no regimento do CMJT. -----------------------------------  

----------------------------------Artigo 19.º ---------------------------  

--------------------------------Deliberações --------------------------  

1 — As deliberações são tomadas por maioria. -------------------  

2 — As declarações de voto são necessariamente escritas e 

anexadas à respectiva acta. -----------------------------------------  

----------------------------------Artigo 20.º ---------------------------  

---------------------Publicidade e Actas das Sessões ---------------  

1 — De cada reunião do CMJT é elaborada a acta, na qual se 

registará o que de essencial se tiver passado, nomeadamente a 

data, hora e local da reunião, as presenças e faltas 

verificadas, aos assuntos apreciados, os pareceres emitidos, o 

resultado das votações e as eventuais declarações de voto 

produzidas. ------------------------------------------------------------  

2 – As actas do CMJT são objecto de disponibilização regular 

na página da Câmara Municipal de Trancoso, www.cm-

trancoso.pt.  ------------------------------------------------------------  
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--------------------------------CAPÍTULO VI -------------------------  

------------------------------Disposições finais ----------------------  

----------------------------------Artigo 21.º ---------------------------  

------------------------------------Lacunas ----------------------------  

Os casos omissos ao presente Regulamento são resolvidos 

mediante despacho do Presidente da Câmara Municipal. --------  

----------------------------------Artigo 22.º ---------------------------  

------------------------------Entrada em vigor -----------------------  

O presente Regulamento entra em vigor 15 (quinze) dias úteis  

após a sua publicitação, nos termos gerais. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por unanimidade 

devendo ser enviada esta proposta à Assembleia Municipal. ---  

*A23*  Pedido de Licenciamento de Operações Urbanísticas: Em 

seguida, foi presente o requerimento número 487, da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 16 do 

passado mês de Junho, de Carlos Alberto Gravelho, a solicitar 

licença para obras de reconstrução e alteração numa habitação, 

sita na Rua da Ribeira, em Trancoso.-------------------------------  

O Gestor de Procedimento da Divisão de Planeamento, 

Licenciamento, Urbanismo e Ambiente informou a Câmara que 

o artigo 25º da Lei nº 31/2009 de 3 de Julho de 2009 estabelece 

um regime transitório para a elaboração de projectos de 

arquitectura, quando os técnicos comprovem que desde há cinco 
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anos anteriores já tinham elaborado e subscrito esses projectos 

e que os mesmos tenham merecido aprovação municipal. Não 

tendo a técnica, engª. Maria Gracinda de Carvalho Pinto, 

apresentado nenhum documento comprovativo, é do meu 

conhecimento de que a referida técnica está abrangida por esta 

disposição, pelo que deixa à consideração a obrigatoriedade da 

apresentação deste documento. --------------------------------------  

Analisado o processo, é de opinião de que o mesmo se encontra 

correctamente instruído pelo que o mesmo deve ser entregue ao 

responsável pela instrução de procedimento. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir. ---------------------------  

*A24*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

minuta para efeitos de executoriedade imediata. ------------------  

*A25*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A26*  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 da Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  
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O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 

 

 

 


