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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2016. ----------------  

*A1* Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, nesta cidade 

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

a Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues e Rogério Tenreiro. --------------------------------------  

*A2* Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador Augusto Rente. ----------------------  

*A3* Às 14h30m, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença do senhor vereador Rogério 

Tenreiro, afirmando que tal se deve ao facto de a senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio ter pedido a sua 

substituição, na presente reunião, em conformidade com o 

previsto no artigo 78.° da Lei n.º  169/99, de 18 de setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de 

janeiro. -----------------------------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  
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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 27 

do passado mês de janeiro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues, por não ter estado presente nessa reunião, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

*A5* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

26, datado de 8 do corrente mês de fevereiro e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 387.902,63€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 151.980,79€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira a 

dar conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos 
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fundos disponíveis para o mês de fevereiro de 2016, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei, no Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e no 

despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 7 do 

passado mês de janeiro, existe, à presente data, um valor 

positivo para os mesmos, tal como consta do mapa que anexou, 

no valor de 795.880,44€.  ---------------------------------------------  

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

*A7* Licença de Utilização : Em seguida, foi presente o 

requerimento número 32 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 26 do passado mês de janeiro, de 

Manuel Francisco Costa, residente em Pisão, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita no lugar de Pisão, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 1238, da Freguesia de Moreira de Rei, 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. --------  

*A8* Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de janeiro de 

2016: Seguidamente, foi presente informação da Divisão de 

Obras, Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, a dar conta 
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das operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

janeiro, designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34° do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

'Licenças: --------------------------------------------------------------  

Construção de um aviário, n.º 1, em nome de M&M Pires – 

Produção de Aves, Limitada, sito no lugar de Tapada da 

Eira, em Granja. ----------------------------------------------  

Autorizações de Utilização: -----------------------------------------  

Arrumos agrícola, n.º 1, em nome de João Jorge Morgado 

Luís, sito no lugar de Chão da Fonte, em Tamanhos; ----  

Lar Idosos, n.º 2, em nome de Residência Sénior Liátris, 

Limitada, sito no Largo da Estação, em Vila Franca das 

Naves; ----------------------------------------------------------  

Habitação, n.º 3, em nome de Maria do Céu Cardoso dos 

Reis, sita na rua dos Moinhos, em Vila Franca das 

Naves; ----------------------------------------------------------  

Cabril, n.º 4, em nome de Amália de Jesus Monteiro 

Raposo Bernardo, sito no lugar de Vale do Monte, em 

Moimentinha.’ -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 
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urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34.° do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------  

*A9* Apreciação de proposta de alteração a um alvará de 

loteamento, em Trancoso: De seguida, o setor de 

licenciamento de obras particulares e loteamentos informou 

que, acerca da alteração proposta ao lote 23, incluído no 

loteamento da Quinta do Conde, sito em Trancoso, tinha 

decorrido o prazo de pronúncia dos interessados, no âmbito da 

consulta pública, não havendo oposição escrita dos 

interessados. -----------------------------------------------------------  

A divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou que concordava com o teor da informação, 

devendo a Câmara Municipal aprovar a alteração pretendida. ---  

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação 

prestada e não havendo qualquer oposição escrita dos 

titulares dos lotes, deliberou aprovar a alteração solicitada ao 

alvará de loteamento n.º 2/2000. -----------------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

aprovação dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso e nomeação 
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do júri, respeitante à obra ‘Remodelação da ETAR de 

Courelas’: Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, acerca do 

assunto referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra: -----  

‘No âmbito da candidatura ao POSEUR e de acordo com o 

projeto de execução, a empreita acima referida importa na 

quantia de 676.235,00€ (Seiscentos e setenta e seis mil 

duzentos e trinta e cinco euros), a que acresce o IVA, à taxa 

legal em vigor (6%). --------------------------------------------------  

Junto se anexa o programa de procedimento e caderno de 

encargos. --------------------------------------------------------------  

CPV - 45252100-9 Construção de estação de tratamento de 

esgotos.’ ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto, o caderno 

de encargos e o programa de procedimento, bem como lançar 

concurso público de empreitada destinado à realização da 

obra supra referida. --------------------------------------------------  

Mais, foi ainda deliberado nomear o seguinte júri de 

procedimento, delegando nele todas as competências previstas 

no artigo 109.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: 

eng.º Victor Jorge que preside, eng.º João Mano e eng.º José 

Carlos Fantasia. Como suplentes foram nomeados o dr. 

Fernando Delgado e o dr. Francisco Coelho. --------------------  



 
 

Ata  n . º    0 3  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    10 -0 2 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

*A11*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo destinado à elaboração do 

projeto de execução respeitante à ‘Reabilitação do Palácio 

Ducal’:  De seguida, foi presente informação da Divisão de 

Obras, Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, acerca do 

assunto referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra: -----  

‘O edifício do Palácio Ducal foi recentemente intervencionado, 

por questões de segurança, obras essas que se traduziram na 

demolição da cobertura e da caixilharia. No decurso dessa 

intervenção, houve a derrocada de uma parede e foi pedida 

autorização à DRCC para a reconstrução da parede em causa. 

É visível que este imóvel apresenta um estado de elevada 

degradação, pelo que se entende imperioso a realização de 

obras. Para a realização de obras, é necessária a elaboração 

de um projeto de execução. Para este efeito, é necessário 

contratar serviços para elaboração do projeto. ------------------  

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei 82-

B/2014, de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços. -------------  

Nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio vinculativo 

é, nos termos do n.º 12 do artigo 75.º da Lei 82-B/2014, de 

31/12, da competência do órgão executivo, propondo-se que a 

Câmara Municipal emita parecer prévio favorável à 
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contratação da prestação de serviços para elaboração do 

projeto de execução para a "Reabilitação do edifício do 

Palácio Ducal". -------------------------------------------------------  

O custo respeitante à elaboração do referido projeto está 

estimado em 56.000,00€ + IVA. -------------------------------------  

Este valor está sujeito a redução remuneratória e respetiva 

reversão, de acordo com o disposto no artigo 75.º da Lei n.º 

82-B/2014, de 31/12, bem como o plasmado nos artigos n.os 2 e 

4 da Lei 75/2014, de 12/9.’ ------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 75.º, nomeadamente nos seus nos. 5 e 12, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços. ---------------------------------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

autorização para realizar uma despesa plurianual, 

relacionada com a Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos:  

Seguidamente, foi presente informação da Divisão de Obras, 

Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, acerca do assunto 

referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra: ---------------  

‘Próximo o fim do período contratado para a prestação de 

serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho de 

Trancoso, com término a 31 de agosto do corrente ano, somos 
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pelo presente informar V. Exa. da necessidade de se abrir novo 

procedimento para a contratação destes serviços.----------------  

Com o objetivo de prestar ao munícipe um serviço em que se 

cumprem procedimentos, a fim de alcançar as corretas 

condições de higiene e de salubridade, na realização desta 

prestação de serviços, deverá ser considerado: ------------------  

1. O cumprimento dos circuitos de recolha em anexo, com 

posterior transporte dos resíduos recolhidos para a Estação de 

Transferência de resíduos de Trancoso; ---------------------------  

2. A reposição, manutenção e conservação dos contentores de 

recolha indiferenciada de resíduos, procurando desta forma 

que, na via pública, se apresentem sempre em boas condições 

de higiene e de segurança; ------------------------------------------  

3. E a realização anual de duas ações de lavagem e desinfeção 

dos referidos contentores. -------------------------------------------  

Mais se informa que, na contratação desta prestação de 

serviços, deverá ser considerado o período de 3 anos, tendo 

como valor base mensal 9.700,00 euros (nove mil e setecentos 

euros), o que perfaz um total de 349.200,00 euros (trezentos e 

quarenta e nove mil e duzentos euros). ----------------------------  

Face ao exposto, o procedimento de contratação a adotar será 

o concurso público com publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia (JOUE), conforme disposto na alínea b) do número 1 
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do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

inserindo-se o presente concurso no CPV, com a designação de 

Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 

(classificação 90511100), a que se refere o regulamento (CE) 

n.º 213/2008 da Comissão, de 28 de Novembro de 2007, 

publicado no Jornal Oficial da União Europeia, L 74.’ ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, dado tratar-se de uma despesa plurianual. -----------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 

despacho do senhor Presidente da Câmara, relacionado com 

a contratação de um empréstimo de médio e longo prazo:  De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

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

 O Município de Trancoso regista uma situação equilibrada, 

registando capacidade de endividamento, no início do ano de 

2016, superior a um milhão de euros; ---------------------------  

 Ao longo dos últimos dois anos, foram concretizadas medidas 

de contenção da despesa que permitiram atingir o equilíbrio 

estrutural do Município de Trancoso; ---------------------------  
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 Urge serem realizados investimentos estruturantes para o 

desenvolvimento da economia local, bem como o 

cumprimento de obrigações legais associadas ao meio 

ambiente, designadamente os seguintes: ------------------------  

- Requalificação do Mercado Municipal; ---------------------  

- Construção da ETAR de Courelas; --------------------------  

- Requalificação da ETAR da Quinta do Seixo. --------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Trancoso delibere a 

abertura do procedimento de contratação do Empréstimo de 

longo prazo, para o Financiamento de Despesas de 

Investimento, no valor de até 1.000.000€ (um milhão de euros).  

De forma a cumprir com requisito legal previsto no n.º 5, do 

art.º 49.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propõe-se que 

sejam convidadas a apresentar propostas as entidades 

financeiras com balcão no concelho, nomeadamente: ------------  

 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; -------------------------  

 Caixa Geral de Depósitos, SA; ------------------------------------  

 Millennium BCP; ----------------------------------------------------  

 Banco Santander Totta; --------------------------------------------  

 Novo Banco; ---------------------------------------------------------  

 Banco BPI. -----------------------------------------------------------  

Considerando a urgência no recurso à contratação do 

Empréstimo de longo prazo para o Financiamento de Despesas 
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de Investimento, determino que, nos termos do disposto no n.º 

3, do Artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, seja 

considerada aprovada por Despacho a presente Proposta, 

devendo ser presente para ratificação da Câmara Municipal de 

Trancoso, na próxima reunião deste Órgão.-----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, ratificar o 

despacho do senhor Presidente da Câmara de três do corrente 

mês de fevereiro, nos seus exatos termos, tendo votado contra 

os senhores vereadores João Rodrigues e Rogério Tenreiro 

que apresentaram a seguinte declaração de voto: ---------------  

‘Os vereadores do PSD votam contra a contratação do 

empréstimo em causa, por entenderem que as obras a que o 

mesmo se destina deveriam ser enquadradas e candidatadas, no 

âmbito do Portugal 2020, amenizando, dessa forma, o encargo 

da Câmara com a realização das mesmas.’ ------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta de alteração ao n.º 

2 do artigo 24.º do Regulamento do PDM: Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

‘a) Enquadramento ---------------------------------------------------  

O presente documento consubstancia e fundamenta a 

necessidade de se proceder a uma alteração, a 5.ª , ao Plano 

Diretor Municipal de Trancoso em vigor, que se traduz numa 



 
 

Ata  n . º    0 3  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    10 -0 2 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

alteração à redação do n.º 2 do artigo 24.º do Regulamento do 

referido Plano Diretor. ----------------------------------------------  

O Plano Diretor Municipal de Trancoso encontra-se em 

processo de revisão, não se prevendo, porém, que o mesmo 

esteja concluído antes do final do corrente ano. ------------------  

Por isso, importa assegurar as condições de análise e decisão, 

de forma a ser possível viabilizar e concretizar, na área do 

Município, um conjunto de investimentos impulsionadores do 

desenvolvimento local, revelando-se assim urgente e oportuna 

a alteração ao Plano Diretor Municipal de Trancoso, agora 

proposta. ---------------------------------------------------------------  

b) Enquadramento Legal do Procedimento de Alteração do 

PDM --------------------------------------------------------------------  

A referida alteração do Plano Diretor Municipal de Trancoso, 

doravante designado PDM, a promover pela Autarquia, 

enquadra-se na previsão legal dos artigos 118.º e 119.º do 

Regime Jurídico dos Instrumentos da Gestão Territorial, na 

redação do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. -------------  

c) Contexto Local -----------------------------------------------------  

A agricultura é ainda, no concelho de Trancoso, um setor com 

significativa importância, contribuindo, decisivamente, para a 

sustentação da base económica local. ------------------------------  

Ora, o aproveitamento e/ou a transformação de produtos 
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agrícolas, florestais ou pecuários é verdadeiramente uma 

amenidade local que importa apoiar e incentivar. ----------------  

No entanto, esta Autarquia deve estar disponível para acolher 

no seu território, criando para isso as respetivas condições, 

outros projetos empresariais, em outras áreas, capazes de 

trazer mais valias económicas. --------------------------------------  

Assim, o Município de Trancoso, enquanto entidade 

corresponsável pela dinamização do desenvolvimento local, 

pela criação de condições favoráveis ao surgimento de 

atividades económicas e consequente emprego, reconhece que o 

atual Regulamento do PDM de Trancoso coloca alguns 

constrangimentos à viabilização de um conjunto de iniciativas 

empresariais, potenciais geradoras de crescimento e 

desenvolvimento económico. ----------------------------------------  

d) Objetivo a Prosseguir com Alteração ao PDM -----------------  

A alteração que se pretende levar a cabo visa criar as 

condições que permitam o surgimento de iniciativas de 

investimento, no concelho. -------------------------------------------  

De facto, o PDM de Trancoso em vigor estabelece para os 

"Espaços Florestais", no n.º 2 do artigo 24.º do Regulamento, 

relativo aos usos e atividades autorizadas que "Nestes espaços 

pode ser apenas autorizada, salvo indicação em contrário na 

regulamentação de cada uma das categorias, a construção de 
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edificações destinadas a equipamento coletivos, a habitação 

para proprietários ou titulares dos direitos de exploração, a 

trabalhadores permanentes, a turismo de habitação, a turismo 

rural e agroturismo, a instalações agropecuárias, a apoio de 

explorações agrícolas e florestais e instalações de vigilância e 

combate a incêndios florestais." ------------------------------------  

Também a regulamentação das várias subcategorias dos 

espaços florestais, estatuída nos artigos 25.°, 26.° e 27.°, nada 

mais acrescenta, no que respeita a usos e ocupações admitidas.  

Ora, esta norma restringe a ocupação do território ao 

identificar exatamente quais os usos e atividades autorizadas e, 

assim, inviabilizando outros usos e ocupações, nomeadamente 

as direta ou indiretamente relacionadas com o aproveitamento 

e/ou transformação de produtos agrícolas, florestais ou 

pecuários. -------------------------------------------------------------  

Desta forma, propõe-se, assim, uma alteração ao Plano Diretor 

Municipal de Trancoso, materializada, apenas, na alteração da 

redação do já referido n.º 2 do artigo 24.º, sendo a alteração 

sugerida a seguinte: --------------------------------------------------  

Nestes espaços, pode ser apenas autorizada, salvo indicação 

em contrário na regulamentação de cada uma das categorias, a 

construção de edificações destinadas a equipamento coletivos, 

a habitação para proprietários ou titulares dos direitos de 
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exploração, a trabalhadores permanentes, a turismo de 

habitação, a turismo rural e agroturismo, a instalações 

agropecuárias, a apoio de explorações agrícolas e florestais, 

ao aproveitamento e/ou transformação de produtos agrícolas, 

florestais ou pecuários e instalações de vigilância e combate a 

incêndios florestais e outras de reconhecido interesse público 

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

e) Não Sujeição da Proposta de Alteração, à Avaliação 

Ambiental Estratégica ------------------------------------------------  

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 120.º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial, na redação do Decreto-

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, "As pequenas alterações aos 

programas e aos planos territoriais só são objeto de avaliação 

ambiental, no caso de se determinar que são suscetíveis de ter 

efeitos significativos no ambiente." --------------------------------  

Estabelece-se ainda, no n.º 2 do mesmo artigo, que "A 

qualificação das alterações para efeitos do número anterior 

compete à entidade responsável pela elaboração do plano ou 

do programa, de acordo com os critérios estabelecidos no 

anexo ao Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, podendo ser 

precedida de consulta às entidades às quais, em virtude das 

suas responsabilidades ambientais especificas, possam 
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interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do 

plano." -----------------------------------------------------------------  

Ora, da alteração agora proposta, não parece resultar a 

necessidade de ser promovida qualquer avaliação ambiental 

estratégica, atendendo a que, todas as iniciativas de 

investimento que possam vir a ser enquadradas ao abrigo da 

presente proposta de alteração ao PDM terão, a seu tempo, o 

devido enquadramento, face à legislação ambiental em vigor, 

não se determinando assim que, da alteração em causa, 

possam, resultar efeitos ambientais significativos. ---------------  

Desta forma, propõe-se ainda que seja deliberado: --------------  

a) Que a alteração proposta não seja sujeita a qualquer 

avaliação ambiental estratégica, dado que a mesma não é 

suscetível de produzir efeitos negativos para o ambiente, de 

acordo com os critérios estabelecidos no anexo ao Decreto-

Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 58/2011, de 4 de maio. ----------------------------------------  

b) Estabelecer o prazo de 60 dias para a elaboração da 

alteração ao Regulamento ao PDM. -----------------------------  

c) Fixar o prazo de 15 dias para o período de participação 

pública, nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, na redação 

dada pelo Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, sendo este 
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destinado à formulação de sugestões ou propostas.’ ----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, devendo ser cumpridos 

todos os formalismos legais subsequentes. -----------------------  

Mais, foi deliberado remeter a presente proposta à CCDRC, a 

quem deverá ser solicitado o acompanhamento do presente 

processo de alteração. -----------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à criação 

de uma secção autónoma para avaliação do pessoal não 

docente vinculado a este Município e em exercício de funções 

no Agrupamento de Escolas de Trancoso: De seguida, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

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

- A Portaria n.º 759/2009, de 16 de julho procede à adaptação 

do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na 

administração pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de dezembro, ao pessoal não docente dos 

estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos 

ensinos básicos e secundários. --------------------------------------  

- Nos termos do artigo 3.° desta Portaria, os trabalhadores que 

integram o pessoal não docente vinculado às autarquias locais 

e que exercem funções no agrupamento de escolas são 
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avaliados pelo respetivo diretor que passa a integrar o 

Conselho Coordenador de Avaliação (CCA), do respetivo 

Município. -------------------------------------------------------------  

- Não obstante o diretor do agrupamento passar a integrar 

aquele órgão, a Câmara Municipal deve deliberar sobre a 

criação, no âmbito do respetivo CCA, de uma secção autónoma 

para avaliação daqueles trabalhadores, nos termos previstos 

no n.º 3 do artigo 58.° da Lei n.° 66-B/2007, de 28 de 

dezembro. --------------------------------------------------------------  

- A esta secção autónoma compete exercer as competências 

referidas na alínea d) do n.º 1 do art.º 58.° da citada Lei n.º 

66-B/2007, de 28 de dezembro. -------------------------------------  

Como tal,  proponho que seja criada uma secção autónoma para 

avaliação do pessoal não docente vinculado a esta autarquia 

que exerce funções nas escolas do concelho, em conformidade 

com o disposto no n.º 3 do artigo 3.° da Portaria n.º 759/2009, 

de 16 de julho, composta por mim, na qualidade de Presidente, 

pelo Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Trancoso e pelo 

Sr. Vereador Humberto Cristóvão do Nascimento Almeida que 

passou a integrar o CCA enquanto vereador a tempo inteiro.’ --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  
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*A16*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘O mercado semanal do gado, realizado às sextas-feiras, vem, 

desde há vários anos, sendo assegurado pela Bandarra 

Cooperativa Agrícola do concelho de Trancoso, de acordo com 

o Protocolo celebrado com o Município, para o efeito. ----------  

É reconhecido que as explorações agropecuárias existentes no 

concelho e na região vivem, ainda hoje, com sérias 

dificuldades para manter a sua atividade. -------------------------  

Ora, atendendo à importância que aquela atividade representa 

para a economia local, continua a justificar-se que o Município 

de Trancoso, enquanto agente dinamizador do desenvolvimento 

concelhio, à semelhança do ano anterior, mantenha o apoio aos 

seus produtores de gado, contribuindo assim para a promoção 

e dinamização do setor agropecuário. -----------------------------  

Assim, face aos custos que a comercialização do gado 

representa para os seus produtores, decorrentes das taxas 

cobradas no citado mercado semanal, proponho que a Câmara 

Municipal conceda à Bandarra Cooperativa Agrícola do 

concelho de Trancoso um apoio financeiro, mensal, no 

montante de 2.500€, até ao final do corrente ano, mediante a 

celebração de Protocolo, ficando, desta forma, aqueles 
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produtores isentos do pagamento de quaisquer importâncias à 

referida cooperativa.’ ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 27.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A17*  De seguida, foi presente o requerimento número 2984 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do passado mês 

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

e Feital, a solicitar um apoio de 33.000€, para fazer face ao 

pagamento do empréstimo contraído, junto do banco 

Millennium BCP, para a aquisição de um imóvel e terreno 

anexo, destinados a armazém, durante os anos de 2016 e 2017. -  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a atribuição de um apoio 

financeiro, no montante de 16.000€, mediante a celebração de 

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

*A18*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta 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. -----  

*A19*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 
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modo de votação. -----------------------------------------------------  

*A20*  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:  

 


