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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014. ----------------  

*A1* Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2014, nesta cidade 

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

a Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

professor Amílcar Salvador e a comparência dos senhores 

vereadores Eduardo Pinto, doutor Paulo Matias, doutora Ivone 

Mouco, doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 19 

do passado mês de novembro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido submetida à discussão, foi aprovada, por 

maioria, não tendo votado o senhor vereador doutor João 

Rodrigues, por não ter estado presente nessa reunião. Mais, foi 
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deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá-la no site do Municipio. ---  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

236, datado de 9 do corrente mês de dezembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 695.094,97€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 172.607,19€. ----------------  

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

*A5* Intervenções: Começou por usar da palavra a senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio, para formular as 

seguintes questões: ---------------------------------------------------  

‘1 – Como está a situação da Escola Profissional de Trancoso?  

2 – Ouvi dizer que terá havido problemas com o carro da 

presidência. O que, na realidade, se passou?’ --------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou: -----------  

‘Tanto quanto sei, a Escola Profissional está a funcionar bem. 

Hoje de manhã, pelas 8h45m, estive lá com o senhor vereador 

Eduardo Pinto, presidente da Direção da Escola, e não notei 

nada de anormal. A Câmara Municipal está a fazer um 

acompanhamento, o mais próximo possível, por forma a 

continuarmos a dar à Escola o protagonismo que ela já teve e 

efetivamente merece.’ ------------------------------------------------  
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Complementando a resposta do senhor Presidente da Câmara, 

acerca deste assunto, o senhor vereador Eduardo Pinto disse: ---  

‘Na sequência de anteriores informações que aqui prestei,  

continuo preocupado com o facto de, nesta data, a aprovação, 

por parte do POPH, das candidaturas financeiras propostas 

pelas diversas Escolas Profissionais continuar atrasadíssima, 

pelo segundo ano consecutivo. Apesar do Governo estar em 

final de mandato, não conseguiu agilizar os procedimentos e 

continuam por receber as verbas referentes aos meses de 

setembro, outubro e novembro. Tendo o ano letivo, na Escola, 

começado a funcionar no período normal e estando já em 

meados de dezembro, ainda não há qualquer resposta acerca 

das candidaturas formuladas. O representante da ANESPO 

(Associação Nacional das Escolas Profissionais) já promoveu 

diversas reuniões com entidades governamentais, mas ainda 

não conseguiu desbloquear esta situação. Tanto quanto se 

sabe, as candidaturas terão já parecer técnico e estarão a 

aguardar aprovação superior. Penso que deveria haver 

adiantamento de verbas, por parte do Ministério da Educação, 

logo no inicio da ano letivo, por forma a que fossem minoradas 

as dificuldades financeiras das diversas Escolas Profissionais.  

Devido a toda esta situação, criada pelo Ministério da 

Educação, e como a Escola não fabrica dinheiro, há atrasos no 
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pagamento dos salários referentes aos meses de setembro, 

outubro e novembro, apesar de todo o apoio financeiro que o 

município tem concedido. A Escola já expôs este assunto às 

diversas entidades governamentais. Há escolas que, tendo uma 

situação favorável a nível de crédito bancário, conseguem ir 

contornando o problema. Como sabemos, tal não é a situação 

da nossa Escola que, quando esta Direção tomou posse, já 

tinha uma conta caucionada completamente esgotada e sem 

qualquer hipótese de ser utilizada. Tudo isto, como é normal, 

cria alguma intranquilidade na instituição.’ ----------------------  

Voltando a intervir, o senhor Presidente da Câmara, 

relativamente à segunda questão formulada pela senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio, informou: -----------------  

‘O carro da presidência, no passado domingo, dia 30 de 

novembro, pelas 16 horas, aquando da minha deslocação a 

Cogula, tendo em vista a inauguração de uma exposição sobre 

o património, logo a seguir ao cruzamento do cemitério de 

Trancoso, teve uma avaria no turbo. Esta simples reparação já 

teve lugar e à mesma não foi alheio o facto de a viatura já ter 

443.000 km. Quando este executivo tomou posse, já estava com 

417.000 km. Como o senhor vereador doutor Paulo Matias 

referiu, em reunião da Assembleia Municipal de Trancoso, o 

carro da presidência, com este executivo, fez aproximadamente 
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22.000 km/ano, enquanto que, com o anterior executivo, fez 

cerca de 93.000 km/ano, ao longo de 4 anos e meio. Mais, em 

termos de portagens, relacionadas com a mesma viatura, com o 

anterior executivo, eram despendidos aproximadamente 

400€/mês, enquanto que, com o novo executivo, essa despesa 

não vai além dos 60€ mensais, como o irei comprovar com 

mapa que será reproduzido na ata desta reunião. ----------------  

Concluindo, não houve qualquer acidente rodoviário. O carro, 

apesar da avaria, não precisou de ser rebocado e o problema 

já foi resolvido, com a substituição do turbo, numa oficina de 

Trancoso.’ -------------------------------------------------------------  

----MAPA COMPARATIVO RELATIVO ÀS PORTAGENS -----  

----PAGAS, NOS PERÍODOS COMPREENDIDOS ENTRE -----  

----JANEIRO E SETEMBRO DE 2013 E 2014 --------------------  

Viatura: AUDI Matricula 73-HG-81 
Mês/2013 Valor Mês/2014 Valor 

janeiro 488,80€ janeiro 38,55€ 
fevereiro 209,40€ fevereiro 42,35€ 
março 364,30€ março 61,40€ 
abril  476,85€ abril 40,60€ 
maio 373,35€ maio 23,85€ 
junho 411,55€ junho 64,25€ 
julho 486,00€ julho 7,20€ 
agosto 479,35€ agosto 48,30€ 
setembro 308,90€ setembro 91,50€ 
 

ORDEM DO DIA 

*A6* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: Em 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 
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conta que, dando cumprimento ao disposto no nº 1 do artigo 7º 

do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho, havia sido 

calculado o valor dos fundos disponíveis para o mês de 

dezembro de 2014, tendo por base as normas previstas no 

referido Decreto-Lei, na Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, bem 

como as deliberações aprovadas na reunião do executivo 

municipal de 16 de julho e o despacho do senhor Presidente da 

Câmara de 5 de dezembro, verificando-se que, no contexto das 

atuais condições definidas para o apuramento do valor em 

questão, existe, à presente data, um valor positivo, para os 

fundos disponíveis, tal como consta do mapa que anexou, no 

valor de 407.980,91€. ------------------------------------------------  

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

Dispensa de licenças de habitabilidade/utilização: ------------  

*A7* Seguidamente, foi presente o requerimento número 634 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do passado mês de novembro, de António Eduardo Augusto 

da Silva, residente em Trancoso, na qualidade de comprador, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita em Courelas, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

1286, da União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior, uma 

vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. ------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A8* Em seguida, foi presente o requerimento número 640 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 26 do 

passado mês de novembro, de Maria Dulce Nunes Domingos 

Santos, residente em Trancoso, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para um palhal, sito na 

Quinta do Curral, em Valdujo, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 296, da freguesia de Valdujo, 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 da 

interessada, considerar isento de licença de utilização. --------  

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 641 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 do passado mês de novembro, de Maria Dulce Nunes 

Domingos Santos, residente em Trancoso, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para um 

palhal, sito na Quinta do Curral, em Valdujo, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 265, da freguesia de Valdujo, 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 da 
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interessada, considerar isento de licença de utilização. --------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 644 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 27 do 

passado mês de novembro, de Manuel Melo de Almeida, 

residente em Freches, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita em 

Cruzinha, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 474, da 

União das Freguesias de Freches e Torres, uma vez que a 

mesma foi construída 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 isenta de licença de utilização. --------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 645 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

27 do passado mês de novembro, de Artur Máximo Salvador dos 

Santos, residente em Venda do Pinheiro, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita na Rua do Adro, em Falachos, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 349, da freguesia de 

Tamanhos, uma vez que a mesma foi construída 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 
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interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A12*  Em seguida, na sequência de despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara, foi presente o requerimento entrado 

nesta Câmara sob o número 637, no Setor de Licenciamento de 

Obras Particulares e Loteamentos, apresentado por João Orene 

Costa Afonso, residente em Castaíde, União das Freguesias de 

Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, concelho de 

Trancoso, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização para o prédio urbano sito em Castaíde, 

União das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 

Souto Maior, concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo 

matricial número 1441, uma vez que o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número trinta e oito 

mil trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de mil 

novecentos e cinquenta e um. ---------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o despacho seguinte: ‘À 

reunião para ratificar’  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, ratificar o despacho do senhor Presidente da 

Câmara, de 3/12/2014, considerando isento de licença de 

utilização. -------------------------------------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos a menos, ao auto de receção provisória e à conta 
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final da empreitada ‘Construção de Pavilhão de Eventos na 

Póvoa do Concelho’: De seguida, foi presente informação do 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a 

dar conta que, em 14/11/2014, havia sido assinado o acordo de 

revogação do contrato administrativo da empreitada entre a 

Câmara Municipal e a empresa Imobiliária Trancosense, 

Limitada, e que se haviam elaborado o auto de medição de 

trabalhos a menos, no montante de 49.940,40€, o auto de 

receção provisória da obra e a conta f inal da empreitada, tendo 

os mesmos já sido assinados pelo representante da referida 

empresa, o senhor José Alberto Rosa Capelão. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos a menos, no montante de 49.940,40€, bem como a 

conta final da empreitada, com os seguintes valores: -----------  

- valor do contrato: 149.285,80€; -------------------------------  

- trabalhos a menos: 49.490,40€€; ------------------------------  

- executado do contrato: 99.345,40€; ---------------------------  

- IVA entregue ao adjudicatário: 5.027,43€; ------------------  

- total da empreitada: 104.372,83€. -----------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo para o lançamento de um 

procedimento, destinado à contratação de serviços referente 

ao lanche de natal para os funcionários:  Seguidamente, o 
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senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

exarou o despacho que se transcreve na íntegra: ------------------  

‘Aproximando-se a época natalícia, e à semelhança de anos 

anteriores, importa manter e reforçar os laços de amizade 

entre todos os colaboradores do Município, pelo que é 

necessário criar momentos de convívio e de confraternização 

entre todos. ------------------------------------------------------------  

Ora, assim entendo que se justifica plenamente que o 

Município, proporcione aos seus trabalhadores, um lanche de 

natal, devendo para o efeito, proceder-se à contratação dos 

respetivos serviços, e cujo valor base para cabimentação, será 

de 1.250€. -------------------------------------------------------------  

À Divisão Financeira para cabimentar. ----------------------------  

Este despacho deverá ser sujeito à próxima reunião de Câmara, 

para recolha, nos termos da Lei, do respetivo parecer prévio.’  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

73º, nomeadamente nos seus nos.  4 e 11, da Lei nº. 83-C/2013 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços, tendo os 

senhores vereadores do PSD manifestado o desejo de que o 

procedimento seja aberto a todos os estabelecimentos de 

restauração do concelho. --------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 
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de parecer prévio vinculativo para o lançamento de um 

procedimento, destinado à contratação de serviços referente 

ao fornecimento de refeições/almoços, no âmbito da II 

Mostra/Exposição de Gado, a decorrer no próximo dia 13 de 

dezembro: Em seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca 

do assunto em epígrafe, exarou o despacho que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

‘O Município de Trancoso irá promover, no próximo dia 13 de 

dezembro, dia de Santa Luzia, a II Mostra / Exposição de 

Gado. -------------------------------------------------------------------  

À semelhança da mostra anterior, espera-se que esta iniciativa 

contribua para a dinamização e promoção de um sector de 

atividade muito importante no concelho que tem sido, até aqui, 

pouco apoiado. --------------------------------------------------------  

Esta II Mostra/Exposição de Gado constituirá ainda, uma 

excelente oportunidade para o encontro de todos os produtores, 

agentes económicos envolvidos nesta atividade, entidades 

públicas e o público em geral. --------------------------------------  

Assim, reconhecendo o Município a enorme importância deste 

tipo de mostras e exposições para a economia local e regional, 

importa assegurar o fornecimento das refeições / almoços, quer 

aos participantes, aos grupos de animação, quer às entidades 

convidadas, num total de cerca de 250 pessoas. ------------------  
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Neste contexto, torna-se necessário proceder à contratação dos 

serviços, com vista ao fornecimento das referidas refeições, 

estimando-se como valor base para a sua cabimentação, o 

montante de 1.250€. --------------------------------------------------  

À Divisão Financeira para cabimentar. ----------------------------  

Este despacho deverá ser sujeito à próxima reunião de Câmara, 

para recolha, nos termos da Lei, do respetivo parecer prévio.’  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

73º, nomeadamente nos seus nos.  4 e 11, da Lei nº. 83-C/2013 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços, tendo os 

senhores vereadores do PSD, doutor João Rodrigues e doutor 

Augusto Rente, manifestado o desejo de que o procedimento 

seja aberto a todos os estabelecimentos de restauração do 

concelho. A senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio 

votou contra e a senhora vereadora doutora Ivone Mouco 

absteve-se, tendo, ambas, apresentado declarações de voto que 

a seguir se reproduzem. ---------------------------------------------  

Declaração de voto apresentada pela senhora vereadora doutora 

Cristina Inocêncio: ---------------------------------------------------  

‘Sendo hoje dia 10, está a ser votado um parecer prévio 

vinculativo para a contratação de serviços de fornecimento de 

refeições para a II Mostra de Gado que vai decorrer no dia 13. 
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Mesmo que a Câmara opte por um ajuste direto simplificado e 

para isso tem que definir o preço-base do procedimento, tem 

de, amanhã, solicitar propostas que hão-de ser abertas ao 

mercado e à concorrência. A abertura das propostas e sua 

adjudicação não serão possíveis de realizar até ao dia 12.’ ----  

Declaração de voto apresentada pela senhora vereadora doutora 

Ivone Mouco: ----------------------------------------------------------  

‘Abstenho-me, porque considero que ao invés de estarmos a 

fornecer uma refeição, poderíamos canalizar os recursos 

financeiros para o apoio à sensibilização, para que os 

produtores possam tirar o maior partido dos recursos e 

potencialidades do novo Quadro Comunitário de Apoio, com um 

apoio técnico especializado e acompanhamento no próprio 

terreno’. ---------------------------------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto e na sequência de convite feito pelo 

senhor Presidente da Câmara aos senhores vereadores para 

estarem presentes neste evento, o senhor vereador doutor João 

Rodrigues informou que não poderia estar presente, devido a 

compromissos pessoais, uma vez que já tinha agendada, para 

essa hora, uma confraternização com os seus colaboradores, no 

escritório de Pinhel. --------------------------------------------------  

Intervindo, a senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio 

referiu que, também, não poderia estar presente, devido a 
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compromissos pessoais e profissionais. ----------------------------  

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

revogação da deliberação camarária tomada em 13/10/2014, 

referente ao parecer prévio vinculativo destinado à 

contratação de serviços jurídicos, constituindo mandatário 

para contestar as ações nos  506/14.4BECTB, 466/14.1BECTB 

do TAF de Castelo Branco e nº 97/14.6 TPGRD do Tribunal 

da Comarca da Guarda e análise, discussão e votação de 

proposta relativa à constituição de mandatário, com vista ao 

acompanhamento das mesmas ações:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘Na reunião de Câmara de 13 de Outubro de 2014, foi 

deliberado aprovar a proposta referente ao parecer prévio 

vinculativo destinado à contratação de serviços jurídicos, 

constituindo mandatário para contestar as ações nos 

506/14.4BECTB, 466/14.BECTB do TAF de Castelo Branco e nº 

97/14.6 TPGRD do Tribunal da Comarca da Guarda. ------------  

Sucede que, por lapso, ficou a constar da referida deliberação 

que a constituição de mandatário judicial se destinava a 

contestar as referidas ações. ----------------------------------------  

Ora, como é consabido,  a constituição  de mandatário  

destina-se ao acompanhamento das ações, desde o seu início 
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até ao seu términus. --------------------------------------------------  

Tal acompanhamento pode implicar eventualmente a dedução 

de articulados, como seja tréplicas, articulados por factos 

supervenientes, ou requerimentos avulsos, termos de transação, 

bem como a presença do mandatário em audiência de partes, 

reuniões diversas na perspetiva de um acordo judicial, 

audiência de julgamento e a elaboração de eventual recurso ou 

resposta a recurso. ---------------------------------------------------  

Como decorre do exposto, o mandato judicial tem assim uma 

finalidade mais ampla e que pressupõe um conjunto de atos que 

não se resumem à contestação das ações, sempre na perspetiva 

da máxima defesa dos interesses do Município. -------------------  

Acresce que, por lapso, ficou a constar na referida deliberação 

o valor 11.070€ (onze mil e setenta euros), a título de previsão, 

quando tal valor corresponde aos honorários, a título de 

provisão. ---------------------------------------------------------------  

Com efeito, a provisão de honorários consubstancia um 

adiantamento relativamente à nota de honorários a emitir no 

final de cada processo.-----------------------------------------------  

Considerando a natureza das ações em causa, a complexidade 

das questões jurídicas nelas abordadas, o volume de trabalho 

associado, bem como a previsível demora na resolução final 

das ações em curso, estima-se que a quantia de 11.070€ (onze 
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mil e setenta euros) poderá revelar-se por insuficiente. ---------  

Face ao exposto, propõe-se a revogação da deliberação tomada 

na reunião de 13/10/2014, referente ao parecer prévio 

vinculativo destinado à contratação de serviços jurídicos, 

constituindo mandatário para contestar as ações nos 

506/14.4BECTB, 466/14.BECTB do TAF de Castelo Branco e nº 

97/14.6 TPGRD do Tribunal da Comarca da Guarda. ------------  

Mais se propõe a emissão de novo parecer prévio vinculativo 

nos seguintes termos: ------------------------------------------------  

Considerando que correm termos, contra a Câmara Municipal, 

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

a) Processo nº 506/14.4BETCB (TAF - Castelo Branco); 

Autor: RESUR - Valor da dívida reclamada ----- 112.451,74€ 

b) Processo nº 466/14.1BETCB (TAF - Castelo Branco); 

Autor: Jorge António Pereira Reis - Valor da dívida 

reclamada --------------------------------------------- 6.945,68 € 

c) Processo nº 97/14.6T8FRD (Comarca da Guarda - Secção 

Cível e Criminal); Autores: Herança de José António 

Sampaio e Melo - Valor da Dívida reclamada - 232.831,76€; 

Considerando que se impõe o acompanhamento das referidas 

ações por mandatário judicial,  por forma a acautelar o 

interesse público e a defesa dos direitos e interesses do 

Município; -------------------------------------------------------------  
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Considerando que não consta, do quadro de pessoal da Câmara 

Municipal, um jurista com experiência no exercício da 

advocacia, nomeadamente no acompanhamento de ações 

judiciais e em audiência de julgamento, bem como com 

conhecimento sobre Direito Processual Administrativo e Civil, 

matéria imprescindível para o acompanhamento jurídico das 

referidas ações, com o máximo rigor e competência possível; --  

Que, nos termos do disposto no nº 4 do artigo 73º da Lei 83-

C/2013 de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

designadamente no que respeita a: ---------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------  

E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do nº 11 do artigo 73º da Lei 83-

C/2013 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços jurídicos, 

com vista à constituição de mandatário, para os seguintes fins: 

a) Acompanhamento das ações supra identificadas com o nos 

506/14.4BETCB, 466/14.1BETCB e 97/14.6T8FRD, até 

conclusão das mesmas. -----------------------------------------  

b) Elaboração e apresentação de todos os articulados, como 
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seja tréplicas, articulados por factos supervenientes e 

outros que se reputem por necessários com vista à cabal 

defesa dos direitos do Município. -----------------------------  

c) Elaboração e apresentação de requerimentos avulsos, 

termos de transação, e outros requerimentos necessários 

com vista à cabal defesa dos direitos do Município. --------  

d) Elaboração e apresentação de requerimento de recurso ou 

resposta a recurso. ----------------------------------------------  

e) Participação e intervenção do mandatário, em todas as 

diligências designadas pelo Tribunal, tal como audiência 

de partes, audiência de julgamento e audiência no âmbito 

de recursos em Tribunais superiores. -------------------------  

f) Participação e intervenção do mandatário em todas as 

reuniões extra-judiciais, designadamente com os legais 

representantes do município e mandatário da contraparte, 

destinada à prestação de informação sobre o decurso das 

ações e eventuais tentativas de conciliação. -----------------  

À contabilidade para cabimentar, a título de estimativa total de 

honorários do mandatário judicial a constituir, o valor de 

20.000,00€ (vinte mil euros), sem IVA. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, revogando a deliberação do executivo 

de 13/10/2014. --------------------------------------------------------  
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Mais, foi deliberado emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços, em 

conformidade com o previsto no art.º 73º, nomeadamente nos 

seus nos.  4 e 11, da Lei nº. 83-C/2013 de 31 de dezembro. ------  

Votou contra a senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio 

que apresentou a seguinte declaração de voto. O senhor 

vereador doutor João Rodrigues, embora tenha votado 

favoravelmente, entende que, na redação deste ponto, onde se 

refere ‘contestação’ deveria dizer-se ‘acompanhamento da 

ação até ao seu términus’. ------------------------------------------  

Declaração de voto apresentada pela senhora vereadora doutora 

Cristina Inocêncio: ---------------------------------------------------  

‘A vereadora do PSD neste Órgão Executivo, em face da 

discussão do ponto número 6 da Ordem de Trabalhos, vem 

apresentar a presente declaração de Voto: ------------------------  

No passado dia 13/10/2014, no ponto A24 da Ordem de 

Trabalhos, a Câmara Municipal pronunciou-se relativamente à 

emissão de parecer prévio vinculativo para escolha do 

mandatário para contestar nos processos 506/14.4 BECTB, 

466/14.1 BECTB do TAF de Castelo Branco e ainda o processo 

97/14.6 TPGRD do Tribunal da Comarca de Guarda. ------------  

Deve referir-se que não foi prestado esclarecimento, nem 

acerca do preço base do procedimento, nem das entidades a 
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convidar, nem do tipo de procedimento a adoptar. ---------------  

No ponto A6 da ata de 29/10/2014, em resposta à pergunta 

formulada pelos Vereadores do PSD acerca de quem teria sido 

o advogado convidado para contestar as acções referidas, 

obteve-se a informação de que teria sido a Dr.ª . Fátima 

Ferreira. ---------------------------------------------------------------  

Esta advogada juntou procuração aos processos referidos, 

tendo apresentado as contestações, designadamente no 

processo 466/14.1 BECTB que inclusivamente foi notificada ao 

Autor. ------------------------------------------------------------------  

Ora, a revogação da deliberação agora votada por maioria, faz 

cessar o mandato e importa a confissão dos factos, devendo por 

isso, ser comunicada ao Tribunal. ----------------------------------  

Trancoso, 10/12/2014 ------------------------------------------------  

A vereadora do PSD.’ ------------------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, a mesma vereadora acrescentou: ---  

‘Sendo a prestação de serviços jurídicos, serviços abertos à 

concorrência, quais as entidades a convidar? --------------------  

Se e só uma entidade, quais os critérios que levam à sua 

escolha? ---------------------------------------------------------------  

Qual o preço base do procedimento? -------------------------------  

Foi feita a redução remuneradora? --------------------------------  

Onde está a informação de cabimento que tem de ser prévia? --  



 
 

Ata  n . º    2 3  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    10 -1 2 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Sem estas informações, mais uma vez se chama a atenção da 

Câmara para o incumprimento da Lei.’ ----------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

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

Seguidamente, foram presentes vários processos de despesa 

com despachos de autorização e que constam da relação 

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

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Rep./Manutenção de caldeira EBI Req.866 19-11-2014 822,87 € 
Revisão de extintores Req. 867 19-11-2014 55,35 € 
Revisão de extintores Req.868 19-11-2014 11,07 € 
Revisão de extintores Req. 869 19-11-2014 5,54 € 
Revisão de extintores Req. 870 19-11-2014 11,07 € 
Revisão de extintores Req.871 19-11-2014 5,54 € 
Revisão de extintores Req.872 19-11-2014 5,54 € 
Revisão de extintores Req.873 19-11-2014 5,54 € 
Revisão de extintores Req.874 19-11-2014 5,54 € 
Aquisição de material para avaliação psicológica Req.875 19-11-2014 330,77 € 
Sinalização Horizontal EN226-Trancoso-Lactovil 912 19-11-2014 6.829,05 € 
Aquisição de correntes para motoserras Req.879 21-11-2014 102,00 € 
Aquisição de foles para a viatura 88-63-BQ Req. 880 21-11-2014 122,32 € 
Aquisição de material para limpa bermas Req.881 21-11-2014 742,43 € 
Aquisição de água para a Assembleia Municipal Req.882 21-11-2014 7,68 € 
Juros de mora 990 21-11-2014 23.731,74 € 
Aquisição de placas gráficas Req.883 24-11-2014 39,90 € 
Aquisição de placas gráficas Req.884 24-11-2014 39,90 € 
Aquisição de placas gráficas Req.885 24-11-2014 39,90 € 
Aquisição de placas gráficas Req.886 24-11-2014 39,90 € 
Aquisição de placas gráficas Req. 887 24-11-2014 39,90 € 
Aquisição de 2 baterias para viatura 88-96-QF Req.888 25-11-2014 389,66 € 
Reparação da viatura 73-AT-05 Req.889 25-11-2014 126,08 € 
Reparação do corta relva Castel Garden Req.890 25-11-2014 86,10 € 
Reparação do limpa bermas Orsi 500 Req.891 25-11-2014 98,40 € 
Aquisição de material para reparação de anomalia no cinema Req.892 25-11-2014 125,30 € 
Aquisição de parafusos e buchas para stock Req.893 25-11-2014 37,90 € 
Aquisição de pinça Amperimétrica Req.894 25-11-2014 494,64 € 
Aquisição de 2 Alicates de cravar e Detetor de tensão Req.895 25-11-2014 122,07 € 
Aquisição de lâmpadas para stock Req.903 28-11-2014 47,97 € 

Total 34.521,67 € 
 

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de material de higiene e limpeza para stock Req.905 01-12-2014 207,28 € 
Aquisição de mopas e recargas para mopa Req.906 01-12-2014 16,00 € 
Aquisição de material para execução de ramal esgotos em V.F.N Req.907 01-12-2014 163,59 € 
Aquisição de material para execução de ramal esgotos em V.F.N Req.908 01-12-2014 55,61 € 
Aquisição de sacos de lixo Req.909 01-12-2014 575,64 € 
Aquisição de pneus para viatura 80-EI-83 Req.911 01-12-2014 389,22 € 
Certificação de Instalação Elétrica Req.912 02-12-2014 51,23 € 
Reparação de Fotocopiadora Konica Minolta Req.913 02-12-2014 1.209,75 € 
Revisão de tacógrafo da viatura 88-96-QF Req.914 02-12-2014 73,64 € 
Parecer Técnico - Construção de Pontão Req.915 02-12-2014 125,00 € 
Parecer Técnico - Reconstrução de Açude Req.916 02-12-2014 125,00 € 
Parecer Técnico - Construção de Pontão Req.917 02-12-2014 150,00 € 
Juros de mora 1010 02-12-2014 7.341,13 € 
Juros de mora 1011 03-12-2014 4.457,34 € 
Aquisição de material para reparação de viatura Req.919 03-12-2014 16,70 € 
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Aquisição de material para reparação de viatura Req.920 03-12-2014 33,37 € 
Aquisição de material para reparação casa do Parque Req.921 03-12-2014 289,37 € 
Aquisição de material para reparação casa do Parque Req.922 03-12-2014 33,76 € 
Seguros de Acidentes Pessoais-CEI Req.923 04-12-2014 3,30 € 
Aquisição de material para reparação da iluminação de natal Req.935 05-12-2014 101,29 € 
Aquisição de jogo de calços de travão para viatura 82-LE-58 Req.936 05-12-2014 45,53 € 
Correção de Estimativa 161-Seguros 05-12-2014 5.000,00 € 
Aquisição de material lºs socorros para escolas Req.937 09-12-2014 40,90 € 
Aquisição de material lºs socorros para escolas Req.938 09-12-2014 40,90 € 
Aquisição de saboneteira para escola de Palhais Req.939 09-12-2014 17,69 € 
Aquisição de saboneteira para jardim infância do Reboleiro Req.940 09-12-2014 17,69 € 
Aquisição de bisnagas para obras por administração direta Req.941 09-12-2014 50,06 € 
Aquisição de tubo para obras por administração direta Req.942 09-12-2014 140,00 € 
Taxa para realização da II Exposição/Mostra de Gado Req. 943 09-12-2014 42,00 € 
Serviços de acessória técnica -RSU's Req.944 09-12-2014 5.479,65 € 
Revisão/Manutenção sistema aquecimento nas escolas e J. Infância Req.945 09-12-2014 73,80 € 
Material para Revisão/Manutenção sistema aquecimento nas escolas e 
J. Infância Req.946 09-12-2014 116,85 € 
Reparação dos estofos da viatura XP-32-88 Req. 947 09-12-2014 110,00 € 
Reparação da viatura 88-63-BQ Req.948 09-12-2014 239,85 € 
Reparação da viatura 73-HG-81 Req.949 09-12-2014 1.353,00 € 
Reparação da viatura 87-08-CX Req.950 09-12-2014 137,00 € 
Reinspecção da viatura 87-08-CX Req. 951 09-12-2014 7,66 € 
Aquisição de capas/porta folhetos -Rota Caminhos Históricos Req.952 09-12-2014 1.845,00 € 
Aquisição de material de escritório para stock Req.953 09-12-2014 642,98 € 
Aquisição de material para reparação soprador Req.954 09-12-2014 60,00 € 
Ampliação elétrica-Barragem da Teja 993 09-12-2014 13.577,01 € 

Total 44.455,79 € 
 

A Câmara Municipal, atendendo a que se trata de serviços 

básicos e essenciais para o funcionamento dos serviços, 

deliberou, por maioria, ratificar os despachos constantes da 

relação anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do 

PSD, por considerarem não existir montante suficiente de 

fundos disponíveis. ---------------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

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

De seguida, foram presentes alguns processos de despesa já 

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

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 
1569 Alberto Jorge da Silva Alinhamento de direcção 15,38 € 26-11-14 
1570 Alberto Jorge da Silva Alinhamento de direcção 15,38 € 26-11-14 
1571 Alberto Jorge da Silva Alinhamento de direcção 30,76 € 26-11-14 
1734 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso Prolongamento Pré-Escolar 154,95 € 25-11-14 
1735 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso Prolongamento Pré-Escolar 123,96 € 25-11-14 

2173 
Aguas da Teja - Soe. Cone. Sist. Abast. 
Dist. de Águas, S.A. 

Consumo de água Casa do 
Bandarra 

15,88 € 05-12-14 

2186 PT Comunicações, S.A. Fatura de comunicações 12,29 € 25-11-14 

2187 
Sicó Formação - Sociedade de Ensino 
Profissional, SA 

Formações 1.953,74 € 26-11-14 
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2202 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 
Pagamento parte protocolo 
40/2014 

10.000,00 € 25-11-14 

2203 Freguesia de Castanheira 
Pagamento parte protocolo 
32/2013 

10.000,00 € 05-12-14 

2204 
União das Freguesias de Vilares e 
Carnicães 

Pagamento resto protocolo 
33/2013 

2.500,00 € 09-12-14 

2205 Freguesia de Reboleiro Pagamento protocolo 57/2013 7.500,00 € 21-11-14 
2206 Freguesia de Palhais Pagamento protocolo 56/2013 7.500,00 € 21-11-14 

2207 Freguesia de Póvoa do Concelho 
Pagamento resto protocolo 
31/2013 

8.500,00 € 25-11-14 

2208 Grupo Desportivo de Trancoso 
Pagamento parte protocolo 
11/2014 

5.400,00 € 25-11-14 

2209 
União das Freguesias de Vila Franca das 
Naves e Feital 

Pagamento parte protocolo 
10/2014 

1.917,00 € 26-11-14 

2210 
Raia Histórica - Associação Desenv. 
Nordeste da Beira 

Pagamento parte protocolo 
7/2014 

2.500,00 € 25-11-14 

2212 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal Gestão Equip. Cult. e Lazer, 
EM 

Reposição de Equilíbrio 
Financeiro - parcial 

85.000,00 € 21-11-14 

2265 Moisés e Filhos, Lda 
Fornecimento de gasóleo para 
aquecimento 

2.992,00 € 05-12-14 

2278 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda Aquisição de massa betuminosa 2.213,39 € 04-12-14 

2281 
Beira Areal - Extracção, Comer, de Areias, 
Britas e Derivados, SA 

Aquisição de areão 70,26 € 04-12-14 

2290 
Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões 
& Associados, SROC, SA 

Auditoria/Revisão Legal de 
Contas 

1.236,15 € 04-12-14 

2294 
SUMA - Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, SA 

Serviço de recolha de RSU's 10.600,00 € 27-11-14 

2298 
Floponor - Florestas e Obras Públicas do 
Norte, Lda 

Requalificação do Edifício Casa 
do Bandarra 

3.688,80 € 27-11-14 

2488 António José Baraças Pagamento prestação acordo juros 21.142,95 € 09-12-14 

2492 Moisés e Filhos, Lda 
Fornecimento de gasóleo para 
aquecimento 

833,00 € 05-12-14 

2498 
Associação Cultural e Desportiva Vila 
Franca Das Naves 

Pagamento parte contrato 
programa 7/2014 

10.000,00 € 05-12-14 

2499 Freguesia de Castanheira 
Pagamento resto protocolo 
32/2013 

5.000,00 € 09-12-14 

2500 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 
Pagamento resto protocolo 
40/2014 

10.000,00 € 05-12-14 

Total 210.915,89 €  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os pagamentos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

disponíveis. Em relação à ordem de pagamento nº. 2212, a 

senhora vereadora doutora Ivone Mouco não participou na 

discussão e votação, tendo, neste caso, o senhor Presidente da 

Câmara exercido voto de qualidade. -------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 
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manutenção do GAL Castelos do Côa – Raia Histórica:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

‘Considerando que o Aviso de Concurso para a apresentação 

de candidaturas (nº 02/2014, 16-11-2014) 1ª fase Pré-

Qualificação estabelece os pressupostos que permitem a 

apresentação de candidaturas ao DLBC Rurais, DLBC 

Costeiros e DLBC Urbanos; -----------------------------------------  

Considerando que o GAL CASTELOS DO COA, parceria 

reduzida a escrito representada pela Entidade Gestora Raia 

Histórica, reúne todas as condições para apresentar uma 

estratégia vencedora ao DLBC Rural para os concelhos de 

Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel e 

Trancoso, cuja população é superior a 40.000 habitantes; ------  

Considerando que o território está mobilizado e unificado em 

torno da Raia Histórica, como ficou demonstrado na 

Assembleia de Parceiros do GAL CASTELOS DO COA, 

realizada em Pinhel, no dia 20 de Novembro 2014; --------------  

Considerando que a parceria é constituída maioritariamente 

por entidades privadas, estando representados os mais 

variados sectores de atividade, disponíveis para atuar em rede 

e executar uma estratégia multissectorial, inovadora e focada 
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nas prioridades da Estratégia Europa 2020 - crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo; --------------------------------  

Considerando que a influência no tecido económico da região é 

hoje fundamental, constituindo-se como uma plataforma de 

desenvolvimento através da qual os parceiros locais encontram 

soluções que viabilizam os projetos que contribuem para a 

regeneração económica e cultural do interior beirão. -----------  

Considerando que o corpo técnico da Raia Histórica - 

Associação de Desenvolvimento do Nordeste da Beira tem sido 

capaz de desenvolver uma ação muito meritória, na conceção e 

implementação de estratégias de desenvolvimento, 

nomeadamente nos concelhos de Almeida, Figueira de Castelo 

Rodrigo, Meda, Pinhel e Trancoso, que lhe permitiu vir a ser 

escolhida como Entidade Gestora do Grupo de Ação Local 

Castelos do Côa, não se justificando, por isso,  a fusão dos 

GAL; -------------------------------------------------------------------  

E, considerando a sugestão apresentada da "fusão" do GAL 

Castelos do Côa/ Raia Histórica, com sede em Trancoso com o 

GAL Pro-Raia, com sede na Guarda, -------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal de Trancoso aprove a 

manutenção do funcionamento autónomo do GAL Castelos do 

Côa, à semelhança do que tem acontecido até hoje, até porque, 

para além das razões já invocadas, tem excelentes instalações e 
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são vários e importantes os postos de trabalho que mantem.’---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta enviada pela 

Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, 

relativa à criação de um Espaço do Cidadão, em Vila Franca 

das Naves: Em seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca 

do assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘O governo na continuação do processo de digitalização dos 

serviços públicos a prestar ao cidadão, decidiu implantar, em 

todo o território nacional, uma vasta rede de Espaços do 

Cidadão, garantindo, desta forma, aos cidadãos e às empresas 

um acesso digital assistido e especializado a esses serviços, 

prestado por mediadores de atendimento digital presentes numa 

rede de locais de prestação de serviços públicos, geridos em 

parceria com entidades do poder local e outras. -----------------  

O Município de Trancoso tem todo o interesse em colaborar no 

lançamento de projetos que, tirando proveito das 

potencialidades das tecnologias de informação e comunicação, 

contribuam para a modernização da Administração Pública, em 

particular na vertente de relacionamento com o cidadão. -------  

Os Espaços do Cidadão integram-se assim, numa ótica de 
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partilha de recursos destinada à prestação de diversos tipos de 

serviços de atendimento ao público, criando sinergias entre a 

Administração Central e Local, no sentido da prossecução de 

políticas concertadas em prol do interesse público e dos 

residentes no concelho. ----------------------------------------------  

De facto, os citados espaços apresentam indubitável interesse 

municipal pelos benefícios que podem trazer aos munícipes, em 

termos de desburocratização e poupança de tempo útil, 

constituindo por isso, uma forma de potenciar o 

desenvolvimento do concelho. ---------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal, no uso da 

competência prevista na alínea r) do n° 1 do artigo 33 do 

anexo 1 à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro, delibere 

estabelecer com a Agência para a Modernização Administrativa 

I. P., o protocolo em anexo, nos seus exatos termos.’ ------------  

-----------------------------PROTOCOLO ----------------------------  

‘ENTRE: ---------------------------------------------------------------  

1. AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I. 

P.,  pessoa coletiva n.º 508.184.509, com sede na Rua 

Abranches Ferrão, n.º 10, 3.º G, 1600-001, em Lisboa, neste 

ato representada por Paulo Manuel da Conceição Neves, na 

qualidade de Presidente do seu Conselho Diretivo, de ora em 

diante designada por “AMA, I.  P.”; --------------------------------  
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E ------------------------------------------------------------------------  

2. MUNICÍPIO DE TRANCOSO, com sede em Pç. do Município, 

6420-107, Trancoso, pessoa coletiva n.º 501.143.726, neste ato 

representado por Almícar José Nunes Salvador, Presidente da 

Câmara Municipal de Trancoso, de ora em diante referido 

como “Município de Trancoso”, ------------------------------------  

Ambas conjuntamente designadas por “Partes”. -----------------  

CONSIDERANDO QUE: ---------------------------------------------  

(A) Cabe à AMA, I.  P., nos termos do disposto nas alíneas b) e 

c) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 43/2012, de 23 

de Fevereiro, “gerir e desenvolver redes de Lojas para os 

cidadãos e empresas, em sistema de balcões multisserviços, 

integrados e especializados, articulando com outros canais 

de distribuição” e “promover a modernização da prestação 

e distribuição de serviços públicos orientados para a 

satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas”;  

(B) Nos termos das Grandes Opções do Plano para 2014, 

constantes da Lei n.º 83-B/2013, de 31 de dezembro, o 

Governo assumiu como opções estruturantes a continuação 

do processo de digitalização dos serviços públicos a prestar 

ao cidadão, a migração dos respetivos procedimentos para 

plataformas digitais, reforçando a sua coerência e 

generalização, e a criação de uma rede de malha fina da 
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presença do Estado no território que garanta o acesso dos 

cidadãos a tais serviços públicos; ------------------------------  

(C) Para operacionalizar tais opções foi decido implantar em 

todo o território nacional uma rede de 1.000 Espaços do 

Cidadão, garantindo aos cidadãos e às empresas um acesso 

digital assistido e especializado a esses serviços, prestado 

por mediadores de atendimento digital presentes numa rede 

de locais de prestação de serviços públicos, geridos em 

parceria com entidades do poder local, entidades do 

terceiro setor, associações cívicas e empresariais ou outras 

entidades que prestem serviços de interesse público; --------  

(D) O estado atual da disponibilização de serviços públicos 

online em Portugal permite uma melhor difusão territorial 

desses serviços, aproximando-os de um número crescente de 

cidadãos; ----------------------------------------------------------  

(E) No âmbito deste projeto, cabe à AMA, I. P., enquanto 

entidade promotora, coordenadora e reguladora, 

estabelecer acordos com os demais órgãos e serviços da 

Administração Pública, de modo a promover a prestação 

dos respetivos serviços nos Espaços do Cidadão; ------------  

(F) A AMA, I.  P., e o Município de Trancoso têm interesse em 

colaborar no lançamento de projetos que, tirando proveito 

das potencialidades das tecnologias de informação e 
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comunicação, contribuam para a modernização da 

Administração Pública, em particular na vertente de 

relacionamento com o cidadão; ---------------------------------  

(G) Os Espaços do Cidadão se integram numa ótica de partilha 

de recursos, destinada à prestação de diversos tipos de 

serviço de atendimento ao público, criando sinergias entre 

a Administração Central e Local no sentido da prossecução 

de políticas concertadas em prol do interesse público e dos 

residentes no concelho; ------------------------------------------  

(H) Os Espaços do Cidadão apresentam indubitável interesse 

municipal pelos benefícios que podem trazer aos Munícipes 

em termos de desburocratização e poupança de tempo útil , 

constituindo por isso, uma forma de potenciar o 

desenvolvimento do concelho; -----------------------------------  

(I) Para além disso, uma das dimensões fundamentais do 

projeto dos Espaços do Cidadão é a da promoção da 

literacia digital da população, a qual é garantida através 

do modo muito específico de atendimento – o atendimento 

digital assistido – com o qual se procura, de forma 

pedagógica, capacitar o cidadão a interagir digitalmente 

com a Administração Pública; ----------------------------------  

(J) Constitui competência municipal, nos termos da alínea r) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, a colaboração do município no apoio a projetos 

de interesse municipal em parceria com a administração 

central; ------------------------------------------------------------  

(K) É o Município de Trancoso quem mais e melhor conhece o 

seu território e a sua população, e as necessidades destas 

últimas no acesso aos serviços públicos; ----------------------  

(L) A Câmara Municipal de Trancoso deliberou, na sua reunião 

realizada em […], estabelecer o presente protocolo; --------  

(M) A AMA, I. P., está articulada com os demais organismos do 

Estado cujos serviços são prestados através do atendimento 

digital assistido nos Espaços do Cidadão, designadamente 

com vista a garantir uma formação e um apoio de 

retaguarda adequado aos mediadores de atendimento 

digital; -------------------------------------------------------------  

(N) Além do atendimento digital assistido, poderão ainda ser 

prestados nos Espaços do Cidadão, mediante adesão do 

Município de Trancoso, outros serviços prestados por 

outros organismos da Administração Pública, nos termos em 

que tal vier a ser previsto em protocolos próprios, 

celebrados entre tais organismos e a AMA, I. P.; ------------  

(O) A rede de Espaços do Cidadão se enquadra no Programa 

Aproximar, constituindo, nos termos do Decreto-Lei n.º 

74/2014, de 13 de maio, uma oferta de atendimento 
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complementar aos serviços hoje existentes, não visando 

substituí-los; ------------------------------------------------------  

(P) Face ao supra exposto, as Partes acordaram celebrar o 

presente Protocolo, o qual terá por objeto a instalação de 

estruturas de prestação de serviços de atendimento digital 

assistido aos cidadãos e às empresas, no concelho de 

Trancoso, designadas “Espaços do Cidadão”. ----------------  

TERMOS EM QUE é celebrado o presente Protocolo, do qual 

os Considerandos supra fazem parte integrante e que se rege 

pelas cláusulas seguintes: -------------------------------------------  

--------------------------------Cláusula 1ª ----------------------------  

----------------------------(Âmbito e objeto) -------------------------  

1. O presente Protocolo tem por objeto definir as regras para a 

instalação e funcionamento de Espaços do Cidadão e o seu 

respetivo funcionamento no concelho de Trancoso. --------------  

2. O número, locais e horários dos Espaços do Cidadão a 

instalar são identificados no Anexo I ao presente Protocolo, do 

qual faz parte integrante. --------------------------------------------  

--------------------------------Cláusula 2ª ----------------------------  

---------------------------(Serviços a prestar) -----------------------  

1. Os serviços prestados nos Espaços do Cidadão são, na 

presente data, os constantes do Anexo II ao presente Protocolo, 

do qual faz parte integrante. ----------------------------------------  
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2. A lista constante do Anexo II é permanentemente atualizada 

pela AMA, I. P., devendo manter o Município de Trancoso dela 

informado. -------------------------------------------------------------  

3. O Município de Trancoso pode optar por não prestar um ou 

vários dos serviços prestados nos Espaços do Cidadão, 

constantes da lista constante do Anexo II e respetivas 

atualizações, devendo essa opção ser comunicada à AMA, I. P.  

--------------------------------Cláusula 3ª ----------------------------  

------------------------(Obrigações da AMA, I. P.) -----------------  

A AMA, I.  P., obriga-se a: -------------------------------------------  

a. Definir os procedimentos de atendimento e gestão das 

reclamações nos Espaços do Cidadão; --------------------------  

b. Coordenar a instalação dos Espaços do Cidadão nos locais 

indicados para o efeito pelo Município de Trancoso, 

designadamente, definir, adquirir e instalar o mobiliário, o 

hardware, os demais equipamentos e o software adequados 

para a instalação e funcionamento dos Espaços do Cidadão, 

sem prejuízo dos casos em que o Município de Trancoso opte 

por utilizar meios próprios compatíveis, devendo nesse caso 

ser garantida a instalação do software adequado e a marca e 

imagem dos Espaços do Cidadão; --------------------------------  

c. Definir, em articulação com as entidades fornecedoras dos 

serviços, a lista dos serviços a disponibilizar no Espaço do 
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Cidadão; ------------------------------------------------------------  

d. Dar formação – inicial e contínua – aos mediadores de 

atendimento digital; -----------------------------------------------  

e. Prestar todo o apoio técnico e funcional necessário à 

prestação dos serviços de atendimento digital assistido, 

nomeadamente através da disponibilização e gestão de 

serviços de backoffice (funcional) e de help desk (técnico) 

adequados. ----------------------------------------------------------  

--------------------------------Cláusula 4ª ----------------------------  

--------------(Obrigações do Município de Trancoso) -------------  

O Município de Trancoso obriga-se a: -----------------------------  

a. Disponibilizar locais adequados para a instalação dos 

Espaços do Cidadão, adaptando-os para o efeito, se tal for 

necessário, e que cumpram os requisitos de instalação 

definidos no Anexo III, ao presente protocolo e que dele faz 

parte integrante; ---------------------------------------------------  

b. Gerir, em articulação e de acordo com os procedimentos 

definidos pela AMA, I. P., os Espaços do Cidadãos instalados 

no concelho de Trancoso e assumir os encargos daí 

decorrentes, designadamente em relação à disponibilização 

de consumíveis e material de economato, segurança e 

limpeza dos locais, bem como o fornecimento de água, 

eletricidade, gás e comunicações de dados e de voz nos 
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Espaços do Cidadão; ----------------------------------------------  

c. Disponibilizar recursos humanos adequados para 

desempenhar as funções de mediador de atendimento digital,  

após receção de formação e credenciação adequadas; --------  

d. Divulgar a existência dos Espaços do Cidadão no seu 

concelho, nos termos da Cláusula 16.ª; -------------------------  

e. Obter o consentimento expresso e informado dos cidadãos 

que utilizem os serviços de atendimento digital assistido que 

careçam de autenticação de utilizadores, de acordo com os 

procedimentos definidos pela AMA, I.  P.; -----------------------  

f. Manter afixada e atualizada a lista dos serviços públicos 

prestados em cada um dos Espaços do Cidadão, bem como o 

respetivo horário de funcionamento; ----------------------------  

g. Garantir a manutenção dos equipamentos instalados pela 

AMA, I.  P., em estreita articulação com o service desk desta;  

h. Garantir o apoio de help desk em estreita colaboração com o 

service desk da AMA, I.  P.; ---------------------------------------  

i. Proceder à cobrança dos montantes previstos no Anexo II e 

respetivas atualizações, nos termos da Cláusula 14.ª  ---------  

--------------------------------Cláusula 5ª ----------------------------  

------------------------(Prerrogativas da AMA, I.  P.) --------------  

A AMA, I. P., enquanto gestora da rede dos Espaços do 

Cidadão e garante da qualidade do atendimento ao público na 
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Administração Pública, goza das seguintes prerrogativas: ------  

a. Realizar inspeções, à distância ou in situ, da atividade 

realizada nos Espaços do Cidadão geridos pelo Município de 

Trancoso, devendo obter para o efeito a sua mais ampla 

colaboração; -------------------------------------------------------  

b. Emitir recomendações e definir as normas de qualidade dos 

serviços de atendimento nos Espaços do Cidadão geridos 

pelo Município de Trancoso; -------------------------------------  

c. Aprovar e divulgar os procedimentos de atendimento a 

realizar nos Espaços do Cidadão; -------------------------------  

d. Participar nos montantes cobrados nos Espaços do Cidadão, 

nos termos previstos no Anexo II e respetivas atualizações, 

nos termos da Cláusula 14.ª --------------------------------------  

--------------------------------Cláusula 6ª ----------------------------  

-------------(Prerrogativas do Município de Trancoso) -----------  

O Município de Trancoso goza das seguintes prerrogativas: ---  

a. Usar os Espaços do Cidadão para, além dos serviços a 

prestar no âmbito do presente Protocolo, prestar outros 

serviços que sejam da sua responsabilidade, desde que tal se 

afigure possível sob o ponto de vista técnico; ------------------  

b. Solicitar a instalação de novos Espaços do Cidadão no 

concelho de Trancoso, podendo para o efeito utilizar 

equipamento que já possua ou proceder às adaptações 
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necessárias do equipamento fornecido pela AMA, I.  P., 

garantida que esteja instalação do software adequado e a 

utilização da marca e imagem dos Espaços do Cidadão, e 

mediante aferição prévia da viabilidade técnica por parte 

desta; ----------------------------------------------------------------  

c. Selecionar os trabalhadores que irão prestar atendimento 

digital assistido, no quadro das aptidões necessárias para a 

execução das funções referidas no Anexo III,  após formação 

e credenciação pela AMA, I.  P.; ---------------------------------  

d. Cometer a gestão de um ou vários dos Espaços do Cidadão 

instalados no concelho de Trancoso às freguesias que o 

compõem, sem prejuízo da manutenção da responsabilidade 

do Município de Trancoso perante a AMA, I. P., pela boa 

execução do presente Protocolo; ---------------------------------  

e. Participar nos montantes cobrados nos Espaços do Cidadão, 

nos termos previstos no Anexo II e respetivas atualizações, 

nos termos da Cláusula 14.ª; -------------------------------------  

f. Definir os horários de atendimento do Espaços do Cidadão, 

nos termos do n.º 8 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, 

de 13 de maio. ------------------------------------------------------  

--------------------------------Cláusula 7ª ----------------------------  

---------------------(Instalação dos Espaços do Cidadão) ---------  

1. A instalação dos Espaços do Cidadão é feita conjuntamente 



 
 

Ata  n . º    2 3  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    10 -1 2 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

pela AMA, I. P.,  e pelo Município de Trancoso. ------------------  

2. O Município de Trancoso é responsável pelas obras de 

adaptação necessárias para que seja possível a instalação e o 

adequado funcionamento dos Espaços do Cidadão. --------------  

--------------------------------Cláusula 8ª ----------------------------  

--------------------(Mediadores de atendimento digital) -----------  

1. Os mediadores de atendimento digital que exercem funções 

nos Espaços do Cidadão no concelho de Trancoso são 

indicados e selecionados pelo Município de Trancoso. ----------  

2. A indicação e a seleção dos mediadores de atendimento 

digital podem ainda ser realizadas pelos órgãos próprios das 

freguesias que integram o concelho de Trancoso, mediante 

acordo destas com o Município de Trancoso. ---------------------  

--------------------------------Cláusula 9ª ----------------------------  

-------------------------------(Formação) -----------------------------  

1. A formação inicial dos mediadores de atendimento digital 

destinada ao funcionamento dos Espaços do Cidadão é 

prestada pela AMA, I.  P. ---------------------------------------------  

2. A AMA, I. P.,  assegura ainda a formação contínua dos 

mediadores de atendimento digital.  --------------------------------  

3. O Município de Trancoso é responsável pelos eventuais 

encargos com a deslocação dos formandos até ao local onde 

seja ministrada a formação e garante as condições necessárias 
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para a componente da formação que recorra ao e-learning. ----  

--------------------------------Cláusula 10ª---------------------------  

------------------------------(Equipamentos) -------------------------  

1. O equipamento referido na alínea b) da Cláusula 3.ª destina-

se ao atendimento digital assistido ao cidadão para efeitos de 

prestação dos serviços objeto do presente Protocolo, não 

podendo ser utilizado para fins diferentes sem o prévio 

consentimento expresso da AMA, I. P.,  sem prejuízo do disposto 

na alínea a) da Cláusula 6.ª  -----------------------------------------  

2. O Município de Trancoso detém o direito exclusivo do uso e 

da posse do equipamento referido no número anterior, não 

podendo conferi-lo a qualquer outra entidade sem o prévio 

consentimento expresso da AMA, I.  P. sem prejuízo do disposto 

na alínea d) da Cláusula 6.ª e na Cláusula 13.ª-------------------  

--------------------------------Cláusula 11ª---------------------------  

-------------------------------(Manutenção) --------------------------  

1. Compete à AMA, I. P., assegurar a manutenção dos 

equipamentos por si fornecidos. ------------------------------------  

2. O fornecimento de consumíveis, informáticos ou outros, bem 

como de material de economato é assegurado pelo Município de 

Trancoso, nos termos da alínea b) da Cláusula 4.ª  ---------------  

3. Compete igualmente ao Município de Trancoso suportar os 

encargos com a segurança, a limpeza e a manutenção dos 
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locais de instalação dos Espaços do Cidadão, nomeadamente os 

relativos a eletricidade, água, gás e comunicações de dados e 

de voz, nos termos da alínea b) da Cláusula 4.ª  ------------------  

--------------------------------Cláusula 12ª---------------------------  

--------------------------(Garantia de qualidade) -------------------  

A AMA, I. P.,  garante a promoção e a aferição regular da 

qualidade do atendimento nos Espaços do Cidadão em 

funcionamento no concelho de Trancoso. --------------------------  

--------------------------------Cláusula 13ª---------------------------  

-------------------------------(Freguesias) ----------------------------  

1. Sem prejuízo de se manter a responsabilidade do Município 

de Trancoso em relação à boa execução deste Protocolo, a 

gestão de um ou vários dos Espaços do Cidadão do concelho de 

Trancoso pode ser cometida às freguesias que o compõem. -----  

2. Havendo lugar à atribuição da gestão de Espaços do 

Cidadão às freguesias, o uso do equipamento relativo aos 

Espaços do Cidadão é-lhes autorizado sem necessidade de 

prévio consentimento da AMA, I. P. --------------------------------  

3. Para prestar o atendimento digital assistido nos Espaços de 

Cidadão instalados em freguesias, podem estas indicar os seus 

trabalhadores como mediadores de atendimento digital,  

devendo o Município de Trancoso comunicar tal facto à AMA, 

I. P. ---------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------Cláusula 14ª---------------------------  

---------(Das receitas pelo atendimento digital assistido) -------  

1. O Município de Trancoso, ou quem ele designar, nos termos 

da cláusula anterior, cobra pelo atendimento digital assistido 

os montantes previstos no Anexo II e respetivas atualizações, 

nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de 

maio. -------------------------------------------------------------------  

2. Os montantes devidos pelo atendimento digital assistido são 

objeto de repartição entre o Município de Trancoso e a AMA, I. 

P.,  na proporção de 65% e 35%, respetivamente.-----------------  

--------------------------------Cláusula 15ª---------------------------  

---------------(Responsáveis das Partes pela execução do --------  

-----------------------Protocolo e notificações) ---------------------  

1. As Partes designam pessoas responsáveis pela execução do 

Protocolo, devendo a identidade e contactos das mesmas 

constar do Anexo IV. -------------------------------------------------  

2. Os avisos, notificações ou outros documentos a enviar ou 

entregar entre as Partes são enviados por correio eletrónico 

com recibo de leitura para os endereços institucionais de 

correio eletrónico das Partes, e ainda para os endereços de 

quem as Partes designam como responsável pela execução do 

presente Protocolo.  --------------------------------------------------  

--------------------------------Cláusula 16ª---------------------------  
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------------------------(Divulgação do Protocolo) ------------------  

A divulgação do presente Protocolo e a emissão de 

comunicados e outras comunicações, bem como a realização de 

eventos públicos relativos à celebração do presente Protocolo e 

à sua execução, são objeto de prévia articulação entre as 

Partes, sem prejuízo do cumprimento, por cada uma das Partes, 

das obrigações legais e contratuais que a esse respeito 

impendam sobre cada uma delas. -----------------------------------  

--------------------------------Cláusula 17ª---------------------------  

---------(Alterações e acordos complementares ao Protocolo) --  

1. Os anexos I e IV podem ser alterados entre as Partes através 

de simples acordo, designadamente através de envio de 

proposta e receção de declaração de aceitação por parte dos 

representantes das Partes com poderes bastantes para as 

vincular, sem prejuízo do disposto na alínea f) da Cláusula 6.ª   

2. O anexo II é atualizado periodicamente pela AMA, I. P.,  nos 

termos previstos na Cláusula 2.ª  -----------------------------------  

3. Todas as demais alterações ou aditamentos ao presente 

Protocolo obedecem à forma observada no mesmo. --------------  

--------------------------------Cláusula 18ª---------------------------  

---------------------------(Cessação do Protocolo)------------------  

1. Qualquer das Partes pode resolver o presente Protocolo em 

caso de incumprimento grave ou reiterado das obrigações 
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assumidas pela outra Parte, nos termos dos números seguintes.  

2. A Parte que pretenda exercer o direito de resolução previsto 

no número anterior, deverá comunicar tal pretensão à Parte 

faltosa, por carta registada com aviso de receção, e com 

invocação dos respetivos fundamentos, conferindo-lhe um prazo 

razoável, nunca inferior a 30 (trinta) dias para pôr termo à 

situação de incumprimento ou de cumprimento defeituoso. -----  

3. Caso a Parte faltosa não venha a pôr termo à situação de 

incumprimento no prazo que para o efeito lhe tenha sido 

concedido nos termos do número anterior, a outra Parte poderá 

resolver o Protocolo, por carta registada com aviso de 

receção, operando a resolução os seus efeitos na data de 

receção, pela Parte faltosa, desta comunicação. -----------------  

4. Em caso de cessação do presente Protocolo são restituídos 

pelo Município de Trancoso à AMA, I.  P.,  todos os 

equipamentos fornecidos para a instalação dos Espaços do 

Cidadão no concelho de Trancoso, no estado em que se 

encontrarem no momento da devolução, salvaguardada uma 

prudente utilização dos mesmos. ------------------------------------  

--------------------------------Cláusula 19ª---------------------------  

-------------------------------(Conciliação) --------------------------  

Sempre que surja um diferendo entre as Partes no âmbito do 

presente Protocolo, procurar-se-á resolvê-lo mediante 
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negociação de boa-fé, com vista à sua conciliação. --------------  

--------------------------------Cláusula 20ª---------------------------  

-----------(Anexos e outras partes integrantes do acordo) -------  

Fazem parte integrante do presente Protocolo os seguintes 

anexos: -----------------------------------------------------------------  

a. Anexo I -----------------------------------------------------------  

b. Anexo II ----------------------------------------------------------  

c. Anexo III ---------------------------------------------------------  

d. Anexo IV ---------------------------------------------------------  

--------------------------------Cláusula 21ª---------------------------  

---------------------------------(Vigência) ----------------------------  

1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua 

assinatura. -------------------------------------------------------------  

2. O presente Protocolo terá a duração de dois anos, 

renovando-se automaticamente por sucessivos períodos de um 

ano. ---------------------------------------------------------------------  

3 As Partes podem opor-se à renovação com a antecedência 

mínima de três meses face ao termo do acordo ou ao de 

qualquer uma das suas renovações ---------------------------------  

Feito em […] aos […] dias do mês de […] de dois mil e […], 

em dois exemplares. --------------------------------------------------  

Pela Agência para a Modernização Administrativa --------------  

Pelo Município de Trancoso -----------------------------------------  
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---------------------------------Anexo I  -------------------------------  

-------------Número e Lista dos locais de instalação de ----------  

---------Espaço do Cidadão, bem como o respetivo horário -----  

Local /  f reguesia  

Quant idade  
(1EC = 1 torre 

com 2 postos de  
atendimento)  

Morada  Horário  

União das freguesias 
de Vi la  Franca das 
Naves  e  Fei tal  

1  EC 

Centro Cul tura l  
Miguel  Madeira 

–  6420-713 
Vila  Franca das 

Naves  

De segunda a 
sex ta- feira  

08h00-12h30 
14h00-17h30 

 

---------------------------------Anexo II ------------------------------  

-----------Lista dos serviços a realizar em cada Espaço ----------  

------do Cidadão e montantes devidos pela sua realização ------  

ORGANISMO SERVIÇO A REALIZAR 
MONTANTE 
COBRADO 

OBSERVAÇÕES 

ACT 

Registo  contra to  t rabalho 
-  Regis to  de contrato  de  
traba lhadores 
es trangeiros;  

*  N/A 

ACT 

Queixas  e  denúncias -  
Queixas  e  denúncias (com 
encaminhamento das 
mesmas para o  serv iço 
desconcen trado  mais 
próx imo);  

*  N/A 

ACT 
Aquisição Livros -  
Aquisição de l ivros e  
publicações à  ACT;  

*  N/A 

ACT 

Esclarec imento de dúv idas 
-  Disponibi l i zação e 
submissão de formulár io  
des t inado ao 
esc larec imento de 
dúvidas;  

*  N/A 

ACT 
Simulador -  Cálcu lo do 
valor a  receber no f ina l  do 
contrato  de t raba lho;  

*  N/A 

ACT 
Formulários -  Formulár ios 
e  minutas  

*  N/A 

ADSE Dire ta  
Navegação Assis t ida ADSE 
Dire ta  -  Dados pessoa is  
do benif ic iário  

*  N/A 

ADSE Dire ta  

Navegação Assis t ida ADSE 
Dire ta  -  Cuidados de 
Saúde com l imites no 
reg ime l ivre  

*  N/A 
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ORGANISMO SERVIÇO A REALIZAR 
MONTANTE 
COBRADO 

OBSERVAÇÕES 

ADSE Dire ta  
Navegação Assis t ida ADSE 
Dire ta  -  Declaração para 
efe i tos IRS  

*  N/A 

ADSE Dire ta   
Navegação Assis t ida ADSE 
Dire ta  -  Documento ún ico 
de cobrança  

*  N/A 

ADSE Dire ta  

Navegação Assis t ida ADSE 
Dire ta  -  O meu acesso a  
prestadores 
convencionados  

*  N/A 

ADSE Dire ta  
Navegação Assis t ida ADSE 
Dire ta  -  Conta  corrente do 
reg ime l ivre  

*  N/A 

ADSE 
Serv iços 
Atendimento 
(BMS)  

Serv iços Atend imento -  
Pedido /Renovação de 
CESD;  

*  N/A 

ADSE 
Serv iços 
Atendimento 
(BMS)  

Serv iços Atend imento -  
Pedido 2 ª  v ia  de car tão de 
benif ic iár io  (com ou sem 
alteração  de dados);  

*  N/A 

ADSE 
Serv iços 
Atendimento 
(BMS)  

Serv iços Atend imento -  
Emissão de dec laração de 
IRS;   

*  N/A 

ADSE 
Serv iços 
Atendimento 
(BMS)  

Serv iços Atend imento -  
Emissão de dec laração 
para e fe i tos de 
complementaridade;   

*  N/A 

ADSE 
Serv iços 
Atendimento 
(BMS)  

Serv iços Atend imento -  
Consul tas  de con ta 
corren te;   

*  N/A 

ADSE 
Serv iços 
Atendimento 
(BMS)  

Serv iços Atend imento -  
Alteração de 
Nome/NIB/Morada;   

*  N/A 

ADSE 
Serv iços 
Atendimento 
(BMS)  

Serv iços Atend imento -  
Entrega de documentos de 
despesa  

*  N/A 

IGAC 
Registo  Propriedade  
Intelec tual  -  Averbamento;  

*  N/A 

IGAC 
Registo  Propriedade  
Intelec tual  -  Cert idão;  

*  N/A 

IGAC 
Registo  Propriedade  
Intelec tual  -  Reg is to  de 
Obra;  

*  N/A 

IGAC 
Registo  Propriedade  
Intelec tual  -  Reg is to  de 
Nome Li terár io  /  Art í st ico;  

*  N/A 

DGC  Receção de reclamações;  *  N/A 

DGC Pedidos de Informação;  *  N/A 

DGC 
Encaminhamento para a  
rede  de apo io ao 

*  N/A 
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ORGANISMO SERVIÇO A REALIZAR 
MONTANTE 
COBRADO 

OBSERVAÇÕES 

consumidor end iv idado  

SEF 
Marcação on line -  
Marcação de renovação da 
autor ização de  res idênc ia;  

*  N/A 

SEF 

Marcação on line -  
Marcação de renovação do 
Cartão de Residênc ia 
(para c idadãos da União 
Europeia e  seus  
famil iares);  

*  N/A 

SEF 

Marcação on line -  
Marcação da  prorrogação 
da permanência (para 
cidadãos t i tu lares de vis to  
de t rânsi to ,  curta  duração 
ou es tada temporária;  

*  N/A 

SEF 

Marcação on line -  SAPA 
Sis tema automát ico de 
pré-agendamento de  
atendimento dos c idadãos 
que pretendam en trar ,  
permanecer ,  sa ir  ou que  
es tejam em si tuação que  
implique a fastamento do  
terr i tór io  nac ional;  

*  N/A 

SEF 
Marcação on line -  
Marcação de renovação da 
autor ização de  res idênc ia;  

*  N/A 

SEF 

Marcação on line -  Outros 
Serv iços por Agendamento 
que estão a  ser 
desenvolvidos pe lo  SEF 

*  N/A 

ISS 
Pedido de Al teração  de 
Morada  

*  N/A 

ISS 
Pedido de Subsídio  de 
Doença  

*  N/A 

ISS 
Pedido de Abono Subsíd io  
Social  de Desemprego 
Subsequen te  

*  N/A 

ISS 
Pedido de Abono de  
Família  para cr ianças e  
jovens  

*  N/A 

ISS Pedido de abono Pré Natal  *  N/A 

ISS 
Consul ta  Número  de 
Benef ic iár io  

*  N/A 

ISS 
Pedido do Cartão Europeu 
do Seguro de Doença  

*  N/A 

ISS Segurança  Socia l  Directa  *  N/A 

ISS 
Renovação do  do Cartão  
Europeu  do Seguro de 
Doença  

*  N/A 

ISS 
Pedido de Subsídio  por  
Assis tênc ia  a  Netos  

*  N/A 

ISS 
Pedido de Declaração  de 
Si tuação Contribu it iva –  
não aplicação de sanções  

*  N/A 
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ORGANISMO SERVIÇO A REALIZAR 
MONTANTE 
COBRADO 

OBSERVAÇÕES 

ISS Serv iços In formativos  *  N/A 

ISS 
Segurança  Socia l  Dire ta  -  
Serv iços fo lha anexo  

*  N/A 

ISS Informação Genérica  *  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de Al teração  de 
Morada de Pension is ta  

*  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de Boni f icação do 
Tempo de Serviço   

*  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de Cálcu lo 
Provável  de Montan te de 
Pensão   

*  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de Complemento  
por Dependência  

*  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de Complemento  
Solidário  para Idosos  

*  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de pensão de  
Velh ice  

*  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de pensão soc ial  
de Velhice  

*  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de Pensão de 
Viuvez  

*  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de Pensão Socia l  
de Viuvez  

*  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de Prestações por 
morte  

*  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de Reembolso  de  
Despesas  de Funera l  

*  N/A 

ISS 
CNP 

Pedido de Subsídio  de 
Funera l  

*  N/A 

CGA 
(BMS)  

Entrega de requerimento 
de pensão de 
Sobrev ivência;  

*  N/A 

CGA 
(BMS)  

Pedido de reembolso de  
pensão de despesas de 
funeral;  

*  N/A 

CGA 
(BMS)  

Pedido de subsídio  de 
Morte;  

*  N/A 

CGA 
(BMS)  

Entrega de requerimento 
de subsídio  de funera l;  

*  N/A 

CGA 
(BMS)  

Entrega de requerimento 
de subsídio  por 
assistência  de terce ira 
pessoa e  de subsíd io  
mensal  vi ta l íc io;  

*  N/A 

CGA 
(BMS)  

Entrega de requerimento 
de aposentação  de ex-
subscri tor;  

*  N/A 

CGA 
(BMS)  

Entrega de requerimento 
de contagem de tempo de 
ex-subscr i tor;  

*  N/A 

CGA 
(BMS)  

Pedido de al teração de 
dados pessoais;  

*  N/A 
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ORGANISMO SERVIÇO A REALIZAR 
MONTANTE 
COBRADO 

OBSERVAÇÕES 

CGA 
(BMS)  

Entrega de requerimento 
para pagamento de quotas 
de subscr i tores na 
si tuação de l icença sem 
vencimentos e  si tuações  
equiparadas  

*  N/A 

IMT 
Pedido de al teração de 
morada toponímica na 
car ta  de condução  

*  N/A 

IMT 
Pedido de al teração de 
morada na  carta  de 
condução  

*  N/A 

IMT 
Pedido de al teração de 
nome na car ta  de 
condução  

*  N/A 

IMT 
Pedido de al teração de 
nome e  morada na car ta  
de condução  

*  N/A 

IMT 

Reval idação de carta  de  
condução por caducidade 
para -  de 70 anos + 
alteração  de morada  

*  N/A 

IMT 

Reval idação de carta  de  
condução por caducidade 
para + de 70 anos + 
alteração  de morada  

*  N/A 

IMT 
Reval idação de carta  de  
condução por caducidade 
para + de 70 anos  

*  N/A 

IMT 
Reval idação de carta  de  
condução por caducidade 
para -  de 70 anos  

*  N/A 

IMT 
Reval idação das gu ias de 
subst i tu ição da car ta  de  
condução  

*  N/A 

IMT 
Subst i tu ição da carta  de  
condução por mau estado 

*  N/A 

IMT 
Subst i tu ição da carta  de  
condução por al teração 
das restr ições  

*  N/A 

IMT 
Rect i f icação 
admin is trat iva  

*  N/A 

IMT 
(SIPOL)  

Carta de Condução -  
Alteração de Morada;  

*  N/A 

IMT 
(SIPOL)  

Carta de Condução -  
Reval idação;  

*  N/A 

IMT 
(SIPOL)  

Carta de Condução -  2º  
Via (dupl icado);  

*  N/A 

IMT 
(SIPOL)  

Carta de Condução –  
Subst i tu ição  

*  N/A 

IMT 
(SIPOL)  

Carta de Condução -  
Averbamento do Grupo 2 
(restr ição 997)  

*  N/A 

Portal  do 
Cidadão  
(BMS)  

Pedido de Al teração  de 
morada do  CC;  

*  N/A 
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ORGANISMO SERVIÇO A REALIZAR 
MONTANTE 
COBRADO 

OBSERVAÇÕES 

Portal  do 
Cidadão  
(BMS)  

Conf irmação de a l teração 
de morada do CC;  

*  N/A 

Portal  do 
Cidadão  
(BMS)  

Pedido de cer t idões de 
Registo  Civ i l ,  Predia l  e  
Comercia l  

*  N/A 

 

*  Mo n tan t e  a  de f i n i r  po s t e r io rmen te ,  n o s  t e rmo s  d o  d i sp os to  n o s  a r t i g o s  3 . º  e  1 0 . º  d o  Decre to-

Le i  n . º  7 4 /20 1 4 ,  d e  1 3  d e  maio .  

 

---------------------------------Anexo III -----------------------------  

--------------------------Requisitos de instalação -------------------  

Instalações e modo de funcionamento ------------------------------  

No que respeita à sua dimensão, os Espaços do Cidadão serão 

construídos através de módulos com cerca de 16m2 que, por 

defeito, terão dois postos de atendimento, podendo, por isso, 

ser adaptados à realidade específica de cada local e à 

consequente vontade de cada entidade parceira; -----------------  

A solução apresentada para estes módulos foi desenvolvida a 

partir de duas premissas principais: -------------------------------  

a) A facilidade de instalação e a capacidade de se poder 

adequar a diferentes condições e necessidades; ---------------  

b) A construção de um espaço com uma imagem coerente e 

facilmente identificável.  -------------------------------------------  

Cada módulo assenta numa torre, colocada no centro do 

módulo, a partir da qual se tornam acessíveis todas as 

infraestruturas e alguns equipamentos necessários ao 

funcionamento do Espaço do Cidadão (rede, energia, 
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comunicações, impressora, arquivo/arrumos, etc.).  --------------  

É também esta torre que permite a definição de uma imagem 

coerente e facilmente identificável, estando prevista a 

aplicação de dois logótipos a cores em acrílico fresado, em 

duas faces contíguas da torre, da marca Espaço do Cidadão. 

Cada módulo, por último, é ainda composto por mesas e por 

cadeiras necessárias ao atendimento (que podem variar em 

número, com um mínimo de 2 mesas e um máximo de 4 por 

estrutura), para além do equipamento informático de que 

adiante se falará. -----------------------------------------------------  

Requisitos para instalação ------------------------------------------  

Fachada: ---------------------------------------------------------------  

Na fachada, junto da entrada, deverá ficar reservado, em 

princípio, um espaço a altura do piso com uma largura mínima 

de 80cm para aplicação de sinalética e informação exterior, 

ou, em alternativa, a afixação de sinalética de fachada 

suspensa. Caberá ao Município de Trancoso a responsabilidade 

de produção e afixação da mesma, seguindo as indicações 

fornecidas pela AMA, I.  P. ------------------------------------------  

Áreas: ------------------------------------------------------------------  

Deverá ser disponibilizada, por módulo, uma área mínima de 

instalação com 20 m2 que garanta uma largura mínima de 4 

metros. -----------------------------------------------------------------  



 
 

Ata  n . º    2 3  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    10 -1 2 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Iluminação: ------------------------------------------------------------  

Deve ser garantido um nível de iluminação de 500 lux para as 

áreas dos postos de trabalho. ---------------------------------------  

Energia: ---------------------------------------------------------------  

Deve ser garantida uma infraestrutura para a passagem de 

cabo de 3G10mm2, protegido a montante no quadro eléctrico 

por disjuntor tetrapolar com calibre de 40A, idealmente 

protegido também com diferencial de 300mA de sensibilidade. 

Uma vez que desconhecemos as infraestruturas existentes, 

devendo o cabo terminar em caixa de derivação, protegido por 

ligadores, antes da montagem dos módulos. -----------------------  

Quando ocorrer a montagem do módulo, deve ser assegurada a 

ligação deste cabo ao quadro eléctrico do módulo. --------------  

Comunicações (Voz, Dados e Internet) -----------------------------  

A AMA, I.P. define os requisitos a cumprir no que respeita a 

comunicações de voz, dados e Internet.  ----------------------------  

Deve ser garantida uma infraestrutura para a passagem de dois 

cabos UTP (4 pares) categoria 6, entre o RGE do operador e o 

espaço do módulo a instalar. ----------------------------------------  

Serviços de manutenção a instalações: ----------------------------  

A manutenção dos espaços é assegurada pelo Município de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Serviços de limpeza: --------------------------------------------------  
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Os serviços de limpeza são assegurados pelo Município de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Requisitos adicionais: ------------------------------------------------  

- O espaço deverá cumprir os requisitos de acesso a pessoas 

com mobilidade condicionada previstos na legislação em 

vigor; -------------------------------------------------------------  

- O espaço deverá estar provido de instalações sanitárias; --  

- O espaço deverá estar provido de equipamentos de ar 

condicionado; ----------------------------------------------------  

- O espaço deverá, de preferência, estar pintado à cor 

branca. -----------------------------------------------------------  

Recursos humanos – Mediadores de atendimento digital: -------  

As funções do mediador de atendimento digital podem-se 

dividir em duas categorias: de funcionamento e de suporte. A 

categoria de funcionamento diz respeito à área de atendimento 

e a categoria de suporte diz respeito às áreas de execução e 

organização.-----------------------------------------------------------  

Por outro lado, as competências do mediador de atendimento 

digital estão organizadas em competências técnicas 

(organização/projeto/serviços, atendimento, recursos 

informáticos) e competências comportamentais (personalidade, 

empatia, comunicação, perspicácia, autodisciplina, 

autodesenvolvimento, etc.).  ------------------------------------------  
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- Funções de atendimento --------------------------------------------  

- Efetuar atendimento sobre os serviços públicos e privados 

de acordo com as entidades disponíveis no respetivo 

balcão;------------------------------------------------------------  

- Apoiar o cidadão na utilização dos serviços eletrónicos da 

administração pública com acesso ou não ao cartão do 

cidadão; ----------------------------------------------------------  

- Informar o cidadão dos requisitos necessários para 

realização dos serviços disponíveis no balcão; --------------  

- Prestar esclarecimentos e todo o apoio necessário à boa 

compreensão e conhecimento dos serviços prestados. ------  

- Funções de execução -----------------------------------------------  

- Consultar, com a regularidade necessária, os sites das 

entidades disponíveis no balcão, por forma a atualizar-se 

sobre as informações relacionadas com os serviços 

prestados; --------------------------------------------------------  

- Comunicar à AMA, I. P., toda e qualquer informação 

relacionada direta ou indiretamente com a prestação dos 

serviços disponíveis no balcão por forma a garantir a 

uniformização dos serviços prestados na rede de balcões 

espaços do cidadão;---------------------------------------------  

- Partilhar medidas de boas práticas no que respeita à 

gestão do economato e racionalização de custos logísticos;  
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- Participar nas ações de formação para as quais é 

convocado, por forma a garantir a atualização das 

informações a prestar ao cidadão. ----------------------------  

- Funções de organização --------------------------------------------  

- Garantir que o posto/balcão se encontra operacional para 

a prestação dos diferentes serviços disponíveis no balcão, 

nomeadamente a disponibilização dos recursos de 

economato e operacionalização do hardware 

disponibilizado.--------------------------------------------------  

- Garantir a pontualidade de abertura do balcão. -------------  

---------------------------------Anexo IV ------------------------------  

-------------------------Contactos institucionais --------------------  

Agência para a Modernização Administrativa, I. P. --------------  

1. Correio eletrónico institucional: secretariado@ama.pt ------  

2. Responsável pela execução do protocolo: Daniel Martins ----  

3. Correio eletrónico do responsável pela execução do 

protocolo: daniel.martins@ama.pt -----------------------------  

4. Contacto telefónico: 217231200 ---------------------------------  

5. Endereço: Agência para a Modernização Administrativa, I. 

P.,  Rua Abranches Ferrão, n.º 10, 3.º,  1600-001 Lisboa -----  

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

1. Correio eletrónico institucional: geral@cm-trancoso.pt -----  

2. Responsável pela execução do protocolo: [a designar]  -------  
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3. Correio eletrónico do responsável pela execução do 

protocolo: geral@cm-trancoso.pt ------------------------------  

4. Contacto telefónico: 271829120 ---------------------------------  

5. Endereço: Pç. do Município, 6420-107, Trancoso’ ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido da União 

de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, a solicitar 

autorização para a realização de uma feira, no dia 

28/12/2014: Seguidamente, foi presente o ofício número 3400 

que deu entrada na secretaria da Câmara, em 2 do corrente mês 

de dezembro, da União de Freguesias de Vila Franca das Naves 

e Feital, a solicitar, no cumprimento do disposto no artigo 18º 

da Lei nº 27/2013 de 12 de abril, autorização para a realização 

de uma feira, no próximo dia 28 de dezembro do corrente ano. -  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não 

conceder autorização para a realização da referida feira, 

atendendo a que a mesma não está prevista no Regulamento 

de Exercicio da Atividade de Comércio a Retalho não 

Sedentário do Município de Trancoso e não consta do plano 

anual de feiras, previsto no nº 6 do artigo 18 da Lei nº 

27/2013 de 12 abril. --------------------------------------------------  

*A22*  Ratificação de despacho relativo à indicação de um técnico, 
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tendo em vista a revisão/atualização do zonamento 

municipal, previsto no artº. 62º do Código do IMI: De 

seguida, foi presente o ofício número 3306 que deu entrada na 

secretaria da Câmara, em 21 do passado mês de novembro, da 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses, a solicitar a 

indicação de um técnico que possa desempenhar as funções de 

interlocutor com a Autoridade Tributária, para as alterações ao 

zonamento e coeficientes de localização, tendo em vista o 

cálculo do valor patrimonial tributário. ----------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Nomeio como técnico interlocutor, junto dos serviços de 

Autoridade Tributária para os coadjuvar, o senhor engenheiro 

Victor Jorge. À reunião de Câmara para ratificação.’ -----------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 21/11/2014, indicando como técnico 

interlocutor, junto dos serviços locais da Autoridade 

Tributária, o senhor engenheiro Victor Jorge. -------------------  

*A23*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido da União 

de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, a solicitar a 

remoção de uma viatura abandonada: Seguidamente, foi 

presente o ofício número 3319 que deu entrada na secretaria da 

Câmara, em 24 do passado mês de novembro, da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, a solicitar a remoção de 
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uma viatura abandonada, há vários anos, na rua Aquilino 

Ribeiro, no Bairro Senhor dos Aflitos que, devido ao seu estado 

de abandono, dá uma má imagem da cidade e incomoda os 

moradores. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Eduardo Pinto apresentou a seguinte 

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

‘Considerando que: ---------------------------------------------------  

1. Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea rr) do 

n° 1 do Artigo 33.° da Lei n° 75/2013 de 12 de Setembro, 

deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias 

públicas e demais lugares públicos; --------------------------  

2. Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 163º 

do Código da Estrada se considera estacionamento 

indevido ou abusivo, o de veículo, durante 30 dias 

ininterruptos, em local da via pública ou em parque ou 

zona de estacionamento;----------------------------------------  

3. Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 164º 

do Código da Estrada, podem ser removidos os veículos 

que se encontrem: -----------------------------------------------  

a) Estacionados indevida ou abusivamente, nos termos 

do artigo anterior; -----------------------------------------  

4. Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 165º do Código 

da Estrada, -------------------------------------------------------  
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1 – Se removido o veículo nos termos do artigo anterior 

ou levantada a apreensão efetuada nos termos do n.° 1 

do artigo 162.°, deve ser notificado o titular do 

documento de identificação do veículo, para a 

residência constante do respetivo registo, para o 

levantar no prazo de 45 dias. -----------------------------  

2 - … -----------------------------------------------------------  

3 - … -----------------------------------------------------------  

4 - Se o veículo não for reclamado, dentro do prazo 

previsto nos números anteriores, é considerado 

abandonado e adquirido por ocupação pelo Estado ou 

pelas autarquias locais. -----------------------------------  

5. É do conhecimento da Câmara Municipal a existência, há 

muito, duma viatura indevidamente estacionada no Bairro 

Senhor dos Aflitos, na Rua Aquilino Ribeiro (próximo da 

Casa do Benfica de Trancoso); --------------------------------  

6. A Junta de Freguesia de Trancoso também já solicitou à 

Câmara Municipal a remoção da referida viatura, 

conforme ofício anexo, e considerando que o Município 

não dispõe de Regulamento para o efeito, --------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere proceder à 

remoção do veículo em causa, para local apropriado e à 

guarda do Município, devendo os serviços dar cumprimento ao 
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disposto nos nos 1 a 4 do artigo 165º do Código da Estrada.’ ---  

Na sequência do ofício enviado pela União de Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior e da proposta do senhor vereador 

Eduardo Pinto, a Câmara Municipal deliberou proceder à 

remoção do veículo em causa, para local apropriado e à 

guarda do município. ------------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação relativas a ratificação de 

despacho referente à ‘oferta de material’:  Em seguida, foi 

presente informação da divisão de obras municipais e serviços 

urbanos. a solicitar a cedência de dois livros, duas medalhas e 

respetivos sacos do município, para oferta aos dois funcionários 

do município de Pinhel que se prontificaram a ajudar na 

elaboração de alguma cartografia, para conclusão do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta. -----------------------------------  

O senhor vereador Eduardo Pinto exarou o seguinte despacho: 

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

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho relativo à 

oferta de material constante na informação. ---------------------  

Análise, discussão e votação acerca de apoios: -----------------  

*A25*  Seguidamente, foi presente o ofício número 3465 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 9 do corrente mês de 

dezembro, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, a solicitar a atribuição de um 
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subsídio, no valor de 140.000€, para fazer face ao investimento 

inerente à aquisição do terreno destinado à construção do 

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Trancoso. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 140.000€, mediante a celebração de protocolo.  

*A26*  De seguida, foi presente o ofício número 3441 que deu entrada 

na secretaria da Câmara, em 4 do corrente mês de dezembro, da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a atribuição de um subsídio, para 

a aquisição de uma ambulância em segunda mão. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 5.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A27*  Seguidamente, foi presente o ofício número 2884 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 9 do passado mês de 

outubro, do Centro Social e Paroquial de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um subsídio no valor de 10.000€, para fazer face 

às muitas despesas de manutenção e aquecimento, na valência 

de ATL, onde funciona o Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, componente de 

apoio à família. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, conceder um 

apoio financeiro, no montante de 7.500€, mediante a 

celebração de protocolo, com a abstenção dos senhores 
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vereadores do PSD. --------------------------------------------------  

*A28*  De seguida, foi presente o ofício número 3109 que deu entrada 

na secretaria da Câmara, em 4 do passado mês de novembro, da 

Territórios do Côa – Associação de Desenvolvimento Regional, 

com sede em Almeida, a solicitar a comparticipação anual de 

parceiro. ---------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta:  

‘A Territórios do Côa é a Associação de Desenvolvimento 

Regional, com sede em Almeida, que representa a marca 

regional “Vale do Côa”. É a entidade responsável por gerir e 

coordenar a Estratégia de Eficiência Colectiva (EEC) 

PROVERE - Turismo e Património no Vale do Côa, assumindo 

a responsabilidade de Líder do Consórcio. Tem como objecto o 

desenvolvimento regional sustentável e participado e a 

melhoria das condições sociais, culturais e materiais da vida 

das comunidades e áreas abrangidas, recorrendo a todas as 

iniciativas consideradas úteis à sua prossecução, tais como a 

concepção e execução de estratégias, de planos e de projectos 

de desenvolvimento de base territorial.  ----------------------------  

O Município de Trancoso aprovou a adesão àquela Associação, 

em reunião de Câmara, tomada em 28-set-2010.------------------  

A proposta de adesão foi objecto de análise, discussão e 

votação, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
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Trancoso de 30-set-2010, vindo a ser aprovada. ------------------  

A proposta de estatutos da "Territórios do Côa - Associação de 

Desenvolvimento Regional" foi objecto de análise, discussão e 

votação, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Trancoso de 27-dez-2010, vindo a ser aprovada. -----------------  

A adesão do Município de Trancoso, como Parceiro da referida 

Associação, implica, para além do valor da quota anual 

(1.500€), a assunção e pagamento duma comparticipação anual 

que se destina a assegurar o desenvolvimento das acções 

previstas no Plano Anual de Atividades. ---------------------------  

No ano de 2014, aquela Associação levou a cabo um conjunto 

de iniciativas, previstas no respectivo Plano Anual de 

Atividades, as quais constam do documento em anexo. ----------  

Assim, no cumprimento das responsabilidades que cabem ao 

Município, enquanto Parceiro daquela Associação, --------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir à 

Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento Regional 

um subsídio de 9.000€, como comparticipação do Município de 

Trancoso no desenvolvimento das acções realizadas no 

presente ano.’ ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, conceder um 

apoio financeiro, no montante de 9.000€, mediante a 

celebração de protocolo, com a abstenção dos senhores 
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vereadores do PSD. --------------------------------------------------  

*A29*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

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

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

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

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

*A30*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A31*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

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

minuta e que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 


