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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 23 DE MARÇO DE 2016. ----------------------  

*A1* Aos 23 dias do mês de março 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, Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. --------  

*A2* Às 14h00m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara 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 9 do 

corrente mês de março 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.  

*A4* Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

Augusto Rente, 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 
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Município. -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

56, datado de 22 do corrente mês de março e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 798.202,00€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 187.481,11€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6* Na sequência de acordo verificado entre todos os membros do 

executivo presentes, o ponto 6 da ordem de trabalhos, relativo à 

anulação de um processo de cobrança de taxas, foi retirado da 

ordem do dia, por se entender que o mesmo carecia de ser 

melhor estudado. ------------------------------------------------------  

*A7* Informação atualizada 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 fundos disponíveis para o mês de março 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 
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positivo para os mesmos, tal como consta do mapa que anexou, 

no valor de 912.356,65€.  ---------------------------------------------  

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

Dispensa de  Licenças de Utilização: ------------------------------  

*A8* Em seguida, foi presente o requerimento número 117 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 22 do 

corrente mês de março, de Adelaide Maria Ferreira Tente, 

residente em Guarda, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uns arrumos, sitos em Vila 

Franca das Naves, inscritos na matriz predial urbana sob o 

artigo 1002 da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital, uma vez que os mesmos foram construídos 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 isentos de licença de utilização. -------  

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 118 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

22 do corrente mês de março, de Adelaide Maria Ferreira Tente, 

residente em Guarda, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uns arrumos, sitos na rua 

Nossa Senhora da Boa Esperança, em Vila Franca das Naves, 

inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 1001 da União 
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de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, uma vez que 

os mesmos foram construídos 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 isentos de licença de utilização. -------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 119 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 22 do 

corrente mês de março, de Ana Paula Martins Gonçalves, 

residente em Vilares, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita em 

Vilares, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 589 da 

União de Freguesias de Carnicães e Vilares, 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 da 

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

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 120 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

22 do corrente mês de março, de Deotilia da Conceição Diogo, 

residente em Cogula, na qualidade de cabeça de casal, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

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

340 da Freguesia de Cogula, uma vez que a mesma foi 
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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 da 

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

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 124 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 23 do 

corrente mês de março, de “3M Portugal, Limitada”, com sede 

em Lisboa, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção de 

licença de utilização para uma habitação, sita na rua do 

Carreiro, em Guilheiro, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 233 da Freguesia de Guilheiro, 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 da 

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

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 125 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

23 do corrente mês de março, de “3M Portugal, Limitada”, com 

sede em Lisboa, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma casa de rés-do-chão, 

sita na rua do Carreiro, em Guilheiro, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 253 da Freguesia de Guilheiro, uma vez que 

a mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 
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Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

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

de procedimentos concursais comuns destinados à 

celebração de contratos de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, exclusivamente destinados a titulares 

de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente constituída, com vista à 

ocupação de postos de trabalho no mapa de pessoal do 

Município de Trancoso: De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a seguinte proposta, acerca do assunto 

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

------------------------------‘Proposta  --------------------------------  

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

A entrada em vigor do Regime Jurídico da Atividade 

Empresarial Local e das Participações Locais (RJAELPL), 

aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (adiante 

designada por RJAELPL), determinou a necessidade de 

dissolução das entidades empresariais locais cujos resultados 

dos últimos três anos se enquadrassem numa das situações 

previstas no n.º 1 do seu artigo 62.º; -------------------------------  

- A Empresa Municipal TEGEC - Trancoso Eventos, E.M., 
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(adiante designada por TEGEC) preenchia uma destas 

situações; --------------------------------------------------------------  

- Nos termos do artigo 62.º da RJAELPL, foi deliberada a 

dissolução da TEGEC, em reunião extraordinária de 

13/11/2015, pela Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal tomada em reunião de 9/11/2015, e a 

liquidação da empresa com a transmissão para o Município, na 

íntegra, das atividades da empresa acompanhada dos 

trabalhadores igualmente necessários ao desenvolvimento 

dessa atividade e abrangidos pelo plano de internalização; ----  

- Com as deliberações suprarreferidas, processou-se a 

internalização das atividades desta empresa municipal; --------  

- Existe uma limitação dos recursos humanos disponíveis na 

Câmara Municipal, não se afigurando possível proceder a uma 

redistribuição dos trabalhadores existentes ao desenvolvimento 

das atividades até aqui da responsabilidade da TEGEC; --------  

- Ao abrigo do n.º 6 do artigo 62.º do RJAELPL, as empresas 

locais em processo de liquidação podem ceder às entidades 

públicas participantes os seus trabalhadores contratados ao 

abrigo do regime do Código do Trabalho, na exata medida em 

que estes se encontrem afetos e sejam necessários ao 

cumprimento das atividades objeto de internalização; -----------  

- Assim sendo, e em cumprimento da já referida deliberação da 
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Assembleia Municipal, foram celebrados 53 (cinquenta e três) 

acordos de cedência de interesse público com os trabalhadores 

da TEGEC, com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2016; --  

- Com a continuidade do desenvolvimento das referidas 

atividades pela Câmara Municipal, cumpre agora proceder ao 

provimento do mesmo número de postos de trabalho, mediante 

o recrutamento para a constituição de relações jurídicas de 

emprego público por tempo indeterminado, o qual se limitará a 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público, 

previamente estabelecida, por tempo indeterminado, nos termos 

do n.º 3 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, adiante designada por 

LGTFP; ----------------------------------------------------------------  

- Neste sentido, o artigo 62.º, n.º 8, do RJAELPL possibilita 

aos trabalhadores das entidades empresariais municipais que 

se encontrem em processo de dissolução e liquidação, com uma 

relação jurídica de emprego por tempo indeterminado, que se 

encontrem na situação de cedência de interesse público, 

candidatarem-se aos procedimentos concursais exclusivamente 

destinados a quem seja titular de uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida, que sejam abertos pelas entidades participantes 

às quais se encontrem cedidos no prazo de 12 meses, a contar 



 
 

Ata  n . º    0 6  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    23 -0 3 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

da data do acordo de cedência de interesse público; ------------  

- O direito de candidatura aplica-se apenas aos procedimentos 

concursais para a ocupação de postos de trabalho 

correspondentes às funções ou atividade que o trabalhador 

cedido se encontra a executar, na exata medida do âmbito da 

integração ou internalização previstas no n.º 1 do artigo 64.º e 

no artigo 65.º do RJAELPL, e que sejam abertos no período 

máximo de 12 meses, a contar da data do acordo de cedência 

de interesse público, independentemente da duração máxima 

deste poder vir a ser excecionalmente superior. ------------------  

- Os Acordos de Cedência celebrados encontram o seu términus 

em 31 de dezembro de 2016; ----------------------------------------  

- Nos termos do n.º 1 do artigo 30.º da LGTFP, o órgão ou 

serviço pode promover o recrutamento dos trabalhadores 

necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos 

no mapa de pessoal; --------------------------------------------------  

- O Mapa de Pessoal para o ano de 2016 prevê os postos de 

trabalho necessários para o cumprimento das atividades de 

natureza permanente e temporária, a desenvolver pelo 

Município; -------------------------------------------------------------  

- As funções internalizadas respeitam as carreiras do regime 

geral aplicável aos trabalhadores que exercem funções 

públicas; ---------------------------------------------------------------  
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- O recrutamento para as carreiras do regime geral efetua-se 

mediante o disposto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145/2011, de 

6 de abril; -------------------------------------------------------------  

- Nos termos do artigo 9.º do DL n.º 209/2009, de 03 de 

setembro, na sua versão atualizada, cabe ao órgão executivo 

deliberar "nos termos do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de fevereiro, e para efeitos da alínea a) do n.º 2 

do artigo 5.º do presente decreto-lei,  promover o recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou de alguns 

postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de 

pessoal aprovados, sendo depois publicitado o respetivo 

procedimento concursal, através de publicação na 2.ª série do 

Diário da República"; ------------------------------------------------  

- Com a internalização das atividades da TEGEC que se 

encontra em liquidação, as atividades antes promovidas pela 

mesma passaram a sê-lo pela Câmara Municipal de Trancoso; -  

- A autorização de abertura de procedimentos concursais 

constitui um ato meramente preparatório da efetiva abertura 

daqueles, a qual somente ocorre com a publicitação do 

respetivo aviso pelos meios de divulgação legalmente exigidos, 

sendo assim, exequível a sua autorização; ------------------------  

- Tal direito de candidatura não prejudica a exigência de 
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verificação dos demais requisitos legais para a constituição da 

relação jurídica de emprego público; ------------------------------  

- Deste modo e em face ao exposto, propõe-se a abertura de 

concurso para 53 (cinquenta e três) postos de trabalho, nos 

termos a seguir identificados, para a constituição de relações 

jurídicas de emprego público, através da celebração de 

contratos de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, destinados a quem seja detentor de um prévio 

vínculo com a administração pública por tempo indeterminado, 

devendo ser assegurado o direito de candidatura consignado no 

n.º 8 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto: --------  

-1 (um) Técnico Superior; -------------------------------------------  

- 8 (oito) Assistentes Técnicos; -------------------------------------  

- 44 (quarenta e quatro) Assistentes Operacionais. --------------  

- O local de trabalho situa-se na circunscrição do Município de 

Trancoso e a caraterização dos postos de trabalho encontra-se 

definida no mapa de pessoal; ---------------------------------------  

- Nos termos do artigo 20.º desta Portaria n.º 83-A/2009, de 22 

de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145-A/2011, 

de 6 de abril, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º 

do DL n.º 209/2009, de 03 de setembro, a designação do Júri é 

competência do Presidente da Câmara Municipal; ---------------  

- Os elementos consignados na norma do artigo 19.º desta 
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Portaria serão definidos no anúncio a publicitar; ----------------  

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 40 da aludida 

Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, informa-se não 

estarem constituídas reservas de recrutamento nesta Edilidade.  

A Câmara Municipal encontra-se dispensada da consulta prévia 

à ECCRC, por esta ter sido temporariamente dispensada, uma 

vez que ainda não se encontra publicitado qualquer 

procedimento para constituição de reservas de recrutamento de 

trabalhadores em situação de requalificação; --------------------  

Tenho a honra de propor à Câmara Municipal: -------------------  

Que delibere aprovar a presente proposta, procedendo-se à 

abertura de procedimentos concursais comuns destinados à 

celebração de contratos de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, exclusivamente destinados a titulares de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

previamente constituída, com vista à ocupação de postos de 

trabalho no mapa de pessoal do Município de Trancoso.’ -------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, procedendo-se à 

abertura dos procedimentos concursais referidos. ---------------  

*A15*  Apreciação do relatório anual elaborado pela Comissão de 

Acompanhamento, respeitante ao ano de 2015, relativo ao 

cumprimento do contrato de Concessão do Sistema do 



 
 

Ata  n . º    0 6  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    23 -0 3 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água e 

do Sistema de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes 

do Concelho de Trancoso: Seguidamente, foi presente 

informação da divisão de obras, ambiente, estruturas e 

equipamento urbano, acerca do assunto referido em epígrafe, 

que se transcreve na íntegra: ----------------------------------------  

‘No cumprimento do disposto na alínea b), ponto 2, do artigo 

44,°, do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto e ulteriores 

alterações, a Comissão aprovou, por unanimidade, o Relatório 

Anual relativo ao Cumprimento do Contrato de Concessão, o 

qual se anexa. ---------------------------------------------------------  

Deverá a Câmara Municipal tomar conhecimento e remeter o 

relatório para a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos (ERSAR) e deverá o mesmo ser disponibilizado no 

sítio eletrónico da Câmara Municipal e das Águas da Teja.’ ---  

-------------------Relatório de Avaliação do  ------------------------  

-------------Cumprimento do Contrato de Concessão  -------------  

1. INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------  

O presente documento constitui o relatório anual elaborado 

pela Comissão de Acompanhamento (doravante CA), relativo ao 

cumprimento do Contrato de Concessão do Sistema de 

Captação, Tratamento e Distribuição de Água e do Sistema de 

Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do Concelho de 
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Trancoso, no que concerne ao ano de 2015. -----------------------  

O relatório será enviado para a Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (a partir daqui ERSAR) e deverá 

ser disponibilizado no sítio eletrónico da Concedente (Câmara 

Municipal de Trancoso) e da Concessionária (Águas da Teja, 

SA). ---------------------------------------------------------------------  

O relatório, de acordo com o regime jurídico dos serviços 

municipais (Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto), deve 

ser concluído até final do primeiro trimestre do ano 

subsequente ao que diz respeito, mas o fato de a aprovação de 

contas da “Águas da Teja, SA” decorrer até essa mesma data 

condiciona o seu conteúdo. Por conseguinte, o presente 

relatório foi baseado em dados provisórios, fornecidos pela 

concessionária, que ainda não foram aprovados, podendo 

existir algumas discrepâncias. --------------------------------------  

Para além desta introdução, este documento é organizado da 

seguinte forma: no segundo capítulo, apresenta-se a atividade 

da empresa, durante o ano de 2015, comparando-se com o seu 

histórico; no terceiro capítulo, evidencia-se a execução do 

plano de investimentos nesse mesmo ano, enquanto no capítulo 

quatro, são determinados os principais indicadores de 

qualidade de serviço; no capítulo cinco, é descrita a atividade 

da concessionária relativa à comunicação; no capítulo seis,  
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são apresentados os principais gastos e rendimentos da 

concessionária, para o ano de 2015, comparando-os com os 

previstos, de acordo com o modelo de negócio da 

concessionária (Proposta Económica) e com o seu histórico; o 

capítulo sete evidencia a atividade da CA, no ano de 2015 e, 

por último, o capítulo oito engloba as principais conclusões do 

relatório. --------------------------------------------------------------  

2. ATIVIDADE --------------------------------------------------------  

A análise da atividade da “Águas da Teja, SA”, para o ano de 

2015, será desenvolvida tendo por base a comparação entre a 

realidade, histórico e os valores previstos no modelo de 

negócio (Proposta Económica) da Concessionária, em 1997. 

Não existe um Caso Base formal da Concessionária. ------------  

A “Águas da Teja, SA” previa ter produzido cerca de 875 mil 

m3, para o ano de 2015. No entanto, na realidade, este valor foi 

significativamente inferior, tendo sido produzidos apenas 668 

milhares de m3.--------------------------------------------------------  

A figura 1 ilustra o diferencial de volume de água captado no 

sistema da “Águas da Teja, SA”, para o ano de 2015. -----------  

 
F i g u r a  1 :  V o l u m e  d e  á g u a  c a p t a d o  n o  s i s t e m a  d a  Á g u a s  d a  T e j a  ( m 3 )  
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A redução do volume de água captado no sistema, aliada a um 

trabalho intenso de melhoria do rendimento das redes e, em 

particular, da deteção de fugas e reparação de roturas, teve 

bons resultados, ao nível das perdas de água. O valor 

inicialmente previsto, para 2015, rondava os 20%, tendo sido 

atingido o valor de 17% de perdas de água, valor bem abaixo 

do de referência do setor, em Portugal, que é de 20%. ----------  

Em termos do volume de água faturado, a realidade evidenciou 

um valor também abaixo do previsto. A previsão de volume de 

água faturado, para o ano 2015, rondava os 700 mil m3, 

enquanto, na realidade, o volume de água faturado foi de, 

aproximadamente, 554 mil m3. --------------------------------------  

A figura 2 ilustra a evolução do volume de água faturado e do 

indicador de perdas de águas em percentagem. -------------------  

 

 
F ig u ra  2 :  Evo lu çã o  do  vo lu me  d e  á g ua  f a tu ra d o  e  d o  in d ica d o r  d e  p erd a s  d e  ág u a  

 

A figura seguinte apresenta a comparação entre o volume de 

água faturado previsto e o real, para o ano 2015, e ainda 
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desagregado por tipo de utilizador. --------------------------------  

 

 
F ig u ra  3 :  Vo lu me  d e  á g ua  f a tu ra d o  p o r  t i po  d e  u t i l i za do r  (m 3 )  

 

No que concerne aos números de utilizadores dos serviços de 

abastecimento de água, verifica-se que os valores de 2015 

foram superiores aos inicialmente previstos. Em 2015, a 

“Águas da Teja, SA” tinha 6.247 utilizadores do serviço de 

abastecimento de água, estando previsto um valor de 5.836 

utilizadores, na Proposta Económica. ------------------------------  

A figura 4 mostra a evolução do número de utilizadores reais e 

previstos, onde se verifica um desfasamento crescente que 

atinge uma diferença (positiva), em 2015, de cerca de 7%, do 

número de utilizadores previstos. -----------------------------------  

 

 
F ig u ra  4 :  Evo lu çã o  do  n ú mero  d e  u t i l i za d o res  
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Verifica-se, também, que o volume faturado, por utilizador, é, 

em 2015, em média, cerca de 89 m3, enquanto o volume previsto 

era de 120 m3. A figura 5 mostra a evolução do volume 

faturado por utilizador, na qual se verifica um crescimento na 

diferença entre os valores reais e previstos do volume faturado 

por utilizador. ---------------------------------------------------------  

 

 
F ig u ra  5 :  Evo lu çã o  do  vo lu me  f a tu ra do  p o r  u t i l i za do r  (m 3 )  

 

Verifica-se, desta forma, que as diferenças entre o volume 

faturado e o volume previsto se devem a projeções 

desadequadas, face aos padrões de consumo e à evolução do 

número de utilizadores. ----------------------------------------------  

3. PLANO DE INVESTIMENTOS ------------------------------------  

Para o ano de 2015, a “Águas da Teja, SA” não reportou 

qualquer investimento realizado em obras de infraestruturas. 

Refira-se, também, que a realização dos investimentos em 

obras novas ou de reabilitação e remodelação se encontra sob 

a responsabilidade da Câmara Municipal de Trancoso. ---------  
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4. QUALIDADE DE SERVIÇO ---------------------------------------  

Em relação à análise da qualidade de serviço prestado aos 

utilizadores dos serviços de abastecimento de água e de 

saneamento de águas residuais, no ano de 2015, pela “Águas 

da Teja, SA”, apresentam-se, no quadro 1, os resultados de 

diversos indicadores de desempenho, tendo por base a 

regulação da qualidade de serviço desenvolvida pela ERSAR. --  

Quadro 1: Indicadores  de desempenho da ERSAR 

INDICA DOR DE DES EMPEN HO  2 0 1 5  QUAL ID ADE DE S ERVIÇO  

Ág ua  

Oco rrên c ia  d e  f a lh a s  n o  a b as t ec imen to  [n . º  /  
(1 0 0 0  ra ma i s .a no )]  

0 ,0 0  Bo a 

Resp o s ta  a  rec la ma çõ es  e  su g es tõ es  (%)  1 0 0  Bo a 

Ág u a  nã o  f a tu ra da  (%)  1 8 ,3  Bo a  

Ad eq u a çã o  da  ca pa c ida d e  d e  t ra ta men to  (%)  1  In sa t i s f a tó r ia  

Rea b i l i ta çã o  d e  co nd u ta s  (%/a n o )  0 ,0 0  In sa t i s f a tó r ia  

Oco rrên c ia  d e  a va r ia s  em co n d u ta s  [ n . º / (1 00  
km.a n o )]  

3 0 ,6  Med ia na  

Ad eq u a çã o  do s  recu rso s  h u ma n o s  (n . º /  1 00 0  
ra ma i s )  

1 ,2 6  Bo a 

Perd a s  rea i s  d e  á g ua  [ l / ( ra ma l .d ia )]  3 2 ,6  Bo a  

Cu mp r imen to  d o  l i c en c ia mento  d a s  cap ta ções  
(%)  

0  In sa t i s f a tó r ia  

E f i c i ên c ia  en erg é t i ca  d e  in s ta la çõ es  
e l eva tó r ia s  [ kWh / (m 3 .1 0 0  m)]  

NR -  

Sa neam ento  

Oco rrên c ia  d e  i nu n da çõ es  [n . º / (1 0 0 0  
ra ma i s .a n o )]  

0  Bo a  

Resp o s ta  a  rec la ma çõ es  e  su g es tõ es  (%)  -  -  

Rea b i l i ta çã o  d e  co l e to re s  (%/a n o )  0  In sa t i s f a tó r ia  

Oco rrên c ia  d e  co la p so s  e s t ru tu ra i s  em 
co l e to re s  [n . º / (1 0 0  km.a no )]  

0  Bo a  

Ad eq u a çã o  do s  recu rso s  h u ma n o s  [n . º / (1 0 0  
km.a n o )]  

3 ,1 5  Med ia na  

E f i c i ên c ia  en erg é t i ca  d e  in s ta la çõ es  
e l eva tó r ia s  [ (kWh / (m 3 .1 0 0  m)]  

3 ,1 7  In sa t i s f a tó r ia  

 

No cômputo geral, a “Águas da Teja, SA” revela uma 

qualidade de serviço razoável, denotando, no entanto, alguns 

aspetos que carecem de maior atenção, nomeadamente a 

reabilitação de condutas e de coletores (embora se reconheça 
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que a responsabilidade se encontra sob a Câmara Municipal e 

não pode ser imputada à empresa “Águas da Teja, SA”) e a 

adequação da capacidade de tratamento de água, cumprimento 

do licenciamento das captações e eficiência energética de 

instalações elevatórias, no serviço de saneamento. --------------  

Como forma de garantir a qualidade da água, a “Águas da 

Teja, SA” realizou 524 análises à água distribuída, através de 

recolhas periódicas, nos pontos de amostragem, realizando 

todas as análises previstas, de acordo com a calendarização 

constante no Programa de Controlo de Qualidade da Água 

(PCQA), para 2015, aprovado pela ERSAR e elaborado de 

acordo com a legislação em vigor.  Todas as análises efetuadas 

à qualidade da água, em 2015, resultaram num cumprimento de 

98,5% dos parâmetros definidos na legislação. -------------------  

5. COMUNICAÇÃO ---------------------------------------------------  

Em 2015, a “Águas da Teja, SA” promoveu diversos eventos e 

ações direcionadas ao utilizador, no sentido de aumentar a sua 

consciência e sensibilidade para as características do serviço 

que lhe é prestado. Entre os vários eventos e ações 

desenvolvidas, destacam-se as seguintes: --------------------------  

  “O Natal chegou a Trancoso”, a fim de entrar no espírito 

natalício e de desejar um feliz Natal e prospero ano novo 

a todos os Trancosenses, os colaboradores da “Águas da 
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Teja, SA” construíram e instalaram um trenó e respetiva 

rena, no topo do reservatório elevado de Trancoso;-------  

  “Águas da Teja - Amiga do Ambiente”, a empresa “Águas 

da Teja, SA” é já, desde alguns anos, amiga do ambiente, 

apostando nas Energias Renováveis. Detém Painéis 

Fotovoltaicos instalados em dois locais da área de 

concessão, Reservatório R24, em Trancoso (Foto 1) e 

ETAR de Vila Franca das Naves (Foto 2), destinados à 

produção de energia; ------------------------------------------  

  “Águas da Teja, SA passa a emitir faturas com um maior 

detalhe”, a “Águas da Teja, SA” emite uma nota 

explicativa sobre as devidas alterações. --------------------  

6. RENDIMENTOS E DESPESAS -----------------------------------  

Em relação ao desempenho financeiro da “Águas da Teja, SA”, 

os rendimentos e as despesas dos serviços de abastecimento de 

água e de saneamento de águas residuais encontram-se um 

pouco distantes do previsto, sendo as diferenças devidas, 

sobretudo, à variação da atividade. --------------------------------  

Os rendimentos totais da “Águas da Teja, SA”, para o ano 

2015, foram, ligeiramente, superiores aos perspetivados. Para 

o ano de 2015, a “Águas da Teja, SA” antecipava um montante 

próximo dos 1,24 milhões de euros de rendimentos e, na 

realidade, este valor foi de 1,28 milhões de euros. ---------------  
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A figura 6 evidencia os rendimentos totais da “Águas da Teja, 

SA”, desagregados, entre os rendimentos com vendas e serviços 

prestados e outros rendimentos. ------------------------------------  

 

 
F ig u ra  6 :  Ren d imen to s  d a  Águ a s  d a  Te ja  (€ )  

 

Em relação às despesas da “Águas da Teja, SA”, em termos 

globais, o valor previsto na proposta económica do concurso 

era de aproximadamente 809 mil euros. Na realidade, este 

valor foi, em 2015, de cerca de 1,26 milhões de euros. Aqui se 

destaca um maior diferencial, face ao previsto na Proposta 

Económica da Concessionária. --------------------------------------  

A figura 7 evidencia a diferença entre as despesas e 

rendimentos totais da empresa “Águas da Teja, SA”, previstos 

na proposta económica, em 1996 e os observados para o ano de 

2015, desagregados, por despesas relativas às mercadorias 

vendidas e matérias consumidas (CMVMC), despesas de 

pessoal, fornecimentos e serviços externos (FSE), gastos 

financeiros e amortizações, e outros gastos. ----------------------  
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F ig u ra  7 :  Desp esa s  d a  emp resa  Ág u a s  d a  Te ja  (€ )  

 

7. ATIVIDADE DA CA ------------------------------------------------  

A CA iniciou a sua atividade apenas no último trimestre de 

2015. Ainda assim, a atividade da CA, durante o período de seu 

funcionamento, decorreu de acordo com o esperado, tendo sido 

tratados todos os assuntos legalmente previstos. Realizaram-se, 

no total, duas reuniões, onde foram discutidos os seguintes 

assuntos: ---------------------------------------------------------------  

  Discussão sobre a forma de funcionamento da Comissão; -  

  Definição de atividades futuras; ------------------------------  

  Análise da proposta de atualização tarifária da “Águas da 

Teja, SA”, para 2016; -----------------------------------------  

  Orçamento proposto para 2016. -------------------------------  

8. CONCLUSÕES -----------------------------------------------------  

O presente documento apresentou o relatório da CA, relativo 

ao cumprimento do Contrato de Concessão do Sistema de 

Captação, Tratamento e Distribuição de Água e do Sistema de 
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Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do Concelho de 

Trancoso, no que respeita ao ano de 2015. ------------------------  

O relatório permite verificar que, na generalidade, a 

Concessionária “Águas da Teja, SA” cumpriu com o estipulado 

contratualmente, em particular, em algumas matérias, o seu 

desempenho excedeu as expectativas iniciais, como, por 

exemplo, ao nível das perdas de água. -----------------------------  

No que respeita à componente financeira, verifica-se que os 

rendimentos superaram ligeiramente os perspetivados, mas as 

despesas representam, atualmente, um aumento muito 

substantivo, face ao constante da Proposta Económica da 

Concessionária. Esta circunstância, naturalmente, que 

compromete o equilíbrio económico-financeiro da 

concessionária, e daí se encontrar em fase de conclusão o 

processo de revisão do contrato, tendo o mesmo já sido 

submetido a parecer da ERSAR.’ -----------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do referido 

relatório de avaliação, devendo ser cumpridos os formalismos 

legalmente exigidos. -------------------------------------------------  

*A16*  Apreciação de pedido relativo à cedência das instalações da 

antiga Escola Primária de Guilheiro: De seguida, foi presente 

o requerimento número 677 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 16 do corrente mês de março, da Freguesia de 
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Guilheiro, a solicitar a cedência das instalações do edifício da 

antiga escola primária, para a realização de eventos e para a 

instalação de um parque infantil.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder as instalações da antiga 

Escola Primária de Guilheiro, em regime de comodato, a 

título gracioso, por um período de 8 anos, podendo ser 

renovável essa cedência. --------------------------------------------  

Deliberou, ainda, celebrar o respetivo contrato. -----------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

celebração de um contrato interadministrativo de delegação 

de competências da Câmara Municipal, na União de 

Freguesias de Vilares e Carnicães:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epigrafe, 

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

---------------------------‘PROPOSTA  -------------------------------  

Constando das Grandes Opções do Plano do Município de 

Trancoso, para o ano de 2016, a verba de 15.000€, destinada a 

arruamentos na União de Freguesias de Vilares e Carnicães e 

porque é legalmente possível, através de um Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, a outorgar 

com a respetiva junta de freguesia, proceder à execução desses 

trabalhos com uma poupança de 2.500€, em relação ao 

previsto, proponho que o Executivo Camarário aprove a 
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seguinte minuta, respeitante ao contrato supra-referido: -------  

---------------------------MINUTA DE --------------------------------  

-------------CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ----------------  

------------DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ---------------  

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

• O regime jurídico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, prevê a concretização da delegação de competências 

através da celebração de contratos interadministrativos, 

prevista no artigo 120°, entre órgãos de municípios e órgãos 

das freguesias e que pode efectuar-se em todos os domínios dos 

interesses próprios das populações das freguesias, em especial 

no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do 

apoio direto às comunidades locais. -------------------------------  

• Os contratos interadministrativos visam regular relações 

jurídicas de coordenação e colaboração entre pessoas coletivas 

públicas, que permitam conferir à Administração Pública uma 

maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de 

novos desafios e de novas exigências. ------------------------------  

• Nos termos do artigo 120.° do regime jurídico aprovado pela 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, outra forma de 

concretização de delegação de competências, que não seja 

através da celebração de contratos interadministrativos, é 

nula. --------------------------------------------------------------------  



 
 

Ata  n . º    0 6  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    23 -0 3 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

• A negociação, celebração, execução e cessação destes 

contratos obedece aos princípios da igualdade; da não 

discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse 

público; da continuidade da prestação do serviço público; e da 

necessidade e suficiência dos recursos. ----------------------------  

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os contratos 

interadministrativos de delegação de competências estão ainda 

sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 

e ao Código do Procedimento Administrativo. --------------------  

Considerando ainda que: --------------------------------------------  

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa 

efetiva articulação entre todos os órgãos das autarquias locais, 

em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si, no sentido da melhoria dos serviços 

prestados às populações; --------------------------------------------  

• Num contexto de escassez de recursos, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de corresponsabilização, 

cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas 

e dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são 

confrontadas; ---------------------------------------------------------  

• A celebração do presente contrato não configura aumento da 
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despesa pública, antes, permitirá uma redução de custos. ------  

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas 

freguesias, desde que os órgãos municipais deleguem 

competências nos seus órgãos, em domínios dos interesses 

próprios das populações destas, nomeadamente no âmbito dos 

serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às 

comunidades locais, nos termos dos artigos 117°, n.º 2 e 131°;  

• O Município tem inscrito no Plano e Orçamento para 2016, a 

obra de "Arruamentos na União de Freguesias de Vilares e 

Carnicães"; ------------------------------------------------------------  

Assim, é celebrado o presente contrato interadministrativo, nos 

termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.° conjugado 

com artigo 131.° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, entre:  

O Município de Trancoso,  com o NIPC 501143726, com sede 

no Praça do Município, 6420-107 Trancoso, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal Professor Amílcar José Nunes 

Salvador, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) 

do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.°, como Primeiro 

Outorgante; -----------------------------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

A União de Freguesias de Vilares e Carnicães, com o NIPC 

510841228, com sede em Vilares, 6420-793, representada pelo 

seu Presidente José Bernardo Caetano Rodrigues, no uso das 
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competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 

18.° da Lei n.º 75/201, como Segunda Outorgante; ---------------  

Que se irá reger pelas cláusulas seguintes: -----------------------  

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

------------------------Objeto do contrato  ---------------------------  

Através do presente contrato, a Segunda Outorgante assume a 

responsabilidade de executar a empreitada "Arruamentos na 

União de Freguesias de Vilares e Carnicães”. --------------------  

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

-------Disposições e cláusulas por que se rege o contrato  ------  

1. Na execução do presente contrato de delegação de 

competências, observar-se-ão: --------------------------------------  

a) O respetivo clausulado; ------------------------------------------  

b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e regime jurídico nela 

aprovado. --------------------------------------------------------------  

2. Subsidiariamente, aplicam-se ainda: ----------------------------  

a) O Código dos Contratos Públicos; ------------------------------  

b) O Código do Procedimento Administrativo. --------------------  

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

-------------------------Prazo do contrato  ---------------------------  

O presente contrato de delegação de competências vigorará até 

ao final de 2016. ------------------------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 4.ª  ------------------------------  
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-----------------------Recursos Financeiros-------------------------  

Para as competências assumidas pela União de Freguesias de 

Vilares e Carnicães, inerentes à execução da empreitada 

prevista na cláusula 1.ª , será disponibilizado pelo Primeiro 

Outorgante, o montante global de 12 500 €. ----------------------  

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

------------Transferência dos Recursos Financeiros  -------------  

O montante financeiro referido na cláusula anterior será 

transferido para a Segunda Outorgante, após a comunicação e 

confirmação da execução dos trabalhos.---------------------------  

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

---------------Obrigações do Primeiro Outorgante  ----------------  

No âmbito do presente contrato de delegação de competências, 

a Primeiro Outorgante, para além das obrigações que decorrem 

das cláusulas anteriores, obriga-se ainda a: ----------------------  

a) Elaborar, através dos respetivos serviços, os autos de 

medição relativos à execução dos trabalhos contratualizados; -  

b) Acompanhar e fiscalizar a execução da empreitada referida 

na cláusula 1.ª; -------------------------------------------------------  

c) Assegurar o apoio técnico, quando solicitado pela segunda 

outorgante; ------------------------------------------------------------  

d) Proceder à transferência do montante financeiro previsto 

neste contrato. --------------------------------------------------------  
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-----------------------------Cláusula 7.ª  ------------------------------  

----------------Obrigações da Segunda Outorgante  ---------------  

1. No âmbito do presente contrato de delegação de 

competências, a Segunda Outorgante fica obrigada a:-----------  

a) Execução da empreitada identificada no presente contrato; -  

b) Cumprir com as obrigações legais do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------------  

c) Fornecer ao primeiro outorgante, todos os elementos por 

este solicitados, com vista ao corrente acompanhamento da 

execução das obras em causa. ---------------------------------------  

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

----------------Resolução pelas Partes Outorgantes---------------  

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do 

contrato, as partes outorgantes podem resolver o presente 

contrato quando se verifique: ---------------------------------------  

a) Incumprimento definitivo, por facto imputável a um dos 

outorgantes; -----------------------------------------------------------  

b) Por razões de relevante interesse público devidamente 

fundamentado. ---------------------------------------------------------  

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

-----------------------------Revogação  --------------------------------  

1. As Partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente 

contrato de delegação de competências. ---------------------------  
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2. A revogação obedece a forma escrita. --------------------------  

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

--------------------------Foro competente  ---------------------------  

Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes, sobre a 

interpretação e execução deste contrato de delegação de 

competências, será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Castelo Branco, com expressa renúncia a qualquer 

outro. -------------------------------------------------------------------  

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

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

O presente contrato entra em vigor no dia ____ de 2016. -------  

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

-----------------------------Publicidade  ------------------------------  

Este contrato é publicitado no sítio da internet do Município de 

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

Parágrafo único: -----------------------------------------------------  

A minuta deste contrato interadministrativo foi presente à 

reunião da Câmara Municipal de Trancoso, em ____ de 2016 e, 

em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 33.° da Lei n.º 75/2013, submetida à sessão da 

Assembleia Municipal de Trancoso, em ____ de 2016, para 

efeitos de autorização, no termos da alínea k) do n.º 1 do 

artigo 25.° da mesma Lei, e presente à reunião da Junta de 
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Freguesia da União de Freguesias de Vilares e Carnicães em 

____ de 2016, em conformidade com o disposto na alínea i) e j) 

do n.º 1 do artigo 16.º da referida Lei, e submetido à sessão da 

Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Vilares e 

Carnicães em de ____ de 2016, para efeitos de autorização nos 

termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.°, do mesmo diploma.’  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de minuta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

apreciação da Assembleia Municipal de Trancoso, para efeitos 

de autorização, em conformidade com o previsto na alínea m) 

do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  

*A18*  De seguida, foi presente o requerimento número 619 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do corrente 

mês de março, da Associação dos Amigos de Vale de Mouro, a 

solicitar um apoio financeiro, no montante de 1.000€, destinado 

a apoiar o desenvolvimento das suas atividades. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 800€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 684 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do corrente 

mês de março, da Associação de Solidariedade Social “Amigos 

da Póvoa do Concelho”, a solicitar um apoio financeiro, no 
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montante de 2.000€, destinado ao desenvolvimento do seu plano 

anual de atividades. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.750€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A20*  De seguida, foi presente o requerimento número 719 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 21 do corrente 

mês de março, da Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, a solicitar um apoio financeiro, no montante 

de 12.500€, destinado à execução do projeto para colocação de 

piso sintético no Estádio do Picoto. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

Não participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues. -------------------------------------------------------------  

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 748 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 23 do corrente 

mês de março, da Academia de Música de Trancoso, a solicitar 

um apoio financeiro, no montante de 15.000€, destinado a fazer 

face às despesas relativas ao seu plano de atividades para o 

corrente ano. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 12.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A22*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  
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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. -----  

*A23*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A24*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 15h00m, 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 vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 


