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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2010.  

*A1*  Aos 15 dias do mês de Dezembro 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 e tendo faltado o senhor vereador doutor 

João Rodrigues. -------------------------------------------------------  

*A2*  Às 16,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 236 datado de 14 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 30.361,64 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 351.668,23 €. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A4*  Intervenções: O senhor vereador doutor António Oliveira 
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começou por usar da palavra para se referir à necessidade de se 

proceder à transferência de feirantes instalados no Largo da 

Feira, face à urgência do início das obras de requalificação do 

já citado Campo da Feira. --------------------------------------------  

Assim, propôs que, face à ausência de alternativas capazes, 

fossem aqueles feirantes transferidos para a zona envolvente do 

Estádio Municipal.  ----------------------------------------------------  

Por último, o senhor vereador doutor António Oliveira, propôs 

que, dada a imposição da transferência, os feirantes abrangidos 

fossem isentos do pagamento da ocupação de terrado. -----------  

As propostas apresentadas foram aprovadas pela Câmara 

Municipal, devendo ser elaborado o competente edital, a fim 

de publicitar as decisões tomadas. ---------------------------------  

*A5*  Seguidamente o senhor vereador doutor António Oliveira, 

referiu-se às datas de inicio e fim da Feira de São Bartolomeu, 

afirmando que ser necessário reflectir sobre as datas em que 

aquela Feira tem começado e terminado nos últimos anos, de 

forma a que se defina um calendário mais adequado, capaz de 

potenciar cada vez mais o sucesso da mesma Feira. --------------  

Assim, propôs que a Feira de São Bartolomeu passe a ter o seu 

início sempre no dia 15 à noite, terminadas as cerimónias 

religiosas da Nossa Senhora da Fresta e termine no dia 22 de 

Agosto, independentemente do dia da semana. --------------------  
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Propôs ainda que, a Feira só estivesse aberta ao público, a  

partir das 15h30, com excepção do dia de mercado. --------------  

*A6*  O senhor vereador doutor António Oliveira referiu-se de 

seguida à Feira de Santa Luzia, afirmando que a citada Feira 

esteve este ano muito fraca, dado que, nesse dia, aconteceram 

diversas feiras na região, afastando assim feirantes e 

consumidores. ---------------------------------------------------------  

Com vista a reanimar a Feira de Santa Luzia, aquele senhor 

vereador propôs que a mesma fosse realizada sempre no 

segundo fim-de-semana de Dezembro e decorresse no sábado e 

no domingo. -----------------------------------------------------------  

*A7*  Por último, o senhor vereador doutor António Oliveira, propôs 

que a Câmara Municipal procedesse à colocação de novas 

placas no estacionamento em frente ao edifício da Autarquia, 

de forma a discipliná-lo, garantindo assim apenas o 

estacionamento às viaturas oficiais e viaturas autorizadas. ------  

Colocadas as propostas à votação, foram as mesmas 

aprovadas. -------------------------------------------------------------  

*A8*  Por último, o senhor vereador doutor António Oliveira chamou 

à atenção para as consequências que a introdução de portagens, 

em particular na A23 e A25, irá trazer para os concelhos do 

interior, designadamente para os graves constrangimentos ao 

desenvolvimento da região, face aos valores que prevêem vir a 
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cobrar naquelas auto-estradas. --------------------------------------  

Na sua opinião, acrescentou, a Assembleia Municipal de 

Trancoso deveria tomar uma posição sobre esta matéria. --------  

*A9*  Proposta de cessão de posição contratual entre o Município 

de Trancoso e a Empresa Municipal TEGEC-EEM:  -----------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara tomou a palavra 

para propor que o Município cedesse a sua posição contratual à 

empresa à Empresa Municipal TEGEC-EEM, no âmbito dos 

contratos de arrendamento não habitacional outorgado com a 

Paceteg, SA, em Junho de 2010 e respeitantes ao Campo da 

Feira, Central de Camionagem e Centro Cultural de Vila Franca 

das Naves. -------------------------------------------------------------  

Assim, a aprovação desta cessão de posição contratual 

permitirá que a Câmara deixe de ter uma despesa corrente, para 

passar a ter uma despesa de capital,  com as vantagens evidentes 

em matéria da gestão da Autarquia. --------------------------------  

A este propósito, o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

perguntou, qual a razão de esta questão ser colocada só agora. -  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara respondeu dizendo 

que a outorga pelo Município do referido contrato de 

arrendamento, no âmbito da parceria público-privada, resultou 

de uma exigência da Caixa Geral de Depósitos. -------------------  

No entanto, acrescentou, outras Câmaras Municipais em 
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idêntica situação, suscitaram junto da CGD a sua substituição, 

nos citados contratos, pelas Empresas Municipais, o que tem 

vindo a acontecer. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador professor Amílcar Salvador afirmou ainda, 

que face à ausência de documentação e informação atempada 

relativamente ao assunto em questão, não ia votar a proposta, 

tendo os senhores vereadores do Partido Socialista se 

pronunciado no mesmo sentido. -------------------------------------  

Colocada a proposta à votação foi esta aprovada, por maioria,  

com o voto de qualidade do senhor Presidente da Câmara, 

com a abstenção dos senhores vereadores do Partido 

Socialista. -------------------------------------------------------------  

"ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

doutor João Rodrigues. ----------------------------------------------  

*A10*  Concessão de Apoio à Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso:  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal reconhecendo o papel que a ACRT 

desenvolve ao nível da modalidade do basquetebol, 

promovendo a prática desportiva, em particular dos mais 

jovens, envolvendo várias equipas que participam em diversos 

escalões de diversos campeonatos, divulgando também desta 

forma o nome de Trancoso, deliberou conceder mediante 

contrato programa de desenvolvimento desportivo, um 
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subsídio de 15.000 euros, referente à presente época.  ----------  

*A11*  Proposta de Regulamento da Organização e Estrutura dos 

Serviços Municipais:  ------------------------------------------------  

Em seguida foi presente a proposta de Regulamento referido em 

epígrafe que se reproduz na íntegra: --------------------------------  

---“REGULAME"TO DA ORGA"IZAÇÃO E ESTRUTURA ---  

-----------------DOS SERVIÇOS MU"ICIPAIS  -------------------  

�ota Justificativa -----------------------------------------------------  

O Decreto-Lei nº 305/2009 de 23 de Outubro, estabeleceu um 

novo enquadramento jurídico da estrutura e da organização 

dos serviços da Administração Local. ------------------------------  

Este diploma legal determina que os Municípios devem 

promover a reorganização dos seus serviços até 31 de 

Dezembro de 2010 e estipula, que compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a aprovação do 

modelo de estrutura orgânica e da estrutura nuclear, definindo 

as correspondentes unidades orgânicas nucleares, bem como o 

número máximo de unidades orgânicas flexíveis, subunidades 

orgânicas e equipas multidisciplinares. ---------------------------  

O principal objectivo desta revisão legal, operada pelo 

Decreto-lei 305/2009 é dotar as Autarquias Locais, no que 

concerne os seus serviços municipais, de condições para o 

cumprimento adequado do seu amplo leque de atribuições, 
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respeitantes quer à prossecução de interesses locais por 

natureza, quer de interesses gerais que podem ser prosseguidos 

de forma mais eficiente pela administração autárquica em 

virtude da sua relação de proximidade com as populações, no 

quadro do princípio constitucional da subsidiariedade. ---------  

Para este desiderato, e em obediência ao disposto no previsto 

no articulado legal, dever-se-á ter em atenção, no que 

concerne à organização, à estrutura e ao funcionamento dos 

serviços municipais, os seguintes princípios orientadores: 

unidade e eficácia da acção, aproximação dos serviços aos 

cidadãos, desburocratização, racionalização de meios e da 

eficiência na afectação de recursos públicos, melhoria 

quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de 

participação dos cidadãos e demais princípios constitucionais 

aplicáveis à actividade administrativa. ----------------------------  

O presente regulamento é assim elaborado nos termos do 

disposto no artigo 241º da Constituição da República 

Portuguesa, da alínea n) do nº 2 do artigo 53º e da alínea a) 

do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com 

a redacção dada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e do 

artigo 6º do Decreto-Lei nº305/2009, de 23 de Outubro. --------  

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

--------------------DISPOSIÇÕES GERAIS --------------------------  
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-----------------------------Artigo 1º ----------------------------------  

-----------------------Objectivo e Âmbito ----------------------------  

1. O presente regulamento estabelece os princípios 

organizativos, a estrutura e as normas gerais da organização e 

funcionamento dos serviços municipais da Câmara Municipal 

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

2. O presente regulamento aplica-se a todos os serviços 

municipais e a todos os trabalhadores que prestam serviço 

directamente ao Município. -----------------------------------------  

-----------------------------Artigo 2º ----------------------------------  

-------------------------------Visão ------------------------------------  

O Município de Trancoso orienta a sua acção no sentido de 

obter um desenvolvimento sustentável, de promover e 

dinamizar o concelho a nível económico, social, ambiental e 

cultural, através de um programa estratégico de médio prazo, 

alicerçado nos eixos do comércio, do turismo e dos serviços, 

optimizando os recursos disponíveis, primando por uma gestão 

pública competitiva e atenta às necessidades dos seus 

munícipes. -------------------------------------------------------------  

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

------------------------------Missão -----------------------------------  

O Município de Trancoso tem como missão definir estratégias 

orientadoras e executar as consequentes políticas municipais 



 
 

Acta  n . º    24  /  2010 .    Reunião  de    15 -12 -2010  

 

no sentido do desenvolvimento sustentável do seu território, 

contribuindo para o aumento da competitividade do mesmo, no 

contexto local, regional e nacional, promovendo a qualidade de 

vida dos seus munícipes e assegurando elevados padrões de 

qualidade nos serviços prestados. ----------------------------------  

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

----------------------------Objectivos ---------------------------------  

�o desempenho das suas competências e atribuições, os 

serviços municipais devem prosseguir os seguintes objectivos:   

a) Concretização de forma objectiva e plena das acções e 

actividades definidas pelos Órgãos municipais, 

designadamente os constantes dos planos de 

investimento e dos planos de actividades; -----------------  

b) Obtenção de elevados índices de melhoria na prestação 

de serviços à população, respondendo de forma célere 

às suas necessidades e aspirações; -------------------------  

c) Desburocratização e modernização dos serviços 

acelerando os processos de tomada de decisão; ----------  

d) Dignificação dos serviços e da imagem da Autarquia, 

bem como, da valorização profissional dos 

trabalhadores e sua responsabilização. --------------------  

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

--------------------Superintendência e delegação -------------------  
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1. A superintendência e coordenação dos serviços municipais, 

sem prejuízo da faculdade de delegação de poderes nesta 

matéria, competem ao Presidente da Câmara Municipal, nos 

termos e para os efeitos previstos na Lei. -------------------------  

2. O Presidente da Câmara pode, nos termos e para os efeitos 

previstos na Lei, delegar ou subdelegar poderes nesta matéria 

nos Vereadores. -------------------------------------------------------  

3. �os casos previstos no número anterior, os Vereadores 

prestarão ao Presidente informação detalhada sobre o 

desempenho das tarefas de que tenham sido incumbidos, ou 

sobre o exercício de competências que lhe tenha sido delegado 

ou subdelegado, nomeadamente, através de relação 

identificativa das decisões que tomarem e que impliquem 

obrigações ou responsabilidade para o Município ou sejam 

constitutivas de direitos de terceiros. ------------------------------  

4. O Presidente da Câmara e os Vereadores podem, nos termos 

e para os efeitos previstos na Lei, delegar ou subdelegar a sua 

competência no dirigente máximo da respectiva unidade 

orgânica.---------------------------------------------------------------  

5. A delegação de competências poderá ser exercida em todos 

os níveis de direcção, sendo utilizada como instrumento 

privilegiado de desburocratização e de modernização 

administrativa, criando condições para maior rapidez e 
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objectividade nas decisões. ------------------------------------------  

6. As delegações de competências, podem ser avocadas e 

revogadas a todo o tempo. -------------------------------------------  

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

-----------Competências gerais do pessoal dirigente, -------------  

-------------------de chefia e de coordenação -----------------------  

Sem prejuízo no disposto na legislação em vigor aplicável,  

compete ao pessoal dirigente, de chefie e de coordenação, 

respectivamente, dirigir o respectivo serviço e: ------------------  

a) Dirigir a unidade ou subunidade orgânica pela qual é 

responsável e também a actividade dos trabalhadores 

que lhe estão adstritos; --------------------------------------  

b) Garantir o cumprimento das deliberações da Câmara, 

dos despachos do seu Presidente e Vereadores com 

poderes delegados nas suas áreas de actuação; ----------  

c) Prestar informações e emitir pareceres sobre assuntos 

que devam ser submetidos a despacho ou deliberação, 

sobre matéria da competência da sua unidade ou 

subunidade orgânica; ----------------------------------------  

d) Colaborar na preparação dos instrumentos de 

planeamento, programação e gestão da actividade 

municipal; -----------------------------------------------------  

e) Garantir o cumprimento das normas legais e 
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regulamentares, das instruções superiores, de prazos e 

outras actuações que sejam responsabilidade da sua 

unidade ou subunidade; --------------------------------------  

f) Propor medidas no sentido da melhoria e da 

desburocratização dos serviços e emitir as instruções 

necessárias à perfeita execução das tarefas a seu cargo;  

g) Coordenar as relações com as demais unidades e 

subunidades no sentido de melhorar a eficácia e 

eficiência dos serviços; --------------------------------------  

h) Exercer as competências que resultem da lei,  

regulamento ou sejam atribuídas por despacho ou 

deliberação; ---------------------------------------------------  

i) Exercer ou propor acção disciplinar nos limites da sua 

competência; --------------------------------------------------  

j) Prestar informação sobre as necessidades ou 

disponibilidades de efectivos afectos à unidade ou 

subunidade orgânicas; ---------------------------------------  

k) Verificar e controlar a pontualidade e assiduidade e 

justificar, ou não, as faltas; ---------------------------------  

l) Remeter ao arquivo geral, no final de cada ano, os 

processos e documentos desnecessários ao 

funcionamento dos serviços; --------------------------------  

m) Assistir, sempre que lhe for determinado, às sessões e 
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reuniões dos órgãos autárquicos; --------------------------  

n) Participar na avaliação de desempenho dos 

trabalhadores; ------------------------------------------------  

o) Definir metodologias e regras que visem minimizar as 

despesas com o funcionamento dos serviços respectivos;  

p) Exercer quaisquer outras actividades que resultem da 

Lei ou regulamentação administrativa ou que lhe sejam 

legalmente atribuídas por despacho ou deliberação. -----  

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

----------------------Regime de Substituições -----------------------  

1. Sem prejuízo do que no presente regulamento se encontrar 

especificamente previsto, os cargos de direcção, chefia e 

coordenação, são assegurados, em situações de falta, ausência 

ou impedimento dos respectivos titulares, pelos trabalhadores 

de mais elevada categoria profissional adstritos a essa 

unidade, ou em caso de igualdade de categoria, pelos que para 

o efeito forem designados superiormente; -------------------------  

2. �as subunidades orgânicas sem cargo de direcção ou chefia 

atribuído, a actividade interna é coordenada pelo trabalhador 

de mais elevada categoria profissional que a elas se encontrar 

adstrito, ou pelo trabalhador que o dirigente superior para tal 

designar, em despacho fundamentado. -----------------------------  

-----------------------------Artigo 8º ----------------------------------  
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------------------------Dos Trabalhadores ---------------------------  

1. A actividade dos trabalhadores do Município obedece aos 

princípios da mobilidade interna, da avaliação regular e 

periódica do desempenho e mérito e à responsabilização 

disciplinar nos termos da legislação em vigor. -------------------  

2. É dever geral dos trabalhadores do Município o empenho na 

colaboração profissional a prestar aos órgãos municipais e na 

melhoria do funcionamento dos serviços e da imagem perante 

os munícipes. ----------------------------------------------------------  

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

------------------------Mobilidade interna ---------------------------  

1. A afectação dos trabalhadores para cada unidade ou 

subunidade orgânica é definida por despacho do Presidente da 

Câmara ou do Vereador com competência delegada, tendo em 

conta, o respeito pelas áreas funcionais, que correspondem às 

qualificações e categorias profissionais respectivas, bem como, 

os conhecimentos, a capacidade, a experiência e qualificações 

profissionais adequados à natureza das funções atribuídas. ----  

2. Dentro de cada unidade orgânica a afectação às 

subunidades é decidida por despacho do presidente da Câmara 

ou do Vereador com competência delegada, sob proposta do 

respectivo dirigente da unidade orgânica. -------------------------  

3. Pode ser feita a afectação temporária de trabalhadores de 
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uma unidade orgânica a outra, em regime de mobilidade 

interna, mediante despacho do Presidente da Câmara ou do 

Vereador com competência delegada, o qual especificará as 

funções a desempenhar, o prazo da mobilidade e as 

dependências hierárquicas e funcionais em que o trabalhador é 

colocado. --------------------------------------------------------------  

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

--------------------Da Estrutura Organizacional -------------------  

----------------------------SECCÃO I ---------------------------------  

-------------------Modelo de estrutura orgânica --------------------  

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

------------------Estrutura orgânica hierarquizada ----------------  

1. Os serviços municipais organizam-se segundo um modelo de 

estrutura hierarquizada, constituído por uma estrutura nuclear 

fixa, constituída por UMA unidade orgânica nuclear e por uma 

estrutura orgânica flexível, constituída por unidades e 

subunidades orgânicas flexíveis. ------------------------------------  

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

----------Serviços dependentes do Presidente da Câmara --------  

�a dependência directa do Presidente da Câmara Municipal 

funciona o serviço de Protecção Civil Municipal. ----------------  

----------------------------SECÇÃO II --------------------------------  

-----------------------Unidades Orgânicas ---------------------------  
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-----------------------------Artigo 12º --------------------------------  

------------------------Estrutura �uclear ----------------------------  

1. A estrutura nuclear do Município de Trancoso é uma 

estrutura fixa constituída por Uma Unidade Orgânica �uclear, 

correspondente ao Departamento de Administração Geral. -----  

2. O Departamento Municipal é uma unidade orgânica de 

carácter permanente com competências de âmbito operativo e 

instrumental para o conjunto dos serviços municipais, 

constituindo-se como uma unidade de planeamento e de 

direcção de recursos e actividades, liderada por um director de 

departamento municipal. ---------------------------------------------  

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

------------------------Estrutura Flexível ----------------------------  

1. A estrutura flexível é composta por unidades e subunidades 

orgânicas flexíveis, dirigidas por dirigentes intermédios de 

2ºgrau e por coordenadores técnicos, correspondendo a 

divisões, secções e serviços municipais. ---------------------------  

2. A divisão municipal é uma unidade orgânica de estrutura 

flexível, dirigida por um dirigente intermédio de 2º grau, com 

competência de âmbito operativo e de execução numa mesma 

área funcional. --------------------------------------------------------  

3. As secções são subunidades orgânicas flexíveis, lideradas 

por um coordenador técnico, com funções de natureza 
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predominantemente executiva. --------------------------------------  

4. As unidades orgânicas flexíveis são criadas, alteradas e 

extintas, por deliberação da Câmara Municipal, que define as 

respectivas competências, cabendo ao Presidente da Câmara 

Municipal a afectação ou reafectação do pessoal do respectivo 

mapa, de acordo com o limite previamente fixado no presente 

regulamento. ----------------------------------------------------------  

5. As subunidades orgânicas são criadas, alteradas ou extintas 

por decisão do Presidente da Câmara. -----------------------------  

6. A Câmara Municipal pode alterar a designação e as 

competências das unidades e subunidades orgânicas flexíveis,  

bem como extinguir, total ou parcialmente, as mesmas e criar 

outras, desde que não ultrapasse o número máximo fixado no 

presente regulamento, tendo como objectivo, garantir a 

permanente adequação do serviço às necessidades de 

funcionamento e de optimização dos recursos. --------------------  

7. As decisões referidas nos números 4 e 5 carecem de 

publicação no diário da República. --------------------------------  

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

------------------Unidades Orgânicas flexíveis ---------------------  

O número máximo de unidades orgânicas flexíveis do 

Município de Trancoso é fixado em 5. -----------------------------  

-----------------------------Artigo 15º --------------------------------  
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----------------------Subunidades Orgânicas ------------------------  

O número máximo de subunidades orgânicas do Município de 

Trancoso é fixado em 5. ----------------------------------------------  

---------------------------SECÇÃO III --------------------------------  

---------------------Competências Funcionais -----------------------  

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

---------------------Protecção Civil Municipal ----------------------  

A organização, atribuições e competências da Protecção Civil 

Municipal constam do Plano Municipal de Emergência de 

Protecção Civil,  aprovado pela Comissão Municipal de 

Protecção Civil e depende hierarquicamente do Presidente da 

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

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

---------------Departamento de Administração Geral -------------  

1. O Departamento de Administração Geral tem por missão 

garantir a prestação de todos os serviços municipais de 

suporte, que assegurem o regular funcionamento do Município, 

competindo-lhe no âmbito das atribuições e competências 

legais: ------------------------------------------------------------------  

a) Prestar apoio técnico-administrativo aos órgãos 

autárquicos; ---------------------------------------------------  

b) Assegurar a coordenação e o regular funcionamento de 

todas as unidades orgânicas flexíveis; ---------------------  
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c) Gerir o pessoal afecto ao departamento. ------------------  

2. Assegurar a execução de todas as actividades 

administrativas, financeiras, de gestão urbanística, 

planeamento, ambiente, educação, cultura, turismo, e acção 

social,  em conformidade com as normas legais e com as 

decisões dos órgãos municipais. ------------------------------------  

3. Assegurar todas as actividades no âmbito da Inspecção 

Geral das Actividades Culturais. -----------------------------------  

4. Assegurar o notário privativo e oficial público do município.  

5. Coordenar os processos administrativos e de queixas a 

cargo do departamento. ----------------------------------------------  

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

-----------------------Divisão Administrativa -----------------------  

1. A Divisão Administrativa tem como missão prestar apoio 

técnico-administrativo aos órgãos autárquicos, gerir e 

valorizar profissionalmente os recursos humanos, 

designadamente: ------------------------------------------------------  

a) Assegurar o secretariado das reuniões da Câmara 

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

b) Assegurar o secretariado das reuniões ordinárias e 

extraordinárias da Assembleia Municipal; ----------------  

c) Assegurar a direcção dos processos administrativos 

relativos ao recenseamento eleitoral, aos actos 
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eleitorais e referendários; -----------------------------------  

d) Coordenar e gerir os documentos de apoio aos actos 

oficiais da Câmara Municipal; ------------------------------  

e) Instruir, informar e coordenar todos os processos 

administrativos que sejam submetidos à Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------  

2. Compete, ainda à Divisão Administrativa, no âmbito do 

apoio técnico-administrativo: ---------------------------------------  

a) Gerir o pessoal afecto à divisão;---------------------------  

b) Assegurar os serviços jurídicos e a gestão do 

contencioso; ---------------------------------------------------  

c) Elaborar regulamentos, posturas e circulares 

necessárias ao funcionamento do Município; -------------  

d) Receber, registar e distribuir todo o expediente 

recebido e expedir toda a correspondência produzida; --  

e) Assegurar a gestão do arquivo municipal; ----------------  

f) Assegurar a circulação da informação interna no 

departamento; -------------------------------------------------  

g) Cooperar na actividade de fiscalização do Município; --  

h) Assegurar o funcionamento das feiras e mercados 

municipais; ----------------------------------------------------  

i) Assegurar o atendimento público. --------------------------  

3. Compete, também, à divisão administrativa, gerir e 
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acompanhar os recursos humanos do Município, nomeadamente 

no que se relaciona com o recrutamento e selecção de pessoal, 

gestão de carreiras e avaliação de desempenho, processamento 

de remunerações e outros abonos, promoção da formação 

profissional e processos de aposentação. --------------------------  

4. É da competência da divisão administrativa, assegurar os 

procedimentos da contratação pública relativos à aquisição de 

serviços e bens, bem como das empreitadas, em colaboração 

com as demais unidades orgânicas. --------------------------------  

5. Coordenar o serviço de informática, disponibilizando o 

serviço às diversas unidades orgânicas, assegurando as 

necessidades de formação e promovendo acções de 

desmaterialização nos serviços municipais. -----------------------  

6. Coordenar a actuação do Gabinete de Apoio às freguesias, 

no âmbito da assessoria jurídica e financeira. --------------------  

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

------------------------Divisão Financeira ---------------------------  

1. A divisão financeira tem como missão garantir a gestão 

orçamental, patrimonial e de custos, dentro das normas legais 

em vigor, no que concerne às áreas de contabilidade,  

aprovisionamento, finanças, tesouraria, cobranças de taxas e 

património. ------------------------------------------------------------  

2. Participar na elaboração do orçamento e outros documentos 
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previsionais de índole financeira, fazer o controlo e 

acompanhamento da execução orçamental e assegurar a gestão 

integrada dos recursos financeiros. --------------------------------  

3. Organizar os documentos de prestação de contas do 

município. -------------------------------------------------------------  

4. Participar nas actividades de planeamento estratégico 

municipal, designadamente nas vertentes financeira e 

económica. -------------------------------------------------------------  

5. Manter actualizado o plano de tesouraria municipal,  assim 

como, o conhecimento da capacidade de endividamento. --------  

6. Elaborar periodicamente, relatórios que sistematizem 

aspectos relevantes da gestão financeira municipal. -------------  

7. Dar parecer prévio sobre todas as propostas de protocolos, 

acordos de cooperação entre o Município e outras entidades, 

de que resultem compromissos financeiros ou patrimoniais, 

bem como fazer o acompanhamento das responsabilidades do 

Município perante terceiros no que concerne às transferências 

atribuídas. -------------------------------------------------------------  

8. Proceder à gestão centralizada do património municipal em 

estreita articulação com outras unidades orgânicas e propor à 

Câmara as decisões de gestão fundiária e patrimonial.  ---------  

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

---------------------Divisão de Obras Municipais ------------------  
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1. A divisão de obras municipais tem como missão o 

desenvolvimento de acções de gestão urbanística, 

nomeadamente no âmbito de licenciamento e fiscalização das 

operações urbanísticas, bem como a realização de acções de 

conservação e reabilitação urbana, e ainda, a organização, 

promoção, direcção e execução das obras municipais. ----------  

2. �o domínio das obras municipais compete-lhe, no âmbito da 

sua competência: -----------------------------------------------------  

a) Assegurar a execução de obras de interesse municipal, 

decorrentes da sua previsão e dotação orçamental, nos 

domínios das infra-estruturas, do espaço público e dos 

equipamentos, garantindo, também, a sua fiscalização; -  

b) Garantir a conservação e manutenção das infra-

estruturas, edifícios e equipamentos municipais; ---------  

c) Assegurar a gestão dos processos de lançamento de 

empreitadas e fornecimentos e da sua adjudicação; -----  

d) Assegurar a gestão de todos os sistemas de informação 

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

3. �o âmbito das actividades de Planeamento e Urbanismo 

compete-lhe: -----------------------------------------------------------  

a) Assegurar a revisão e a actualização do Plano Director 

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

b) Coordenar as actividades municipais no âmbito do 
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planeamento e ordenamento do território; ----------------  

c) Coordenar a monitorização dos planos; -------------------  

d) Promover o levantamento, tratamento, sistematização e 

divulgação de informações e dados estatísticos 

necessários à caracterização do Município; --------------  

e) Promover os procedimentos necessários à elaboração 

de planos de ordenamento, estudos urbanísticos, 

loteamentos municipais e outros estudos; -----------------  

f) Promover a emissão de pareceres sobre estudos e planos 

de iniciativa da administração central, regional e local, 

quando solicitados. -------------------------------------------  

4. �o Âmbito do licenciamento municipal compete-lhe: ---------  

a) Assegurar a gestão dos processos de licenciamento de 

obras particulares e obras diversas de conservação de 

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

b) Assegurar a gestão dos processos de loteamento e 

urbanização de particulares; --------------------------------  

c) Coordenar as comissões de vistoria no âmbito das suas 

atribuições; ---------------------------------------------------  

d) Assegurar a gestão dos pedidos de certidões de 

laboração industrial; -----------------------------------------  

e) Assegurar a gestão dos processos sobre mudanças de 

finalidade das fracções de imóveis, de pedidos e 
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reclamações referentes à construção urbana e 

fiscalização das obras de iniciativa particular; ----------  

f) Assegurar a implementação do sistema de informação 

geográfica e manter actualizada a cartografia 

digitalizada; ---------------------------------------------------  

g) Assegurar todos os actos procedimentais previstos no 

RJUE, respeitantes às operações urbanísticas, através 

do “gestor do procedimento”.-------------------------------  

5. �o âmbito da arquitectura e topografia compete-lhe: --------  

a) Elaborar projectos de arquitectura e especialidades 

quando solicitados; -------------------------------------------  

b) Elaborar estudos urbanísticos e loteamentos 

municipais; ----------------------------------------------------  

c) Assegurar a salvaguarda do património histórico, 

natural e cultural; --------------------------------------------  

d) Colaborar e realizar estudos de requalificação de 

espaços públicos em áreas urbanas; -----------------------  

e) Promover a qualidade das novas construções e 

urbanizações; -------------------------------------------------  

f) Promover metodologias de gestão urbanística que 

qualifiquem e potenciem o desenvolvimento integrado e 

sustentado do território; -------------------------------------  

g) Assegurar a realização de todos os trabalhos de 
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topografia e cadastro, nomeadamente fornecendo os 

alinhamentos, cotas de soleira e implantações, 

marcações de campo e a fiscalização do seu 

cumprimento. --------------------------------------------------  

6. �o âmbito da fiscalização de obras, compete-lhe, 

designadamente: ------------------------------------------------------  

a) Informar sobre os pedidos de ocupação de via pública 

por motivo de obras particulares, estabelecendo as 

condições de ocupação; --------------------------------------  

b) Assegurar a fiscalização do cumprimento da legislação 

em matéria de urbanização, edificação, publicidade, 

bem como dos regulamentos, deliberações ou outros 

actos dos órgãos municipais; -------------------------------  

c) Garantir a fiscalização das obras de urbanização e de 

edificação, bem como a análise de queixas relacionadas 

com obras em execução. -------------------------------------  

7. �o domínio da arqueologia, compete-lhe: ----------------------  

a) Assegurar a salvaguarda do património histórico, 

cultural e natural, susceptível de perda ou deterioração;  

b) Assegurar o acompanhamento e a fiscalização das 

actividades dos operadores públicos e privados que 

intervenham ou ocupem espaços classificados ou 

ecologicamente frágeis, susceptíveis de protecção; ------  
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c) Realizar sondagens e escavações arqueológicas, em 

articulação com a tutela, precedendo a realização de 

obras intrusivas no subsolo; --------------------------------  

d) Promover a salvaguarda do património arqueológico, 

bem como a sua valorização; --------------------------------  

e) Publicar a carta arqueológica bem como todos os 

documentos considerados interessantes e relativos a este 

domínio. -------------------------------------------------------  

--------------------------CAPITULO III ------------------------------  

---------------------Dos dirigentes Intermédios ---------------------  

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

------------------------Qualificação e Grau --------------------------  

Os cargos de direcção intermédia do Município de Trancoso 

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

a) A unidade �uclear será assegurada por um cargo 

dirigente com a qualificação de cargo de direcção 

intermédia de 1º grau, com a designação de Director de 

Departamento; ------------------------------------------------  

b) As Unidades Orgânicas Flexíveis, são asseguradas por 

cargos dirigentes com a qualificação de cargos de 

direcção intermédia de 2º grau, com a designação de 

Chefe de Divisão Municipal; --------------------------------  

c) As subunidades Orgânicas são asseguradas por cargos 
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dirigentes, com a designação de Coordenadores 

Técnicos: ------------------------------------------------------  

-----------------------------Artigo 22 ---------------------------------  

-------Competências dos cargos de Coordenadores Técnicos ----  

1. Compete aos titulares de cargos de coordenadores técnicos:  

a) Coadjuvar o titular do cargo dirigente de que dependem 

hierarquicamente; --------------------------------------------  

b) Orientar, controlar e avaliar a actuação e eficiência da 

unidade funcional que coordenam; -------------------------  

c) Gerir os equipamentos e meios materiais bem como os 

recursos técnicos e humanos afectos à sua unidade 

funcional; ------------------------------------------------------  

d) Garantir a qualidade técnica da prestação dos serviços 

da sua dependência e a boa execução dos programas e 

actividades definidas. ----------------------------------------  

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

----------------------DISPOSIÇÕES FI�AIS -------------------------  

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

------------------------Entrada em Vigor -----------------------------  

O presente regulamento de organização dos serviços 

municipais, bem como a respectiva estrutura nuclear, entram 

em vigor no dia 1 de Janeiro de 2011, nos termos do estatuído 

no nº6 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 
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Outubro. ---------------------------------------------------------------  

-----------------------------Artigo 24º --------------------------------  

------------------------�orma Revogatória ---------------------------  

Com a publicação referida no artigo anterior, fica revogado a 

estrutura e organização dos serviços municipais actualmente 

em vigor. ---------------------------------------------------------------  

-----------------------------Artigo 25º --------------------------------  

-------------------Cargos de Direcção e Chefia ---------------------  

Com a aprovação da presente estrutura organizacional dos 

serviços, mantém-se em vigor todas as comissões de serviço 

nos cargos de direcção e chefia existentes à presente data. -----  

-----------------------------Artigo 26º --------------------------------  

---------------------------Interpretação ------------------------------  

Compete ao Presidente da Câmara decidir sobre eventuais 

dúvidas de interpretação ou omissões do presente 

regulamento.” ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

Regulamento da Organização e Estrutura dos Serviços 

Municipais. ------------------------------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação da proposta de integração do 

Município de Trancoso na Rede de Judiarias, bem como 

aprovação dos respectivos estatutos: Em seguida, o senhor 

Presidente da Câmara tomou a palavra para propor a integração 
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do Município na Rede de Judiaria de Portugal, atendendo a que, 

desta forma, se poderá potenciar a defesa do património 

urbanístico, arquitectónico, ambiental, histórico e cultural, 

relacionado com herança judaica, propondo ainda a aprovação 

dos respectivos estatutos. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de integração do Município de Trancoso na Rede de 

Judiarias de Portugal – Rotas Sefarad, aprovando igualmente 

a proposta de Estatutos da referida Rede, devendo ser sujeito 

à próxima Assembleia Municipal, para aprovação. --------------  

-------------------‘Rede de Judiarias de Portugal ------------------  

A Comissão Instaladora, constituída pela Entidade Regional de 

Turismo Serra da Estrela, Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo e Município de Castelo de Vide propõe a seguinte 

redacção para os estatutos da Rede de Judiarias de Portugal: -  

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

--------------------------PARTE GERAL ------------------------------  

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

----------------------------Constituição -------------------------------  

A Rede de Judiarias de Portugal - Rotas Sefarad, é uma 

associação sem fins lucrativos constituída por membros que 

representam três âmbitos diferentes: Entidades Regionais de 

Turismo, Municípios e Comunidades Judaicas legalmente 
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constituídas em Portugal e reger-se-á pelos presentes estatutos 

e pelas disposições legais aplicáveis. ------------------------------  

------------------------------Artigo 2º ---------------------------------  

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

1-São membros fundadores: -----------------------------------------  

a)As Entidades Regionais de Turismo do Alentejo, Algarve, 

Douro, Oeste, Serra da Estrela, Lisboa e Vale do Tejo. -  

b)Os Municípios de Belmonte, Castelo de Vide, Freixo de 

Espada – à – Cinta, Guarda, Lagos, Lamego, 

Penamacor, Tavira, Torres Vedras, Trancoso, Óbidos. --  

c)As Comunidades Judaicas de Belmonte, Lisboa e Porto. -  

2-Poderão aderir à associação e adquirir a qualidade de 

associados as Entidades Regionais de Turismo e os Municípios 

que possuam interesse na valorização patrimonial e promoção 

turística dos respectivos territórios, observando o estatuído 

nos artigos 7º, nº 4 e 22º, nº 1. --------------------------------------  

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

---------------------------Denominação -------------------------------  

A associação adopta a designação de Rede de Judiarias de 

Portugal. ---------------------------------------------------------------  

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

--------------------------------Sede ------------------------------------  

1-A associação tem âmbito nacional e sede em Belmonte. -------  
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2-A associação poderá criar delegações, secções ou quaisquer 

formas de representação em diferentes localidades situadas nas 

áreas dos municípios associados mediante deliberação da 

Assembleia-geral, sob proposta da Direcção. ---------------------  

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

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

1-A Rede de Judiarias de Portugal é uma associação de fins 

específicos, nos termos da lei geral, tendo por fim a realização 

de interesse específicos, comuns aos membros que a integram, 

com carácter público sem fins lucrativos e independente de 

qualquer outra associação. ------------------------------------------  

2-A associação Rede de Judiarias de Portugal, manterá 

relações de cooperação e colaboração com outras associações 

que existam no Estado português, em especial a Associação 

�acional de Municípios Portugueses e a Associação �acional 

de Entidades Regionais de Turismo. --------------------------------  

3-A associação Rede de Judiarias de Portugal poderá, ainda 

manter relações de colaboração com associações 

internacionais que tenham objectivos semelhantes.  -------------  

4-Sem prejuízo da atribuição de posteriores objectivos, a Rede 

de Judiarias de Portugal, prossegue os seguintes fins públicos:  

a)Actuação, conjunta, na defesa do património 

urbanístico, arquitectónico, ambiental, histórico e 



 
 

Acta  n . º    24  /  2010 .    Reunião  de    15 -12 -2010  

 

cultural,  relacionado com a herança judaica; ------------  

b)Criação de políticas de intercâmbio de experiências 

entre municípios; protestando desta forma o 

conhecimento de culturas e tradições; ---------------------  

c)Planificação e desenvolvimento de uma política de 

produção e promoção turística, que corresponde com os 

interesses dos membros da rede; ---------------------------  

d)Planificação de uma política cultural de acordo com os 

objectivos da rede. -------------------------------------------  

5-Para assegurar a realização do seu objecto a associação de 

Rede de Judiarias de Portugal poderá, nos termos da 

legislação aplicável: -------------------------------------------------  

a)Estabelecer estruturas organizacionais; -------------------  

b)Facilitar intercâmbio de informação sobre temas 

relacionados com as Judiarias nos Municípios; ----------  

c)Constituir um serviço de Assessoria e Assistência para 

os seus associados; -------------------------------------------  

d)Organizar e participar em reuniões, seminários e 

congressos; ----------------------------------------------------  

e)Promover publicações em matérias próprias da sua 

competência; --------------------------------------------------  

f)Promover a pesquisa e comercialização de produtos 

turísticos e culturais relacionados com o património 
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judaico; --------------------------------------------------------  

g)Impulsionar a investigação histórica, mediante a 

participação, de outras Entidades e Organismos, 

nomeadamente Universidades; ------------------------------  

h)Realizar qualquer outra actividade não incompatível 

com o objecto da associação; -------------------------------  

i)Promover a criação de produtos alimentares Kosher. ----  

6-�o âmbito dos objectivos a prosseguir e enunciados nos 

números anteriores, a associação poderá candidatar-se a 

projectos de acesso a fundos comunitários postos à disposição 

pela União Europeia.-------------------------------------------------  

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

------------------------------Duração ---------------------------------  

A associação de Rede de Judiarias de Portugal é constituída 

por tempo indeterminado.--------------------------------------------  

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

--------------Condições de admissão dos associados --------------  

1-A admissão depende do pedido do interessado, formulado por 

escrito pelos órgãos com competência deliberativa e no caso 

especifico dos municípios, pela Câmara Municipal, depois de 

ratificado pela respectiva Assembleia Municipal, do qual 

conste uma declaração de aceitação, sem reservas, dos 

estatutos da associação, enviado ao Presidente da associação 
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que remete ao Conselho Consultivo para emissão de parecer a 

elaborar com observância do disposto no nº 2 do artigo 22º, 

que aferirá da pertinência do pedido de admissão. ---------------  

2-Colhido o parecer do Conselho Consultivo referido no 

número anterior, o pedido de admissão será remetido pela 

Direcção à Assembleia Geral que deliberará, sendo para o 

efeito necessária a presença de dois terços dos membros que 

compõem a assembleia. ----------------------------------------------  

3-É condição de admissão de novos associados a aceitação 

plena, por parte dos mesmos, dos compromissos e obrigações 

estabelecidos pela associação. --------------------------------------  

4-Podem integrar a associação os municípios com herança 

judaica que cumpram, cumulativamente, os requisitos mínimos, 

em consonância com o disposto no nº anterior, a saber: --------  

a)Existência de argumento histórico; -------------------------  

b)Presença de elementos materiais e imateriais; ------------  

c)Capacidade organizativa do Município; -------------------  

d)Trabalho de pesquisa, investimento e notória vontade 

institucional. --------------------------------------------------  

5-Podem, ainda, integrar a associação as Entidades Regionais 

de Turismo em cujo território exista uma justificação histórica 

e que possuam vontade de promoção turística do tema. ---------  

6-O pedido de demissão de um associado pode ocorrer a todo o 
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tempo só sendo, no entanto, eficaz, após tomada de 

conhecimento pela Assembleia-geral. ------------------------------  

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

----------------------Direitos dos associados ------------------------  

1-Constituem direitos dos associados: -----------------------------  

a)Participar e votar nas assembleias-gerais; ----------------  

b)Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da 

associação; ----------------------------------------------------  

c)Participar nos trabalhos da Rede de Judiarias de 

Portugal nomeadamente, nas Comissões de Trabalho; ---  

d)Ter acesso aos arquivos, registos e documentos da Rede 

de Judiarias de Portugal; ------------------------------------  

e)Ter conhecimento da execução dos orçamentos propostos 

pela Rede de Judiarias de Portugal; -----------------------  

f)Solicitar à Direcção a convocação e celebração da 

Assembleia-geral quando violados os seus direitos, sem 

prejuízo da impugnação das decisões e deliberações que 

possa vir a ser formulada de acordo com a lei vigente; -  

g)Auferir dos benefícios da actividade da associação da 

Rede de Judiarias de Portugal; -----------------------------  

h)Apresentar propostas ou sugestões que considerem úteis 

ou necessárias à realização dos objectivos estatutários;  

i)Exercer todos os poderes e faculdades previstos na lei e 
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nos estatutos da Rede de Judiarias de Portugal. ----------  

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

----------------------Deveres dos associados ------------------------  

1-Constituem deveres dos associados: -----------------------------  

a)Cumprir e fazer cumprir os estatutos e deliberações dos 

órgãos sociais; ------------------------------------------------  

b)Cumprir mandato que lhe haja sido conferido por 

eleição ou designação; ---------------------------------------  

c)Comparticipar nas despesas da associação, mediante 

pagamento de uma quota regular, a fixar pela 

Assembleia-geral; --------------------------------------------  

d)Comparticipar, na parte proporcional, em despesas 

ordinárias e extraordinárias, que vierem a ser 

aprovadas pela Assembleia-geral. --------------------------  

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

------------------Perda da qualidade de associado -----------------  

1-Perde a condição de associado: ----------------------------------  

a)Aquele que solicite a sua demissão, observando-se o 

disposto no nº 6 do artigo 7º; -------------------------------  

b)Aquele que tendo em divida quotas referentes a dois ou 

mais anos e que, notificado para proceder à sua 

regularização, o não faça no prazo máximo de três 

meses contado a partir da data da referida notificação. -  
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----------------------------CAPÍTULO II -----------------------------  

--------------------ÓRGÃOS E FU�CIO�AME�TO ----------------  

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

--------------------------------Órgãos ---------------------------------  

1-São órgãos eleitos da associação: -------------------------------  

a)Assembleia-geral ----------------------------------------------  

b)Direcção -------------------------------------------------------  

c)O Conselho Fiscal --------------------------------------------  

2-Sáo órgãos designados da associação: --------------------------  

a)O Secretario Geral--------------------------------------------  

b)O Conselho Consultivo ---------------------------------------  

c)As Comissões de Trabalho -----------------------------------  

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

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

1-Para a prossecução do objecto da associação, os órgãos 

exercem a competência que lhes for conferida por lei e pelos 

estatutos. --------------------------------------------------------------  

2-Salvo disposição legal ou estatutária em contrário, os 

poderes municipais referentes á organização e gestão dos 

trabalhos incluídos no objecto da associação consideram-se 

delegados nos respectivos membros representantes. -------------  

3-As deliberações dos órgãos eleitos da associação vinculam 

os municípios e as entidades que a integram, não carecendo de 
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ratificação dos órgãos respectivos, desde que os mesmos se 

tenham pronunciado em momento anterior à assumpção da 

competência. ----------------------------------------------------------  

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

-----------------Composição  da Assembleia Geral ----------------  

1-A Assembleia-geral é o órgão soberano da associação e é 

integrada por todos os associados no pleno gozo dos seus 

direitos, sendo representados pelos respectivos Presidentes, ou 

pelos membros das entidades com competência delegada. -------  

2-Os trabalhos da Assembleia são dirigidos por uma mesa 

constituída por um Presidente, três Vice-presidente e um 

Secretário. -------------------------------------------------------------  

3-A Assembleia reúne nos termos definidos pela lei e pelos 

presentes estatutos. ---------------------------------------------------  

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

------------------Reuniões da Assembleia-geral --------------------  

1-As reuniões da Assembleia podem ser ordinárias e 

extraordinárias. -------------------------------------------------------  

2-A Assembleia reune ordinariamente, a cada 6 meses.----------  

3-A Assembleia reúne com carácter extraordinário, a 

requerimento do presidente da direcção ou de um terço dos 

associados. ------------------------------------------------------------  

4-A convocação será feita com os 15 dias de antecedência. -----  
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5-Em casos de excepcional urgência, devidamente 

fundamentada, a convocatória poderá ser feita com a 

antecedência de 48 horas. -------------------------------------------  

6-A convocação da assembleia, seja ordinária ou 

extraordinária, far-se-á por escrito, devendo mencionar o 

local, dia e hora da mesma. -----------------------------------------  

7-A convocatória será acompanhada da ordem de trabalhos, 

devendo incluir, necessariamente, qualquer tema que tenha 

sido expressamente, solicitado por um terço dos associados. ---  

8-A assembleia poderá decorrer na área territorial de qualquer 

dos associados, se assim for decidido pela direcção. ------------  

9-As deliberações são aprovadas por maioria simples, excepto 

nos casos em que os presentes estatutos disponham de forma 

diferente. --------------------------------------------------------------  

10-A assembleia reúne á hora marcada se estiver presente mais 

de metade dos associados com direito a voto ou em segunda 

convocatória com qualquer número de presenças. ----------------  

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

-----------------Competências da Assembleia-geral ----------------  

Compete à Assembleia-geral, nomeadamente: ---------------------  

a)Aprovar e modificar os estatutos; ---------------------------  

b)Estabelecer a estrutura organizativa; ----------------------  

c)Aprovar o plano de acção; -----------------------------------  
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d)Aprovar orçamentos e contas em geral; --------------------  

e)Aprovar regulamentos; ---------------------------------------  

f)Aprovar, sobre proposta da Direcção, quotas ordinárias 

e extraordinárias; --------------------------------------------  

g)Aplicar a disciplina; ------------------------------------------  

h)Aprovar regulamento interno explicitador dos critérios 

de análise para a admissão de novos associados, --------  

i)�omear e exonerar o secretário-geral sob proposta da 

direcção;-------------------------------------------------------  

j)Dissolver a associação. ---------------------------------------  

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

----------Competência da Mesa da Assembleia-geral -------------  

1-Compete ao Presidente da mesa, entre outras incumbências 

que lhe sejam cometidas pela lei, estatutos ou deliberações da 

assembleia-geral, convocar a assembleia, dirigir os trabalhos, 

rubricar os livros e actas, e dar posse aos titulares de órgãos 

eleitos. -----------------------------------------------------------------  

2-Compete ao primeiro Vice-presidente substituir o Presidente 

nas suas faltas e impedimentos; -------------------------------------  

3-Compete ao Secretário, preparar o expediente e dar-lhe 

seguimento, secretariar as reuniões, lavrar e subscrever as 

respectivas actas, que serão também assinadas pelo Presidente 

e pelo primeiro Vice-presidente. ------------------------------------  
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------------------------------Artigo 18º -------------------------------  

------------------------Composição da Direcção --------------------  

1-A Direcção é o órgão executivo da associação. ----------------  

2-A Direcção é constituída por um Presidente e três Vice-

presidentes. ------------------------------------------------------------  

3-A Direcção reunirá ordinariamente, com periodicidade 

mensal, ou extraordinariamente, por iniciativa do presidente 

ou de um terço dos membros que a compõem. ---------------------  

4-As reuniões ordinárias deverão realizar-se, pelo menos, uma 

vez por mês e as extraordinárias, sempre que o presidente 

entenda conveniente. -------------------------------------------------  

5-A associação vincula-se pela assinatura de dois membros da 

direcção, sendo uma delas, obrigatoriamente, a do presidente.  

6-A presidência da direcção recairá no membro associado que 

a detém, segundo a ordem de rotação estabelecida. �o acto da 

eleição será designado o primeiro, segundo e terceiro vice-

presidentes que substituem, por essa ordem, a presidência e, 

fixar-se-á, no caso de falta ou impedimento do presidente, os 

poderes de delegação para o exercício daquela função de 

presidência. -----------------------------------------------------------  

7-A direcção é eleita pelo prazo de dois anos. --------------------  

8-A direcção poderá reunir na área territorial de qualquer dos 

associados, se assim decidir. ----------------------------------------  
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------------------------------Artigo 19º -------------------------------  

----------------------Competência da Direcção ---------------------  

Compete á direcção: -------------------------------------------------  

a)Elaborar o relatório e contas do exercício; ---------------  

b)Elaborar o programa de acção e orçamento; 

c)Gerir os recursos humanos; ---------------------------------  

d)�omear mandatários e procuradores; ----------------------  

e)Arrecadar receitas e proceder ao pagamentos; -----------  

f)Zelar pelo cumprimento da lei,  dos estatutos e 

regulamentos; -------------------------------------------------  

g)Exercer o poder disciplinar sobre os associados; --------  

h)Exercer as demais funções que, não sendo exclusivas de 

outros órgãos se mostrem necessária e adequadas à 

realização do objecto da associação; ----------------------  

i)Propor à Assembleia-geral a nomeação e a exoneração 

do Secretário-geral. ------------------------------------------  

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

---------------Competência do Presidente da Direcção -----------  

Compete especificamente ao Presidente: --------------------------  

a)Convocar as reuniões de Direcção;-------------------------  

b)Representar a associação em juízo; ------------------------  

c)Praticar actos que sendo da competência da direcção, se 

justifiquem quando circunstâncias excepcionais o 
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exijam, ficando porém, tais actos sujeitos à subsequente 

ratificação pela direcção; -----------------------------------  

d)Receber qualquer tipo de subsídio ou apoio; --------------  

e)Requerer ao presidente da mesa da assembleia-geral a 

convocação da assembleia; ----------------------------------  

f)Exercer as demais funções que, não sendo da 

competência exclusiva da direcção ou de qualquer outro 

órgão, se mostrem necessárias e adequadas à realização 

do objecto da associação. -----------------------------------  

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

-------------------Composição do Conselho Fiscal -----------------  

1-O Conselho Fiscal será composto por três elementos eleitos, 

sendo o primeiro da lista designado por Presidente o segundo 

por Vice-presidente e o ultimo por Vogal. -------------------------  

2-O Conselho Fiscal reúne ordinariamente, duas vezes por ano 

e, extraordinariamente, sempre que tal se justificar. ------------  

3-As reuniões são convocadas pelo Presidente ou, no caso de 

falta ou impedimento, pelo Vice-Presidente. ----------------------  

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

-------------------Competência do Conselho Fiscal ----------------  

Compete ao Conselho Fiscal: ---------------------------------------  

a)Examinar a escrituração e os documentos; ----------------  

b)Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício bem 
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como sobre o programa de acção e orçamento para o 

ano seguinte; --------------------------------------------------  

c)Dar parecer sobre quaisquer assuntos que os outros 

órgãos associativos submetam á sua apreciação. ---------  

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

--------------------------Secretário-geral ----------------------------  

1-Sob proposta da Direcção, o Secretário-geral será designado 

pela Assembleia-geral e terá carácter permanente, nos termos 

do regulamento interno a criar. -------------------------------------  

2-São funções do Secretário-geral,  designadamente: ------------  

a)Exercer a função de coordenação dos serviços 

administrativos da associação, do pessoal, e ainda as 

funções que lhe são atribuídas pela lei, pelos presentes 

estatutos ou regulamentos da associação, sob orientação 

do Presidente da Direcção; ---------------------------------  

b)Coadjuvar todos os eleitos e não eleitos da associação, 

sob orientação do Presidente da Direcção; ---------------  

c)Executar as deliberações da Assembleia-geral sob 

orientação do Presidente da Direcção; --------------------  

e)Guardar e manter a documentação actualizada, bem 

como os arquivos e registos da associação; ---------------  

f)Coordenar o funcionamento das Comissões de Trabalho, 

sob orientação do Presidente da Direcção. ---------------  
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------------------------------Artigo 24º -------------------------------  

------------------------Conselho Consultivo -------------------------  

1-O Conselho Consultivo, designado pela Assembleia Geral, 

sob proposta da Direcção, terá funções de órgão consultivo 

desta será integrado pessoas singulares e colectivas com 

conhecimentos reconhecidos na temática objecto desta 

associação. ------------------------------------------------------------  

2-O Conselho Consultivo, terá entre outras, a função dar 

parecer prévio sobre os dos pedidos de admissão de novos 

associados. ------------------------------------------------------------  

3-Sob proposta da Direcção, será discutido e votado em 

Assembleia Geral um regulamento específico que fixe os 

critérios que hão-de servir para analisar e decidir sobre 

pedidos de admissão de novos associados. ------------------------  

------------------------------Artigo 25º -------------------------------  

------------------------Comissões de Trabalho ----------------------  

1-Podem ser constituídas no seio da Assembleia Geral 

Comissões de Trabalho para elaboração de estudos e criação 

de propostas sobre questões relativas à prossecução dos 

objectivos da associação. --------------------------------------------  

2-As Comissões de Trabalho constituídas serão presididas por 

um associado designado pela Assembleia-geral e assistidas por 

um secretário coordenador, igualmente associado e de 
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designado nos mesmos moldes da presidência. --------------------  

3-As Comissões de Trabalho não terão competência de decisão 

e actuarão por delegação, com carácter consultivo da 

Assembleia-geral. -----------------------------------------------------  

4-Em caso de falta ou impedimento de uma Comissão de 

Trabalho a Direcção assumirá, provisoriamente, as 

responsabilidades da referida Comissão até que tal falta ao 

impedimento seja suprido pela Assembleia-geral. ----------------  

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

-----------------------REGIME ECO�ÓMICO -----------------------  

------------------------------Artigo 26º -------------------------------  

-------------------------------Receitas ---------------------------------  

1-Constituem receitas da associação: ------------------------------  

a)Quotas ordinárias dos associados; -------------------------  

b)Contribuições extraordinárias; -----------------------------  

c)Os rendimentos próprios do seu património e derivados 

das suas actividades e publicações; ------------------------  

d)Subsídios e qualquer outra receita provenientes de actos 

lícitos; ---------------------------------------------------------  

e)Os montantes de co-financiamentos comunitários que lhe 

sejam atribuídos. ---------------------------------------------  

2-As quotas ordinárias têm carácter anual e serão 

determinadas tendo em conta o valor fixado na Assembleia-
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geral. -------------------------------------------------------------------  

3-O pagamento das quotas deverá realizar-se, pelos membros 

da associação, sem excepção, nos primeiros três meses de cada 

ano, sendo que o seu não pagamento é causa de apreciação e 

motivo da expulsão. --------------------------------------------------  

4-O exercício económico da associação será anual tendo lugar 

o seu encerramento a 31 de Dezembro de cada ano. -------------  

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

----------------------DISPOSIÇÕES COMU�S ----------------------  

------------------------------Artigo 27º -------------------------------  

----------------------Requisitos das Deliberações ------------------  

1-As deliberações dos órgãos da associação são tomadas à 

pluralidade dos votos, estando presente a maioria legal dos 

seus membros, excepto nos casos em que os estatutos exijam 

outro quórum. ---------------------------------------------------------  

2-Os presidentes da Assembleia-geral e da Direcção têm voto 

de qualidade, no caso de empate, e uma vez realizada segunda 

votação. ----------------------------------------------------------------  

3-Sempre que se realizem eleições ou estejam em causa 

pessoas, a votação terá de ser feita por escrutínio secreto. -----  

4-As deliberações dos órgãos da associação estão sujeitas a 

regras de publicitação, pelos meios que se entenderem 

adequados. -------------------------------------------------------------  
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5-As deliberações e decisões dos órgãos da associação são 

contenciosamente impugnáveis, nos termos da Lei Geral. -------  

------------------------------Artigo 28º -------------------------------  

------------------------Duração dos Mandatos ----------------------  

1-A duração dos mandatos da Presidência e das Vice-

presidências será de seis meses podendo ser, 

excepcionalmente, e por prévia deliberação da Assembleia-

geral, reeleitos no máximo por dois mandatos. -------------------  

2-O Presidente e os Vice-Presidentes cessarão funções pelos 

seguintes motivos: ----------------------------------------------------  

a)Por demissão comunicada, por escrito ao Presidente da 

Mesa, através do Secretario Geral; ------------------------  

b)Por perda do direito da integração na associação do 

respectivo Município, Entidade Regional de Turismo ou 

Comunidade; --------------------------------------------------  

c)Por destituição, mediante deliberação da Assembleia-

geral, tomada por maioria absoluta dos seus membros, 

em sessão extraordinária e convocada para o efeito; ----  

d)Por cessação do mandato. -----------------------------------  

3-Os cargos serão de carácter protocolar e não remunerados. -  

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

-----------------------DISPOSIÇÕES FI�AIS ------------------------  

------------------------------Artigo 29º -------------------------------  
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-----------------------Alteração dos Estatutos -----------------------  

1-Qualquer alteração aos estatutos deverá ser aprovada em 

Assembleia-geral, em sessão extraordinária convocada para o 

efeito. ------------------------------------------------------------------  

2-Para que a assembleia referido ponto anterior possa 

deliberar validamente é necessário que, em primeira 

convocatória se verifique a presença de dois terços dos 

associados e, em segunda convocatória, a presença de maioria 

absoluta. ---------------------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 30º -------------------------------  

----------------------Dissolução da Associação ---------------------  

1-A deliberação de dissolução da Associação deverá ser 

tomada em sessão extraordinária da Assembleia-geral 

convocada para o efeito e votada por maioria de dois terços 

dos membros da mesa.------------------------------------------------  

2-Uma vez dissolvida a Associação, a Assembleia Geral 

constitui-se em comissão liquidatária que procederá à 

respectiva liquidação, para tanto, repartindo o património 

social pelos sócios em percentagem à quantia das respectivas 

quotas, depois de deduzidos os recursos para o cumprimento 

das obrigações pertinentes.’ ----------------------------------------  

*A13*  Isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis:  Em seguida, 

foi presente o requerimento número 4110, da Secretaria que deu 
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entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês de Dezembro, de 

Paceteg, SA, a solicitar a concessão da isenção de IMI, prevista 

no número 2, do artigo 12º da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro 

relativamente aos imóveis: Central de Camionagem, inscrito na 

matriz urbana sob o artigo 2187, da freguesia de Santa Maria; 

Campo da Feira, inscrito na matriz urbana sob o artigo 1808, da 

freguesia de São Pedro; Centro Cultural de Vila Franca das 

Naves, inscrito na matriz urbana sob o artigo 1190, da 

freguesia de Vila Franca das Naves, com efeitos a partir de 

2009. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 2, do 

artigo 12º da Lei número 2/2007, propor à Assembleia 

Municipal a isenção de IMI, relativamente aos imóveis 

identificados, com efeitos a partir de 2009. ----------------------  

*A14*  Recepção Provisória de Obras de Loteamento: Seguidamente 

foi presente o requerimento número 848, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 18 do passado 

mês de Novembro, da firma Imobiliária Trancosense, Limitada, 

com sede em Trancoso, a solicitar a libertação de 90% da 

caução relativa ao Loteamento Fonte da Vide, com o alvará de 

loteamento número 2/2010, por se ter já efectuado a recepção 

provisória do referido loteamento. ----------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 
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Ambiente informaram a Câmara que o montante da caução deve 

ser reduzido, não podendo o conjunto de reduções ultrapassar 

90% do montante inicial, sendo o remanescente libertado com a 

recepção definitiva.---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou libertar 90% da caução. -------  

*A15*  Auto de Embargo de Obras: Em seguida foi presente o 

embargo referente a António Manuel Ferreira Teixeira, 

residente em Trancoso, que procedia à ampliação/construção de 

uns arrumos no lado direito de um edifício de habitação em 

alvenaria de blocos de cimento, com um terraço acessível sobre 

uma laje de betão armado, sito na Rua Padre Cruz, número 12, 

no Bairro Senhora da Fresta, em Trancoso, sem que para o 

devido efeito tenha requerido o devido licenciamento 

municipal.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou mandar demolir, fixando o 

prazo de 60 dias. ------------------------------------------------------  

*A16*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

ainda presente o requerimento número 897 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente 

mês de Dezembro, de Banif – Banco Internacional do Funchal, 

SA, com sede m Lisboa, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

em Casais, em Freches, inscrita na matriz predial urbana sob o 
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artigo 648 da freguesia de Freches, 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 909 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 14 do corrente mês de Dezembro, de Deolinda Augusta do 

Céu Rocha Queiróz, residente em Porto, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita em Lameiro da Fonte, em Vila Garcia, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 241 da freguesia de Vila 

Garcia, 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. ----------------  

*A18*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 919 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 15 do corrente mês de Dezembro, de Joaquim Carlos, 

residente em Granja, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita em 

Lameirinha, em Granja, inscrita na matriz predial urbana sob o 



 
 

Acta  n . º    24  /  2010 .    Reunião  de    15 -12 -2010  

 

artigo 274 da freguesia de Granja, 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. ----------------  

*A19*  Pedidos de Cedência de Transporte:  -----------------------------  

Em seguida foi presente o despacho relativos ao pedido de 

transporte que de seguida se transcreve: ---------------------------  

- Casa dos Beirões no Ribatejo, para uma deslocação do 

Grupo Coral Canto D’Alma da Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso a Santarém, em 12 de 

Dezembro, tendo o respectivo transporte sido efectuado 

pela empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no 

valor de 700 euros. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o respectivo 

despacho. --------------------------------------------------------------  

*A20*  Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 4030, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 

do corrente mês de Dezembro de Nelson Miguel Rodrigues 

Teixeira e Davide Miguel Rodrigues Teixeira, na qualidade de 

sócios gerentes da firma Maxixapa, Limitada, com sede na 

Avenida das Comunidades Europeias, número 18, na Zona 
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Industrial de Trancoso, pessoa colectiva número 508066450, a 

solicitar a isenção referida em epígrafe, prevista no número 3, 

alínea b) do artigo 43º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

aprovado pelo Decreto-Lei número 108/2008 de 26 de Junho, 

dado preencherem os requisitos enunciados na alínea b) do 

número 3 do preceito legal, referente a um imóvel a adquirir 

para armazém e actividade industrial, identificada como prédio 

urbano inscrito na matriz sob o artigo 1591, sito na Zona 

Industrial de Trancoso, freguesia de Santa Maria, pelo valor de 

160.000 euros. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em face dos documentos e verificando-

se a sua conformidade, deliberou isentar de IMT nos termos 

da Lei evocada, emitindo-se certidão. -----------------------------  

*A21*  Raia Histórica: Seguidamente foi presente o requerimento 

número 1756, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 7 

do corrente mês de Maio, da Ria Histórica – Castelo da Raia, a 

solicitar um apoio de 5.000 euros para aquisição em parceria 

com outras associações no âmbito do Projecto de Cooperação 

Leader +/Vector II de um edifício em Lisboa, sito na Rua 

Coelho da Rocha nº 41 r/c e cave, a fim de o tornar num pólo 

de Animação e Comercialização de Produtos Turísticos em 

Meio Urbano. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar subsídio de 5.000 



 
 

Acta  n . º    24  /  2010 .    Reunião  de    15 -12 -2010  

 

euros para as obras pretendidas a realizar conforme pedido. --  

*A22*  Anulações de Cabimento:  ------------------------------------------  

Em seguida foram presentes as anulações de cabimento que de 

seguida se transcrevem: ----------------------------------------------  

- Agrupamento de Escolas de Trancoso, no valor de 2.000 

euros, para comparticipar em 50% as despesas com a 

deslocação semanal dos alunos ao Conservatório da 

Guarda; --------------------------------------------------------  

- Freguesia de Rio de Mel, no valor de 1.500 euros, para o 

restauro e requalificação dos balneários do poli 

desportivo. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou anular o cabimento. ------------  

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

*A23*  Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e 

Taxas: Em seguida, foi presente informação prestada pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

dando conta que no dia 30 de Março foi publicado o Decreto-

Lei nº 26/2010, que altera o Regime Jurídico de Urbanização e 

de edificação vigente. ------------------------------------------------  
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O seu Artigo 4º diz: "Os municípios, no exercício do seu poder 

regulamentar próprio, devem, no prazo de 90 dias, adequar os 

respectivos regulamentos municipais de urbanização e 

edificação de acordo com o presente decreto-lei,  

designadamente quanto às condições de admissibilidade de 

geradores eólicos associados a edificação principal". ------------  

Assim, proponho a criação de uma comissão técnica com a 

finalidade de se rever o Regulamento Municipal de 

Urbanização, Edificação e Taxas, composto com elementos das 

áreas de direito, arquitectura, engenharia e economia. -----------  

A Câmara Municipal deliberou criar uma comissão específica 

e nomear o senhor doutor Francisco Coelho e os senhores 

engenheiros Vítor Jorge e João Mano. ----------------------------  

*A24*  Direito de Preferência de Imóvel: Em seguida, foi presente o 

ofício número 867, da Secção de Obras Particulares, que deu 

entrada nesta Câmara em 25 do passado mês de Novembro, de 

Maria de Lurdes Santos Gonçalves Fraga Dias, a solicitar se a 

Câmara Municipal quer ou não exercer o direito de preferência, 

pelo valor de 45.000 euros, do prédio urbano, destinado a 

habitação, sito na Rua da Corredoura, número 19 e 19B, em 

Trancoso, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o 

artigo 2164, que proveio do antigo artigo 446, da freguesia de 

Santa Maria. -----------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou não preferir.  --------------------  

*A25*  Emissão de Parecer no âmbito do artigo 54º da Lei número 

64/2003 de 23 de Agosto: Em seguida, foi presente o ofício 

número 910 da Secção de Obras Particulares, que deu entrada 

nesta Câmara em 14 do corrente mês de Dezembro, de Joaquim 

Marques Mota casado com Maria de Lurdes Gomes dos Santos 

Mota, residente em Moinho das Cebolas, na qualidade de 

proprietário, a solicitar parecer favorável à constituição de 

aumento de número de compartes (para mais um), no prédio 

rústico sito na freguesia de Moreira de Rei, deste concelho, 

inscrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o 

artigo 00826 e inscrito na matriz sob o artigo 801, na permuta 

que pretende efectuar com a sua irmã Aldina Marques Mota 

Pedro, residente em Trancoso, com metade da fracção que esta 

é detentora e em compropriedade com o requerente no prédio 

rústico inscrito na respectiva matriz sob o artigo 462 e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o artigo 

00218. ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável. ---------  

*A26*  Arranjos Urbanísticos junto ao Estádio Municipal – 

Movimento de Terras - Auto de Medição número 2: Em 

seguida, foi presente informação prestada pela Divisão de 

Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 
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informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma Eliseu 

& Filhos, Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 13.133,63 euros. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A27*  Contribuição Anual para a Comurbeiras: Em seguida, foi 

presente o ofício número 3921 da Secretaria, que deu entrada 

nesta Câmara em 25 do passado mês de Novembro, da 

Comurbeiras, Comunidade Intermunicipal – CIM, a solicitar a 

regularização da contribuição financeira do Município referente 

ao ano de 2009, no valor de 8.000 euros e 2010, também no 

valor de 8.000 euros. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento. -------  

*A28*  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. ------------------  

*A29*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A30*  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 



 
 

Acta  n . º    24  /  2010 .    Reunião  de    15 -12 -2010  

 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

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

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 

 


