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ATA DA REU"IÃO DA CÂMARA 

MU"ICIPAL DE TRA"COSO REALIZADA 

EM 22 DE JU"HO DE 2016. -----------------------  

*A1*  Aos 22 dias do mês de junho 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, da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. ------  

*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 o senhor 

vereador Augusto Rente ter pedido a sua substituição, na 

presente reunião, em conformidade com o previsto no artigo 

78.º 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 A"TES DA ORDEM DO DIA 

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

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 
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número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 8 do 

corrente mês de junho 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 unanimidade, 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 

117, datado de 21 do corrente mês de junho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.105.211,58€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 221.783,35€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenções: Começou por intervir o senhor vereador João 

Paulo Matias para, em nome dos membros do Partido Socialista 

presentes no executivo camarário e àcerca de uma noticia 

publicada no jornal “O Interior”, do dia 2 do corrente mês de 

junho, onde são reproduzidas afirmações do ex-Presidente da 

Câmara Municipal de Trancoso, doutor Júlio Sarmento, 

apresentar a seguinte declaração: -----------------------------------  

---------------‘As sete mentiras de Júlio Sarmento  ----------------  
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�a edição de 02 de junho de 2016, foi publicada, neste jornal, 

uma notícia com o título “Câmara de Trancoso alvo de 

inspeção”. -------------------------------------------------------------  

�a referida noticia, são transcritas afirmações de Júlio 

Sarmento, deputado da Assembleia Municipal e ex-Presidente 

da Câmara Municipal de Trancoso que, além de revelarem 

profunda ignorância, são absolutamente falsas, como a seguir 

se demonstra: ---------------------------------------------------------  

1.º - Da afirmada “inspeção à Câmara pela Inspecção-Geral 

da Administração do Território (IGAT)”: ------------------------  

A IGAT não existe. O que existe é a Inspeção Geral da 

Administração Local de Lisboa e existiu a Inspeção Geral da 

Administração Local (IGAL), já extinta e cujas funções foram 

integradas na atual Inspeção Geral de Finanças (IGF). Logo, 

não pode a Câmara estar a ser investigada por uma entidade 

que não existe, como bem deveria saber quem foi Presidente de 

Câmara, durante 28 anos. -------------------------------------------  

Reafirma-se que a única entidade que se encontra a realizar a 

inspeção é a IGF e com o objeto referido na mesma notícia 

pelo atual Presidente da Câmara, Amílcar Salvador. ------------  

2.º - Da afirmada “violação de loteamento e PDM”: ------------  

A violação a que se refere Júlio Sarmento reporta-se ao 

arranjo urbanístico do lugar das Alminhas. Trata-se de uma 
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obra executada e não concursada pelo autor da notícia e pela 

qual se encontra sob investigação da IGF e Polícia Judiciária 

da Guarda. Acresce que não existe plano de loteamento para o 

lugar em causa, logo, nunca poderia haver violação do mesmo. 

3.º- Da afirmada “utilização ilegítima de um empréstimo não 

visado para permitir fundos disponíveis”: ------------------------  

Foi o próprio Júlio Sarmento que, a 27/09/2013, propôs, tendo 

sido deliberado em reunião de Câmara, com o seu voto 

favorável e dos vereadores do PSD, a utilização de um 

empréstimo a contrair no futuro, para cálculo dos fundos 

disponíveis. ------------------------------------------------------------  

A atual maioria continuou a utilizar esta fórmula de cálculo, 

até 16/07/2014, o que, na nossa perspetiva, nada tem de 

ilegítimo, porquanto é admitido pela al. c), n.º 1, art. 4.º da lei 

n.º 8/2012, e n.º 1, art. 6.º do DL n. º 127/2012. ------------------  

Júlio Sarmento chega, assim, ao ponto de afirmar a ilegalidade 

de uma decisão que ele próprio implementou na Câmara 

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

4.º - Das afirmadas “ilegalidades na nomeação do chefe de 

gabinete e do Presidente do Conselho de Administração da 

TEGEC”: --------------------------------------------------------------  

A atual maioria na Câmara Municipal de Trancoso nunca foi 

interpelada, até à presente data, por qualquer entidade, sobre 
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uma alegada ilegalidade na nomeação do chefe de gabinete 

que, aliás, respeitou integralmente a lei.  --------------------------  

Quanto à nomeação do Presidente do Conselho de 

Administração da TEGEC, E.M., a existir ilegalidade a mesma 

é da única responsabilidade do anterior executivo que não 

actualizou os estatutos da TEGEC, E.M., por forma a permitir 

que a nomeação fosse da competência desta e não do executivo. 

Prova disso é que, aquando da entrada em vigor da lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, o então presidente da TEGEC, E.M. 

também não foi nomeado por esta e continuou em funções, com 

nomeação do executivo. ----------------------------------------------  

A atual maioria já esclareceu a IGF sobre esta matéria (que 

não é objeto da atual inspeção), há cerca de 2 anos, nada mais 

lhe tendo sido pedido. ------------------------------------------------  

5.º - Da alegada “prática de um crime de participação em 

negócio pelo vereador João Paulo Matias”: ----------------------  

Além de difamatória, tal afirmação é absolutamente falsa. A 

advogada a quem foram adjudicados alguns serviços jurídicos 

não é colega de escritório do referido vereador. Ambos 

exercem a advocacia em escritórios distintos e não têm 

qualquer sociedade, formal ou informal, em conjunto. Logo, o 

referido vereador não teve qualquer benefício com tais 

adjudicações. ----------------------------------------------------------  
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6.º - Da alegada “ratificação de despachos de vereadores que 

não tinham subdelegação de competências”: ---------------------  

Como resulta da acta publicada no site da Câmara Municipal, 

na reunião do executivo de 11 de maio de 2016, a Câmara 

Municipal limitou-se a deliberar a delegação e subdelegação 

de novas competências em áreas específicas, publicadas em 

legislação que entrou em vigor após o início deste mandato. 

�ão se tratou, assim, de ratificar a delegação ou subdelegação 

de competências de despachos de vereadores. --------------------  

7.º - Do afirmado “lanche oferecido e recusado pelos 

inspetores da IGF”: --------------------------------------------------  

�ão foi oferecido qualquer lanche. Foi oferecido um café, 

durante a manhã, o qual foi aceite, com agrado, pelos senhores 

inspetores e onde estiveram presentes, além do executivo, o 

diretor de departamento, chefes de divisão da Câmara 

Municipal e a doutora Amélia Sarmento. --------------------------  

As afirmações de Júlio Sarmento têm como único objetivo 

desviar a atenção do conjunto de ilegalidades praticadas 

durante os seus mandatos e que, hoje, se consubstanciam nos 

seguintes factos irrefutáveis: ----------------------------------------  

- sentenças transitadas em julgado que condenam a Câmara 

Municipal a pagar a quantia de, aproximadamente, 900 mil 

euros, com origem em obras não concursadas e sem qualquer 
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fiscalização da Câmara Municipal; --------------------------------  

- processos judiciais em curso, igualmente com origem em 

obras não concursadas e sem fiscalização, bem como na 

parceria publico privada, nos quais, empresas e a Caixa Geral 

de Depósitos reclamam o pagamento da quantia total de, 

aproximadamente, 12 milhões e setecentos mil euros.  -----------  

São estes os números que traduzem a irresponsabilidade, 

incompetência e ilegalidades praticadas por quem, agora, com 

absoluta incoerência e hipocrisia, se permite, qual arauto da 

legalidade, divulgar mentiras na imprensa regional e imputar 

ilegalidades ao atual executivo, das quais ele próprio foi o 

autor.’ ------------------------------------------------------------------  

O mesmo vereador acrescentou que, para além de deixarem esta 

declaração transcrita em ata, os vereadores do Partido 

Socialista irão solicitar ao referido jornal que, no exercício do 

direito de resposta, seja publicada a presente declaração. -------  

Em jeito de resposta e em nome dos vereadores do PSD, o 

senhor vereador João Rodrigues apresentou a seguinte 

declaração: ------------------------------------------------------------  

‘Sendo apanhados de surpresa pelo conteúdo da declaração do 

Partido Socialista, entendem os vereadores do PSD que tal 

declaração não passa de um documento de luta política e que, 

na nossa modesta opinião, deveria ser apresentada em sede de 
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Assembleia Municipal, onde o visado, doutor Júlio Sarmento, 

tem assento e não na reunião da Câmara Municipal, onde não 

tem assento e, como tal, não se pode defender. -------------------  

Em democracia, o maior valor da mesma é a hipótese de 

contraditório e de defesa, pelo que entendem os vereadores do 

PSD da inoportunidade da declaração apresentada.’ ------------  

*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 junho 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 as 

alterações introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º 

da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, LOE para 2016, existe, à 

presente data, um valor dos Fundos Disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no valor de 841.489,24€.  -----------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

*A8*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento da Zona Industrial de 

Trancoso de 08/04/1999, relacionado com o lote n.º 3: De 

seguida, foi presente o requerimento número 162 da secção de 

obras particulares que deu entrada nesta Câmara em 18 do 
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passado mês de abril, de Alberto Jorge da Silva, residente em 

Trancoso, a solicitar uma alteração ao alvará de loteamento da 

Zona Industrial de Trancoso, relacionada com o lote número 3, 

sito no lugar de Crujeiro, em Trancoso. ----------------------------  

Os serviços prestaram a seguinte informação que se reproduz na 

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

‘Para efeitos de consulta pública, por edital, conforme o 

previsto na alínea d) do ponto 1 do art.º 112.º do Código do 

Procedimento Administrativo e de acordo com o disposto no n.º 

3 do art.º 27.º do D.L. 136/2014, de 9 de setembro, informa-se 

que, findo o prazo de pronúncia de 10 dias úteis,  não houve 

oposição escrita por parte dos interessados. ----------------------  

As alterações foram solicitadas por Alberto Jorge da Silva e 

incidem no lote 3, sito no lugar de Crujeiro, União das 

Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior.’ -----------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços e não tendo havido qualquer oposição escrita dos 

interessados, a Câmara Municipal deliberou aprovar a 

alteração solicitada ao alvará de loteamento da Zona 

Industrial de Trancoso de 08/04/1999. ----------------------------  

*A9*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento da Zona Industrial de 
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Trancoso de 08/04/1999, relacionado com o lote n.º 11:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 160 da 

secção de obras particulares que deu entrada nesta Câmara em 

15 do passado mês de abril, de Torres & Filho, Limitada, com 

sede em Trancoso, a solicitar uma alteração ao alvará de 

loteamento da Zona Industrial de Trancoso, relacionada com o 

lote número 11, sito no lugar de Crujeiro, em Trancoso. --------  

Os serviços prestaram a seguinte informação que se reproduz na 

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

‘Para efeitos de consulta pública, por edital, conforme o 

previsto na alínea d) do ponto 1 do art.º 112.º do Código do 

Procedimento Administrativo e de acordo com o disposto no n.º 

3 do art.º 27.º do D.L. 136/2014, de 9 de setembro, informa-se 

que, findo o prazo de pronúncia de 10 dias úteis,  não houve 

oposição escrita por parte dos interessados. ----------------------  

As alterações foram solicitadas por Torres & Filho, Limitada e 

incidem no lote 11 sito no lugar de Crujeiro, União das 

Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior.’ -----------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços e não tendo havido qualquer oposição escrita dos 

interessados, a Câmara Municipal deliberou aprovar a 

alteração solicitada ao alvará de loteamento da Zona 
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Industrial de Trancoso de 08/04/1999. ----------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2002, na Quinta D. 

Maria, em Trancoso, relacionado com o lote n.º 32: De 

seguida, foi presente o requerimento número 170 da secção de 

obras particulares que deu entrada nesta Câmara em 20 do 

passado mês de abril, de Filipe da Silva Ferreira, residente em 

Trancoso, a solicitar uma alteração ao alvará de loteamento da 

Quinta D. Maria, em Trancoso, relacionada com o lote número 

32. ----------------------------------------------------------------------  

Os serviços prestaram a seguinte informação que se reproduz na 

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

‘Para efeitos de consulta pública, por edital, conforme o 

previsto na alínea d) do ponto 1 do art.º 112.º do Código do 

Procedimento Administrativo e de acordo com o disposto no n.º 

3 do art.º 27,º do D.L. 136/2014, de 9 de setembro, informa-se 

que, findo o prazo de pronúncia de 10 dias úteis,  não houve 

oposição escrita por parte dos interessados. ----------------------  

As alterações foram solicitadas por Filipe da Silva Ferreira e 

incidem no lote 32 sito no lugar de Quinta D. Maria, União das 

Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior.’ -----------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 
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serviços e não tendo havido qualquer oposição escrita dos 

interessados, a Câmara Municipal deliberou aprovar a 

alteração solicitada ao alvará de loteamento n.º 2/2002, na 

Quinta D. Maria, em Trancoso. ------------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso e respeitante à 

empreitada ‘Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo’:  

Tendo sido presente o relatório referido em epígrafe, a Câmara 

Municipal, de acordo com o previsto no relatório final do júri 

e em conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 2 do 

art.º 70.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

deliberou excluir todas as propostas apresentadas a concurso, 

devendo cumprir-se os formalismos legais subsequentes.  ------  

Assim, de acordo com o estipulado, na alínea b) do n.º 1 do 

art.º 79.º do referido Decreto-Lei, não há lugar a adjudicação 

e consequentemente, em conformidade com o previsto no art.º 

80.º do mesmo diploma legal, revoga-se a decisão de 

contratar. --------------------------------------------------------------  

Mais, foi ainda deliberado lançar um novo concurso público 

de empreitada, com um prazo de concurso de 21 dias, 

destinado à realização da obra supra referida, aprovando-se, 

para o efeito, o projeto, o caderno de encargos e o programa 

de procedimento. -----------------------------------------------------  
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Para a condução do procedimento, a Câmara Municipal 

deliberou nomear o seguinte júri, delegando nele todas as 

competências previstas no art.º 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. ----------------------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa a pedido de 

autorização prévia à Assembleia Municipal para a 

realização de despesas plurianuais com transportes 

escolares, respeitantes ao ano letivo de 2016/2017: 

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

‘�os termos do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

a assunção de compromissos plurianuais está sujeita à 

autorização prévia do órgão deliberativo municipal. ------------  

Assim, considerando a necessidade de iniciar os procedimentos 

administrativos de contratação dos serviços essenciais ao 

regular funcionamento do ano letivo de 2016/2017, 

nomeadamente a contratualização dos transportes escolares em 

autocarro e tendo em atenção a plurianualidade de que se 

revestem os referidos contratos, bem como os montantes base 



 
 

Ata  n . º    1 2  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    22 -0 6 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

envolvidos, os mesmos carecem de autorização prévia da 

Assembleia Municipal. -----------------------------------------------  

�este contexto, propõe-se que seja remetido à Assembleia 

Municipal o pedido de autorização prévia à abertura do 

procedimento em causa, estimando-se como valor base os 

seguintes montantes: -------------------------------------------------  

 Custo 
Estimado 
Exercício 

2016 

Custo 
Estimado 
Exercício 

2017 
Contratação de Transportes 
Escolares em Autocarro 
Ano Letivo de 2016/2017 

116.500,00 € 240.000,00 € 

 

À divisão financeira para cabimentar. -----------------------------  

À reunião do executivo.’ ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal, nos termos do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, deliberou aprovar a proposta apresentada, 

requerendo, à Assembleia Municipal, autorização prévia para 

a contratação mencionada e consequente assunção de despesa, 

com os valores constantes na mesma proposta. ------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação respeitantes às contas 

consolidadas do município, relativas ao exercício económico 

de 2015: Tendo sido presentes as contas consolidadas do grupo 

municipal de Trancoso, relativas ao exercício económico de 

2015, em conformidade com o previsto no art.º 75.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 
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maioria, com a abstenção dos senhores vereadores do PSD, 

proceder à aprovação das contas com um ativo líquido de 

58.759.401,16€, um passivo de 28.596.031,08€, um total de 

custos e perdas de 11.224.327,19€, um total de proveitos e 

ganhos de 9.969.637,27€ e um consequente resultado líquido 

negativo de 1.254.689,92€.  ------------------------------------------  

Mais, foi ainda deliberado submeter as contas consolidadas à 

apreciação e votação, por parte da Assembleia Municipal de 

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

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 3.ª 

revisão ao orçamento da receita e da despesa e às grandes 

opções do plano para 2016: De seguida, foram presentes a 3.ª 

revisão ao orçamento da receita e da despesa e a 3.ª revisão às 

grandes opções do plano para 2016. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

documentos, com um total de reforços / novas inscrições de 

27.000€ e um equivalente valor de anulações nas rubricas 

orçamentais, mantendo, por isso, inalterado o montante global 

do orçamento. ---------------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

votação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso. ------  

*A15*  Apreciação do relatório de acompanhamento ao PAEL 

respeitante ao 1.º trimestre de 2016, bem como dos mapas 
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retificados relativos ao relatório de acompanhamento do 4.º 

trimestre de 2015:  Seguidamente, foram presentes o relatório 

de acompanhamento ao PAEL, respeitante ao 1.º trimestre de 

2016, bem como os mapas retificados relativos ao relatório de 

acompanhamento de 4.º trimestre de 2015. ------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou 

submeter os referidos documentos de acompanhamento da 

implementação do PAEL à apreciação por parte da Assembleia 

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

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

de procedimento concursal e à composição do júri de 

recrutamento para ‘chefe de divisão administrativa’: Em 

seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta 

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

‘Em 24 de setembro de 2014, a Câmara Municipal aprovou a 

proposta relativa à abertura do procedimento concursal e à 

composição do júri de recrutamento para “Chefe de Divisão 

Administrativa”. ------------------------------------------------------  

Porém, por circunstâncias profissionais entretanto ocorridas, 

um dos membros do júri então proposto deixou de poder 

integrar o mesmo.-----------------------------------------------------  

Ora, ultrapassadas as dificuldades decorrentes da substituição 

do referido membro do júri, torna-se necessário sujeitar a nova 
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proposta respeitante à abertura de procedimento concursal e à 

composição do júri de recrutamento para Chefe de Divisão 

Administrativa, à aprovação da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal. -----------------------------------------------  

Em consequência, deverá a Câmara Municipal proceder à 

revogação da deliberação de 24/09/2014, acima citada. --------  

Assim, considerando que: --------------------------------------------  

- a publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que 

determinou a adaptação às autarquias locais da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na redação que, ultimamente, lhe foi dada 

pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, obrigou a que os 

municípios procedessem à revisão da sua estrutura orgânica 

segundo novos critérios; ---------------------------------------------  

- de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, a comissão de serviço dos titulares 

dos cargos dirigentes cessa, com as necessárias adaptações, 

nos termos do disposto no artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, 

de 22 de dezembro; ---------------------------------------------------  

- nos termos do n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, foi usada a faculdade de manutenção, até ao final do 

respetivo período, das comissões de serviço dos cargos 

dirigentes, em funções à data de entrada em vigor deste 
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diploma legal; ---------------------------------------------------------  

- desta forma, estas comissões de serviço não são passiveis de 

renovação; -------------------------------------------------------------  

- a comissão de serviço do cargo dirigente em causa cessou por 

chegar a seu termo, no dia 23 de junho de 2014; -----------------  

- o cargo de Chefe de Divisão Administrativa tem sido exercido 

em regime de substituição, por vacatura de lugar, desde o dia 

24 de junho de 2014; -------------------------------------------------  

- neste sentido, torna-se necessário proceder ao preenchimento 

do lugar de Chefe de Divisão Administrativa, previsto no mapa 

de pessoal da Câmara Municipal de Trancoso, aprovado para o 

ano de 2016; ----------------------------------------------------------  

- a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à 

Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

sua atual redação, introduziu alterações no recrutamento dos 

cargos dirigentes, nomeadamente quanto à forma de 

designação e composição do júri; ----------------------------------  

- o júri do recrutamento é designado por deliberação da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, de 

acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto; -------------------------------------------  

- nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto e artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
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redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro, os titulares de cargos de direção intermédia de 2.º 

grau deverão ser recrutados de entre trabalhadores em funções 

públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, 

licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o 

exercício de funções de direção, coordenação e controlo que 

reúnam quatro ou seis anos de experiência profissional em 

funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível uma licenciatura, consoante se trate 

de cargos de direção intermédia de 1.º ou de 2.º grau, 

respetivamente; -------------------------------------------------------  

- urge a necessidade de assegurar a direção, programação, 

organização e coordenação de todas as atividades da Divisão 

Administrativa, necessárias ao cumprimento dos objetivos de 

planeamento e gestão definidos no orçamento e plano de 

atividades; -------------------------------------------------------------  

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

1.º - Que delibere autorizar o provimento do cargo de direção 

intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão Administrativa, 

permitindo a abertura do seguinte procedimento concursal 

comum, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro. -----------------------------------------  

Modalidade da Relação Jurídica: Comissão de Serviço; --------  
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Cargo: Direção Intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão 

Administrativa; -------------------------------------------------------  

Regime: Cargo não inserido em carreiras; ------------------------  

Habilitação Literária e/ou Profissional: Licenciatura; ----------  

Descrição da Habilitação: Licenciatura em Direito; -------------  

Perfil: Os candidatos deverão possuir os seguintes requisitos: -  

- Quatro anos de experiencia profissional em funções, cargos, 

carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 

exigível uma licenciatura; -------------------------------------------  

- Experiência comprovada na elaboração de pareceres 

jurídicos e no acompanhamento de processos administrativos e 

contenciosos; ----------------------------------------------------------  

- Experiência no exercício de funções de cargos dirigentes; ----  

- Formação profissional específica e ou outra relacionada com 

a área funcional posta a concurso; ---------------------------------  

- Capacidade de planeamento, de direção e coordenação, 

liderança, iniciativa e gestão de motivações, nomeadamente, 

boa capacidade de gestão na área funcional posta a concurso e 

articulação com os demais serviços e bons conhecimentos das 

diversas áreas de atuação das autarquias locais, com especial 

ênfase, na área desta unidade orgânica. ---------------------------  

- Descrição da Área de Atuação: Traduz-se no exercício das 

competências definidas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 
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de agosto e no âmbito das competências previstas em 

regulamento para a Divisão Administrativa, sem prejuízo de 

outras competências que lhe venham a ser cometidas, no âmbito 

da regulamentação interna dos serviços e, eventualmente, as 

competências que lhe forem delegadas nos termos da lei.  -------  

2.º - Que, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, seja submetida, para designação pela 

Assembleia Municipal, a seguinte proposta de composição do 

júri do procedimento concursal, constituído nos termos do n.º 2 

e 3 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por um 

presidente e dois vogais efetivos, os quais foram selecionados 

de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal, sendo que devem exercer 

funções, preferencialmente, na área dos recursos humanos ou 

da administração local autárquica, a saber: ----------------------  

Presidente: Dr. Adelino Fernando de Almeida Costa, Diretor de 

Departamento de Recursos Humanos, Financeiros e Materiais, 

da Câmara Municipal de Viseu;-------------------------------------  

Vogais efetivos: Dr. Fernando Tavares Delgado, Diretor de 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de 

Trancoso e Dr. Pedro Alexandre �ogueira Cardão, Vice-

Presidente do Instituto Politécnico da Guarda. -------------------  

Será designado o 1.º Vogal efetivo para substituir o Presidente 
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do júri, nas suas faltas ou impedimentos.’ -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, revogando a deliberação 

de 24/09/2014 e lançando um novo procedimento concursal de 

recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau – 

chefe de divisão administrativa. ------------------------------------  

Foi, ainda, deliberado, em conformidade com o previsto no n.º 

1 do art.º 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, propor à 

Assembleia Municipal a aprovação do júri de recrutamento 

apresentado na proposta. --------------------------------------------  

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

de procedimento concursal e à composição do júri de 

recrutamento para ‘chefe de divisão de obras, ambiente, 

estruturas e equipamento urbano’:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘Em 15 de abril de 2015, a Câmara Municipal aprovou a 

proposta relativa à abertura do procedimento concursal e à 

composição do júri de recrutamento para “Chefe de Divisão de 

Obras Municipais, Ambiente, Estruturas e Equipamento 

Urbano”. ---------------------------------------------------------------  

Porém, por circunstâncias profissionais entretanto ocorridas, 

um dos membros do júri então proposto deixou de poder 
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integrar o mesmo.-----------------------------------------------------  

Ora, ultrapassadas as dificuldades decorrentes da substituição 

do referido membro do júri, torna-se necessário sujeitar a nova 

proposta respeitante à abertura de procedimento concursal e à 

composição do júri de recrutamento para Chefe de Divisão de 

Obras Municipais, Ambiente, Estruturas e Equipamento 

Urbano, à aprovação da Câmara Municipal e da Assembleia 

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

Em consequência, deverá a Câmara Municipal proceder à 

revogação da deliberação de 15/04/2015, acima citada. --------  

Assim, considerando que: --------------------------------------------  

- a publicação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que 

determinou a adaptação às autarquias locais da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na redação que, ultimamente, lhe foi dada 

pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, obrigou a que os 

municípios procedessem à revisão da sua estrutura orgânica, 

segundo novos critérios; ---------------------------------------------  

- de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, a comissão de serviço dos titulares 

dos cargos dirigentes cessa, com as necessárias adaptações, 

nos termos do disposto no artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, 

de 22 de dezembro; ---------------------------------------------------  
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- nos termos do n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, foi usada a faculdade de manutenção, até ao final do 

respetivo período, das comissões de serviço dos cargos 

dirigentes, em funções à data de entrada em vigor deste 

diploma legal; ---------------------------------------------------------  

- desta forma, estas comissões de serviço não são passíveis de 

renovação; -------------------------------------------------------------  

- a comissão de serviço do cargo dirigente em causa cessou por 

chegar a seu termo, no dia 13 de maio de 2015; ------------------  

- o cargo de Chefe de Divisão de Obras Municipais, Ambiente, 

Estruturas e Equipamento Urbano, tem sido exercido em regime 

de substituição, por vacatura de lugar, desde o dia 14 de maio 

de 2015;----------------------------------------------------------------  

- neste sentido, torna-se necessário proceder ao preenchimento 

do lugar de Chefe de Divisão de Obras Municipais, Ambiente, 

Estruturas e Equipamento Urbano, previsto no mapa de pessoal 

da Câmara Municipal de Trancoso, aprovado para o ano de 

2016; -------------------------------------------------------------------  

- a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à 

Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

sua atual redação, introduziu alterações no recrutamento dos 

cargos dirigentes, nomeadamente quanto à forma de 

designação e composição do júri; ----------------------------------  
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- o júri do recrutamento é designado por deliberação da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, de 

acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto; -------------------------------------------  

- nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto e artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro, os titulares de cargos de direção intermédia de 2.º 

grau deverão ser recrutados de entre trabalhadores em funções 

públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, 

licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o 

exercício de funções de direção, coordenação e controlo que 

reúnam quatro ou seis anos de experiência profissional em 

funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível uma licenciatura, consoante se trate 

de cargos de direção intermédia de 1.º ou de 2.º grau, 

respetivamente; -------------------------------------------------------  

- urge a necessidade de assegurar a direção, programação, 

organização e coordenação de todas as atividades da Divisão 

de Obras Municipais, Ambiente, Estruturas e Equipamento 

Urbano, necessárias ao cumprimento dos objetivos de 

planeamento e gestão definidos no orçamento e plano de 

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

1.º - Que delibere autorizar o provimento do cargo de direção 

intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão de Obras 

Municipais, Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, 

permitindo a abertura do seguinte procedimento concursal 

comum, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro. -----------------------------------------  

Modalidade da Relação Jurídica: Comissão de Serviço; --------  

Cargo: Direção Intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão de 

Obras Municipais, Ambiente, Estruturas e Equipamento 

Urbano; ----------------------------------------------------------------  

Regime: Cargo não inserido em carreiras; ------------------------  

Habilitação Literária e/ou Profissional: Licenciatura; ----------  

Descrição da Habilitação: Licenciatura em Engenharia Civil; -  

Perfil: Os candidatos deverão possuir os seguintes requisitos: -  

- Quatro anos de experiencia profissional em funções, cargos, 

carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 

exigível uma licenciatura; -------------------------------------------  

- Experiência comprovada nas ações de gestão urbanística, 

nomeadamente, no âmbito de licenciamento e fiscalização das 

operações urbanísticas, bem como a realização de ações de 

conservação e reabilitação urbana, e ainda, a organização, 

promoção, direção e execução das obras municipais;------------  
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- Experiência no exercício de funções de cargos dirigentes; ----  

- Formação profissional específica e ou outra relacionada com 

a área funcional posta a concurso; ---------------------------------  

- Capacidade de planeamento, de direção e coordenação, 

liderança, iniciativa e gestão de motivações, nomeadamente, 

boa capacidade de gestão na área funcional posta a concurso e 

articulação com os demais serviços e bons conhecimentos das 

diversas áreas de atuação das autarquias locais, com especial 

ênfase, na área desta unidade orgânica. ---------------------------  

Descrição da Área de Atuação: Traduz-se no exercício das 

competências definidas no artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 

de agosto e no âmbito das competências previstas em 

regulamento para a Divisão de Obras Municipais, Ambiente, 

Estruturas e Equipamento Urbano, sem prejuízo de outras 

competências que lhe venham a ser cometidas, no âmbito da 

regulamentação interna dos serviços e, eventualmente, as 

competências que lhe forem delegadas nos termos da lei.  -------  

2.º - Que, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, seja submetida, para designação pela 

Assembleia Municipal, a seguinte proposta de composição do 

júri do procedimento concursal, constituído nos termos do n.º 2 

e 3 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por um 

presidente e dois vogais efetivos, os quais foram selecionados 
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de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal, sendo que devem exercer 

funções, preferencialmente, na área dos recursos humanos ou 

da administração local autárquica, a saber: ----------------------  

Presidente: Dr. Adelino Fernando de Almeida Costa, Diretor de 

Departamento de Recursos Humanos, Financeiros e Materiais, 

da Câmara Municipal de Viseu;-------------------------------------  

Vogais efetivos: Dr. Fernando Tavares Delgado, Diretor de 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de 

Trancoso e Dr. Pedro Alexandre �ogueira Cardão, Vice-

Presidente do Instituto Politécnico da Guarda. -------------------  

Será designado o 1.º Vogal efetivo para substituir o Presidente 

do júri, nas suas faltas ou impedimentos.’ -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, revogando a deliberação 

de 15/04/2015 e lançando um novo procedimento concursal de 

recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau – 

chefe de divisão de obras municipais, ambiente, estruturas e 

equipamento urbano. ------------------------------------------------  

Foi, ainda, deliberado, em conformidade com o previsto no n.º 

1 do art.º 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, propor à 

Assembleia Municipal a aprovação do júri de recrutamento 

apresentado na proposta. --------------------------------------------  
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*A18*  Análise, discussão e votação respeitantes a proposta de 

publicitação do início do procedimento e participação 

procedimental, tendo em vista a elaboração do projeto de 

Regulamento Municipal relativo à atribuição de apoios às 

freguesias do concelho: O senhor Presidente da Câmara 

apresentou a seguinte proposta, acerca do assunto referido em 

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

-----------‘Publicitação do Inicio do Procedimento e  -----------  

----------Participação Procedimental,  tendo em vista a  ---------  

--------elaboração do Projeto de Regulamento Municipal  ------  

-------------de Atribuição de Apoios às Freguesias  ---------------  

---------------------------------------I ---------------------------------  

-----------------------------DA MOTIVAÇÃO ------------------------  

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

1- Uma das atribuições conferidas aos Municípios é a 

promoção da salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, em articulação com as freguesias; ------  

2- As freguesias dispõem, igualmente, de atribuições e 

competências, em domínios bastante diversificados e têm uma 

especial relação de proximidade com as suas populações, o que 

lhe confere, por isso, uma posição privilegiada, no que respeita 

à salvaguarda dos seus interesses; ---------------------------------  

3- As freguesias do Município de Trancoso dispõem de meios 
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bastante escassos, o que muito dificulta o desenvolvimento das 

suas atividades, em prol das respetivas comunidades; -----------  

4- Existe a necessidade de se proceder à elaboração de um 

Regulamento que funcione como um instrumento uniformizador 

e competente, capaz de garantir a equidade e a transparência 

na atribuição de apoios às freguesias; -----------------------------  

5- �os termos do disposto no artigo 98.º, nº 1 do novo Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

4/2015, de 7 de janeiro, o início do procedimento regulamentar 

é publicitado na internet, no sítio institucional da entidade 

pública, com indicação do órgão que decidiu desencadear o 

procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu 

objeto e da forma como se deve processar a constituição como 

interessados e a apresentação de contributos para a 

elaboração do projeto de Regulamento Municipal de Atribuição 

de Apoios às Freguesias. --------------------------------------------  

--------------------------------------II ---------------------------------  

--------------DA PROPOSTA EM SE�TIDO ESTRITO -------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere: -------------  

a) A abertura do procedimento tendente à elaboração do 

projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às 

Freguesias, aprovando-se, para o efeito, o respetivo 

anteprojeto que se anexa à presente proposta. --------------------  
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b) A publicitação da iniciativa procedimental deverá efetuar-se 

no sítio institucional do Município de Trancoso, sendo que os 

interessados poderão constituir-se no procedimento, no prazo 

de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação de aviso no 

“site” deste Município, com vista a apresentar os seus 

contributos para a elaboração do projeto de Regulamento. -----  

c) A apresentação dos contributos para a elaboração do 

projeto de Regulamento deve ser formalizada por escrito e 

dirigida ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Trancoso, Praça do Município, 6420-107 Trancoso.’ ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A19*  Análise, discussão e votação respeitantes a proposta de 

publicitação do início do procedimento e participação 

procedimental, tendo em vista a elaboração do projeto de 

Regulamento Municipal relativo à atribuição de apoios às 

associações do concelho: O senhor Presidente da Câmara 

apresentou a seguinte proposta, acerca do assunto referido em 

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

-----------‘Publicitação do Inicio do Procedimento e  ------------  

---------Participação Procedimental, tendo em vista a ----------  

------elaboração do Projeto de Regulamento Municipal --------  

----de Atribuição de Apoios às Associações do Concelho -------  
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--------------------------------------I ----------------------------------  

----------------------------DA MOTIVAÇÃO -------------------------  

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

1- Pelas alíneas o) e p) do nº 1 do artigo 33,º do anexo I da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, foram conferidas competências 

à Câmara Municipal para: ------------------------------------------  

- Deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos 

legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de 

obras ou à realização de eventos de interesse para o 

Município, bem como à informação e defesa dos direitos dos 

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

- Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse municipal, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças. ----------------------------------------------  

2- As associações desempenham um papel fundamental na 

dinamização da comunidade, assumindo-se como verdadeiros 

parceiros das autarquias, na prossecução de uma missão de 

interesse público; -----------------------------------------------------  

3- Existe a necessidade de se proceder à elaboração de um 

Regulamento, onde, dada a relevância social do apoio ao 

associativismo, se fixem regras uniformes e transparentes, 

garantindo o respeito pelos princípios da legalidade, da 
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igualdade e da proporcionalidade, da justiça e da 

imparcialidade. -------------------------------------------------------  

4- �os termos do disposto no artigo 98.º, nº 1 do novo Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

4/2015, de 7 de janeiro, o início do procedimento regulamentar 

é publicitado na internet, no sítio institucional da entidade 

pública, com indicação do órgão que decidiu desencadear o 

procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu 

objeto e da forma como se deve processar a constituição como 

interessados e a apresentação de contributos para a 

elaboração do projeto de Regulamento Municipal de Atribuição 

de Apoios às Associações do Concelho. ----------------------------  

-------------------------------------II ----------------------------------  

--------------DA PROPOSTA EM SE�TIDO ESTRITO -------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere: -------------  

a) A abertura do procedimento tendente à elaboração do 

projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às 

Associações do Concelho, aprovando-se, para o efeito, o 

respetivo anteprojeto que se anexa à presente proposta. --------  

b) A publicitação da iniciativa procedimental deverá efetuar-se 

no sítio institucional do Município de Trancoso, sendo que os 

interessados poderão constituir-se no procedimento, no prazo 

de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação de aviso no 
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“site” deste Município, com vista a apresentar os seus 

contributos para a elaboração do projeto de Regulamento. -----  

c) A apresentação dos contributos para a elaboração do 

projeto de Regulamento deve ser formalizada por escrito e 

dirigida ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Trancoso, Praça do Município, 6420-107 Trancoso.’ ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à proibição 

de uso de foguetes e fogo-de-artifício, em período crítico: 

Seguidamente, foi presente informação do setor de ambiente e 

serviços urbanos, acerca do assunto referido em epígrafe, que 

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

‘�a sequência da última reunião da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios, ocorrida a 18 de maio de 

2016 e da aprovação, por parte de todos comissários presentes, 

da não emissão de autorização prévia pela Câmara Municipal 

de Trancoso, para a utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, em período critico, somos pela 

presente informar que tal decisão só será vinculativa após 

deliberação desta Câmara Municipal. -----------------------------  

Mais se informa que, segundo a Portaria n.º 167/2016, de 15 de 

junho, o período crítico, no âmbito do Sistema de Defesa da 
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Floresta Contra Incêndios, para o ano de 2016, vigora de 1 de 

julho a 30 de setembro e, nele, devem ser asseguradas medidas 

especiais de prevenção contra incêndios florestais.’ -------------  

Em conformidade com a decisão da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios, a Câmara Municipal 

deliberou não emitir autorizações prévias para utilização de 

fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, em período 

crítico. -----------------------------------------------------------------  

*A21*  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 Vila Franca das "aves e Feital:  De seguida, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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 10.000€, destinada a 

arruamentos e passeios em Vila Franca das �aves 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 2.000€, em relação ao 

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

-----MI�UTA  DECO�TRATO  I�TERADMI�ISTRATIVO  DE -----  

----------------DELEGAÇÃO  DE  COMPETÊ�CIAS ----------------  

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 120º, entre órgãos de 

municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-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. ------------------------------  

• �os termos do artigo 120.º 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. --------------------------------------------------------------------  

• A negociação, celebração, execução e cessação destes 
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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; --------------------------------------------  

• �um 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 

despesa pública, antes, permitirá uma redução de custos. ------  
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• 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 117º, n.º 2 e 131º;-  

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

obra de “Arruamentos e Passeios em Vila Franca das �aves”;  

Assim, é celebrado o presente contrato interadministrativo, nos 

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

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

O Município de Trancoso, com o �IPC 501143726, com sede na 

Praça do Município, 6420-107 Trancoso, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Professor Amílcar José 

�unes 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.º, como 

Primeiro Outorgante; ------------------------------------------------  

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

A União de Freguesias de Vila Franca das �aves e Feital, com 

o �IPC 510841058, com sede em Vila Franca das �aves, 6420-

721, representada pelo seu Presidente, António Joaquim Pina, 

no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 

do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda Outorgante; --  
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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 e 

Passeios em Vila Franca das �aves”. ------------------------------  

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

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

1. �a 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  ------------------------------  

-----------------------Recursos Financeiros-------------------------  

Para as competências assumidas pela União de Freguesias de 
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Vila Franca das �aves e Feital,  inerentes à execução da 

empreitada prevista na cláusula 1ª,  será disponibilizado, pelo 

Primeiro Outorgante, o montante global de 8.000,00 €. ---------  

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

�o 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 1ª; --------------------------------------------------------  

c) Assegurar o apoio técnico, quando solicitado pela segunda 

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

d) Proceder à transferência do montante financeiro previsto 

neste contrato. --------------------------------------------------------  

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

----------------Obrigações da Segunda Outorgante  ---------------  
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1. �o 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. ---------------------------  

2. A revogação obedece a forma escrita. --------------------------  

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

de 2016 e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 

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

Assembleia Municipal de Trancoso, em ___ de ______ de 2016, 

para efeitos de autorização, no termos da alínea k) do n.º1 do 

artigo 25.º da mesma Lei, e presente à reunião da Junta de 

Freguesia da União de Freguesias de Vila Franca das �aves e 

Feital em ___ de ______ de 2016, em conformidade com o 
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disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16.ª da referida Lei, 

e submetido à sessão da Assembleia de Freguesia da União de 

Freguesias de Vila Franca �aves e Feital em ___ de ______ de 

2016, para efeitos de autorização nos termos da alínea g) do 

n.º 1 do artigo 9.º,  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 àcerca de pedidos de apoio :-----  

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1132 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 12 do passado mês 

de maio, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa 

Maria, a solicitar um apoio financeiro, no montante de 15.000€, 

para fazer face a despesas relacionadas com alguns trabalhos a 

mais, essenciais à boa execução da obra e não incluídos na 

candidatura da empreitada de reabilitação da Igreja de Santa 

Maria. ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 10.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 1510 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do corrente 
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mês de junho, da Associação de Caçadores da Serra de São 

Pedro, com sede em Cótimos, a solicitar um apoio financeiro, 

no montante de 1.000€, destinado a fazer face às despesas 

inerentes à organização de um convívio. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 850€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1528 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 21 do corrente 

mês de junho, do Grupo Recreativo de Moreira de Rei, a 

solicitar um apoio financeiro, no montante de 1.200€, destinado 

a fazer face às despesas inerentes à aquisição de algum 

equipamento para um espaço que irá servir de local de convívio 

e confraternização. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A25*  De seguida, foi presente o requerimento número 1408 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 16 do corrente 

mês de junho, da Liga dos Amigos da Confraria da Rainha 

Santa Isabel, com sede em Coimbra, a solicitar um apoio 

financeiro, no montante de 300€, destinado à execução de uma 

brochura com diversa informação relacionada com a Rainha 

Santa Isabel.  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 300€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1371 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do corrente 

mês de junho, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar um apoio 

financeiro, no montante de 7.500€, destinado à reparação de 

uma viatura com cisterna, para ajuda no combate a incêndios. --  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 7.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A27*  De seguida, foi presente o requerimento número 1526 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 21 do corrente 

mês de junho, da Freguesia de Valdujo, a solicitar um apoio 

financeiro, no montante de 20.000€, destinado a obras no 

Pavilhão Multiusos de Valdujo. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 12.500€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 

1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------  

*A28*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1517 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do corrente 

mês de junho, da Freguesia de Fiães, a solicitar um apoio 

financeiro, no montante de 15.000€, destinado a obras de 
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construção de sanitários públicos. ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 12.500€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 

1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------  

*A29*  De seguida, foi presente o requerimento número 897 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 13 do passado mês 

de abril, da Freguesia de Póvoa do Concelho, a solicitar um 

apoio financeiro, no montante de 15.000€, destinado a obras de 

conservação da sede da Junta de Freguesia. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 12.500€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 

1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------  

*A30*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1019 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 28 do passado mês 

de abril, da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, a 

solicitar um apoio financeiro, no montante de 20.329,19€, 

destinado à pavimentação da variante de Souto Maior. ----------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 
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financeiro, no montante de 12.000€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 

1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------  

*A31*  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. -----  

*A32*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A33*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, 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:  


