
 

 
Ata  n . º    1 9  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    18 -1 0 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 18 DE OUTUBRO DE 2017.-------------------  

*A1*  Aos 18 dias do mês de outubro do ano 2017, nesta cidade de 

Trancoso e sala das reuniões dos Paços do Município, reuniu, 

pela primeira vez, após a tomada de posse, ocorrida no passado 

dia 13 do corrente mês de outubro, o novo executivo camarário, 

constituído pelos seguintes membros:  ------------------------------  

- Presidente da Câmara Municipal:  ----------------------------  

Amílcar José Nunes Salvador;  -----------------------------  

- Vereadores:  -----------------------------------------------------  

Eduardo António Rebelo Pinto ; ----------------------------  

Ana Luísa Monteiro do Couto; -----------------------------  

João António Figueiredo Rodrigues;  ----------------------  

Rogério Paulo Pires Tenreiro.  -----------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião . -----------------  

*A3*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou  

considerar justificada a  falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador João Rodrigues. ----------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 
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198, datado de 17 do corrente mês de outubro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 618.799,22€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 183.001,53€.  ----------------  

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

*A5*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos:  -----------------------------------------------------  

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 2:  Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.   

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de setembro.   

Ponto 4:  Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do concurso público, respeitante 

à empreitada “Reparação e Beneficiação da E.N. 226: 

Trancoso –  Chafariz do Vento”.  -------------------------------  

Ponto 5:  Apreciação da 15.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e da 13.ª alteração às grandes opções 

do plano.  ---------------------------------------------------------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação da periodicidade das reuniões do Executivo.  -------  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

delegação de competências da Câmara Municipal no seu 



 

 
Ata  n . º    1 9  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    18 -1 0 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Presidente.  -------------------------------------------------------  

Ponto 8:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação do trabalhador para lavrar as atas das reuniões 

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

Ponto 9:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação do número de Vereadores em regime de 

permanência. -----------------------------------------------------  

Ponto 10:  Apreciação de despacho do senhor Presidente da 

Câmara relativo à designação de vereador em regime de 

permanência e total exclusividade.  ----------------------------  

Ponto 11:  Apreciação de despacho do senhor Presidente da 

Câmara relativo à designação do Vice-presidente da 

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

Ponto 12:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação dos representantes da Câmara Municipal na 

Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 

Transmontana (EPT).  -------------------------------------------  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação do representante da Câmara Municipal na 

empresa “Encanta, Restauração e Serviços de Trancoso, 

Lda.. --------------------------------------------------------------  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação dos representantes da Câmara Municipal no 
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Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Trancoso . -  

Ponto 15:  Análise, discussão e votação de proposta, a 

submeter à apreciação e votação por parte da Assembleia 

Municipal de Trancoso, relativa à prorrogação de prazo 

destinado à liquidação da empresa municipal “TEGEC –  

Trancoso Eventos, EM, em liquidação”.  ----------------------  

Ponto 16:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação do Presidente da Assembleia Geral da empresa 

municipal “TEGEC – Trancoso Eventos, EM, em 

liquidação”.  ------------------------------------------------------  

Ponto 17:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação do representante da Câmara Municipal no 

Conselho de Administração da Raia Histórica – Associação 

de Desenvolvimento Local.  ------------------------------------  

Ponto 18:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

delegação de competências no Presidente da Câmara, para 

realizar despesas de montante superior ao limite 

legalmente estabelecido. ----------------------------------------  

Ponto 19:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

nomeação da comissão de vistorias, nos termos do n.º  1 do 

art.º 90.º  do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março.  -----  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 
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da Câmara para informar que a presença da senhora vereadora 

Catarina Tibério se deve ao facto de o senhor vereador João 

Rodrigues ter pedido a sua substituição, na presente reunião. 

Acrescentou que, em virtude de o pedido de substituição ter  

entrado, nos serviços do Município, já hoje, só foi possível 

despachá-lo no início desta reunião e, como tal,  a senhora 

vereadora foi convocada telefonicamente.  -------------------------  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara desejou as boas -

vindas a todos os senhores vereadores e em especial às senhoras 

vereadoras que, pela primeira vez, se encontram presentes em 

reuniões do executivo. Desejou a todos um trabalho profíc uo, 

em prol do desenvolvimento do concelho de Trancoso, com 

assunção de responsabilidades e muito sucesso nas ações 

desenvolvidas.  --------------------------------------------------------  

*A7*  De seguida, interveio o senhor vereador Rogério Tenreiro para 

dar os parabéns ao senhor Presidente e vereadores do PS , pela 

vitória alcançada nas recentes eleições autárquicas. 

Acrescentou que poderão contar com o apoio dos vereadores do 

PSD, dentro dos seus princípios, em prol do desenvolvimento 

concelhio.  --------------------------------------------------------------  

*A8*  Intervindo, a senhora vereadora Catarina Tibério reforçou a 

posição assumida pelo senhor vereador Rogério Tenreiro, 

disponibilizando-se a prestar toda a colaboração possível.  ------  
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*A9*  Seguidamente, usou da palavra a senhora vereadora Ana Luísa 

Couto para afirmar que irá prestar o melhor contributo possível, 

tendo em vista o desenvolvimento do concelho.  ------------------  

*A10*  Finalmente, interveio o senhor vereador Eduardo Pinto para, 

também ele, dar as boas-vindas a todos os senhores vereadores, 

em especial aos que estão presentes pela primeira vez. 

Agradeceu as palavras proferidas pelos senhores vereador es 

Rogério Tenreiro e Catarina Tibério e manifestou total 

disponibilidade para colaborar, nomeadamente com os senhores 

vereadores da oposição, apesar das divergências de ideias, no 

sentido de serem encontrados os melhores projetos e melhores 

soluções que contribuam para o desenvolvimento concelhio. ----  

*A11*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  De 

seguida, 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 outubro de 2017, verificando-se que,  

tendo por base as disposições previstas na citada Lei  e no 

Decreto –  Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais 

redações, bem como o previsto no n.º  1 do artigo  64.º da Lei n.º  

42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as deliberações relativas 

à antecipação de fundos correspondentes às comparticipações 

comunitárias aprovadas e homologadas, referentes aos projetos 
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de Requalificação das ETAR’s da Quinta do Seixo e das 

Courelas, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no montante de  445.687,70€ .  ------  

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

Dispensa de licenças de utilização:  -------------------------------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 489 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

6 do corrente mês de outubro, de Maria Augusta Valentim, 

residente em Setúbal, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de José Manuel dos Santos Ramos, a solicitar isenção 

de licença de utilização de uma habitação, sita junto à Estrada 

Municipal n.º  75, em Carnicães , inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 352 da União de Freguesias de Vilares e 

Carnicães, 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*  Em seguida, foi presente o requerimento número 496 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 11  do 

corrente mês de outubro, de José Carlos Martins de Castilho,  

residente na Figueira da Foz, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização  de uma edificação 
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destinada a habitação e comércio, sita na rua de S. José, n.º  1, 

em Vila Franca das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 1064 da União de Freguesias de Vila Franca das Naves 

e Feital,  uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 497 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de outubro, de Maria de Fátima dos Santos 

Borrego, residente em Sebadelhe da Serra, na qualidade de 

herdeira de Diolinda de Jesus dos Santos, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita na rua da 

Corredoura, em Sebadelhe da Serra , inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 24 da União de Freguesias de Torre do 

Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho , 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.  --------  

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 509 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 17 do 
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corrente mês de outubro, de Elisa do Céu Domingues Ribeiro, 

residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de herdeira 

de Filipe Domingues, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma habitação, sita no lugar de Fornos – Chafariz 

do Vento, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 555 da 

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

foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 

número 38382, de 7 de agosto de 1951.  ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A16*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de setembro:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão de obras,  

ambiente, estruturas e equipamento urbano, a dar conta das 

operações urbaníst icas realizadas, durante o passado mês de 

setembro, designadamente as que estão sujeitas a autorização 

de utilização, despachadas pelo senhor Vice -Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34 .º  do 

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

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

“Licenças: -------------------------------------------------------------  

Alterações ao projeto inicial de um edifício  de  exploração 

comercial, em nome de Distritrancoso - Supermercados,  
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Lda., sito em São Domingos, em Trancoso; ------------------  

Alteração de um edifício de habitação, em nome de Luís 

Manuel Maltez da Cruz e Cremilde da Conceição Melques 

Cruz, sito no lugar de Quinta do Chapado, Casas -  

Moreira de Rei.  --------------------------------------------------  

Autorização de Utilização:  ------------------------------------------  

Habitação, n.º 21, em nome de Manuel Francisco de Almeida, 

sita na Avenida Nuno Alvares Pereira, em Trancoso: ------  

Habitação, n.º 22, em nome de Germano dos Santos Baltazar,  

sita em Rio de Moinhos - União das Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior;  ---------------------------------------  

Serviços, n.º 23, em nome de Manuel Francisco de Almeida, 

sitos na Avenida Nuno Alvares Pereira, em Trancoso.  ------  

Informações Prévias:  -------------------------------------------------  

Construção de um armazém, em nome de Alberto Inácio 

Ferreira, sito no lugar de Ribeiro Espinheiro, em Torre do 

Terrenho; ---------------------------------------------------------  

Alteração/reconstrução de dois edifícios e adaptação dos 

mesmos a Empreendimento de Turismo no Espaço Rural , 

no grupo de Casa de Campo, em nome de Patrícia Raquel 

Bernardo Ribeiro, sitos no Avela l - União das Freguesias 

de Trancoso e Souto Maior; ------------------------------------  

Alteração ao Alvará de Loteamento da Zona Industrial de 
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Trancoso, no que respeita à edificação no Lote 21 e à 

união deste com o Lote 14/15, em nome de Prisca 

Alimentação, S.A., sito na Avenida das Indústrias, em 

Trancoso.”  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

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

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

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

*A17*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso público, respeitante à 

empreitada “Reparação e Beneficiação da E.N. 226: 

Trancoso –  Chafariz do Vento”:  De seguida, o júri do 

concurso apresentou o relatório final, respeitante à empreitada  

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

“1 – INTRODUÇÃO --------------------------------------------------  

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

cumprimento do disposto no artigo 148.º do Decreto -Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, reuniu, nas 

instalações deste organismo, sito no edifício dos Paços do 

Concelho, o júri do procedimento, designado para o presente 

concurso público, com o fim de elaborar o relatório final 
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fundamentado.  ---------------------------------------------------------  

Composição do júri do procedimento, por deliberação da 

Câmara, em sua reunião de 26 de julho de 2017. -----------------  

Membros designados para integrarem o júri: Efetivos - 

Presidente: Eng.° Victor Jorge; Vogais: Eng.° João Mano e 

Eng.° José Carlos Fantasia e suplentes - Dr. Francisco Coelho 

e Dr. Fernando Delgado.  --------------------------------------------  

2 - OBSERVAÇÕES DOS CONCORRENTES -----------------------  

Nos termos do artigo 147.º do Código dos Contratos Públicos, 

procedeu-se à audiência prévia dos interessados, tendo -lhes 

sido remetido o relatório preliminar.  ------------------------------  

Durante o período de audiência prévia, nenhum concorrente se 

pronunciou sobre o relatório preliminar.  --------------------------  

3 –  CONCLUSÃO -----------------------------------------------------  

O júri,  nos termos do n.º 1 do artigo 148.º do Código dos 

Contratos Públicos, elaborou o presente relatório final,  

mantendo o teor, as conclusões e a ordenação constantes no 

relatório preliminar.  -------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 3 do artigo 148.º do Código dos Contratos 

Públicos, envia o presente relatório final, juntamente com os 

demais documentos que compõem o processo do concurso, à 

Câmara Municipal, órgão competente para a decisão de 

contratar, cabendo a este órgão, nos termos do n.º 4 do citado 
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artigo, decidir sobre a aprovação de todas as prop ostas 

contidas neste relatório, nomeadamente para efeitos de 

adjudicação.  -----------------------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatório, o 

qual vai ser assinado por todos os membros do júri.  -------------  

Quadro 

Ord en a çã o  Co n co rren t e s  

Va lo r  

Pro p o s ta  

Re t i f i ca da  

Po n tu a çã o  
F in a l  

1  An tó n io  S a ra i va  & F i lh o s ,  L d a .  2 6 4 .20 0 ,00 €  4 , 6 1 58  

2  Jo ã o  To mé  S a ra i va ,  Ld a .  2 8 5  62 2 ,56 €  4 , 0 2 79  

3  I rmã o s  A lme id a  Ca b ra l ,  Ld a .  3 0 7 .51 5 ,07 €  3 , 6 3 14  

4  Gu a ld im An c iã es  Ama d o  & F i lh o s ,  Ld a .  3 1 1 .15 2 ,24 €  2 , 7 6 56  

5  B io s f e ra  Co n s t ru çõ es  Un ip esso a l ,  Ld a .  2 8 9 .00 0 ,00 €  1 , 9 6 67  
 

Em conformidade com o relatório final do júri, a  Câmara 

Municipal deliberou adjudicar a empreitada à firma “António 

Saraiva & Filhos , Limitada”, pelo preço de 264.200,00€, mais 

IVA. --------------------------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado solicitar ao adjudicatário a apr esentação 

dos documentos legalmente exigíveis, bem como da caução, no 

montante de 13.210,00€, correspondente a 5% do valor de 

adjudicação.-----------------------------------------------------------  

*A18*  Apreciação da 15.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e da 13.ª alteração às grandes opções do plano :  ------  

Tendo sido presentes a 15.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com um valor equivalente para o total de reforços e 

para o total de diminuições, no montante de 30.000€ e a 

correspondente 13.ª alteração às grandes opções do plano,  ------  
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a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Presidente.  ---------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

da periodicidade das reuniões do Executivo: Seguidamente, 

foi presente uma proposta do senhor Presidente da Câmara , 

acerca do assunto referido em epígrafe, que se transcreve na 

íntegra: ‘Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deve a Câmara Municipal, na sua primeira 

reunião, fixar o dia e hora das respetivas reuniões ordinárias, 

de acordo com o previsto no n .º 1 do citado artigo.  --------------  

Assim, proponho que as referidas reuniões d a Câmara 

Municipal sejam quinzenais e ocorram nas segundas e quartas  

quartas-feiras de cada mês, pelas 14h30m, sendo a primeira 

daquelas reuniões mensais pública.  --------------------------------  

À Câmara Municipal para decisão ’ .  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta  

apresentada, publicitando o teor da mesma. ----------------------  

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

delegação de competências da Câmara Municipal no seu 

Presidente:  De seguida, foi presente uma proposta do senhor 

Presidente da Câmara , acerca do assunto referido em epígrafe, 

que se transcreve na íntegra:  ----------------------------------------  
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“Considerando que: --------------------------------------------------  

a) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 

regime jurídico das autarquias locais, dispõe no n.º 1 do 

artigo 34.º que a Câmara Municipal pode delegar as suas 

competências no Presidente da Câmara, salvo as 

expressamente previstas neste número, com a faculdade deste 

as subdelegar em qualquer dos Vereadores;  --------------------  

b) A delegação de competências constitui um instrumento 

destinado a conferir uma maior eficácia e eficiência no 

tratamento dos processos administrativos e , 

consequentemente , uma maior celeridade na obtenção da 

competente decisão administrativa;  -----------------------------  

c) A Lei n.º 75/2013 e os artigos 44.º a 50.º do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º  

4/2015, de 7 de janeiro, preveem a possibilidade da 

delegação e da subdelegação de poderes, regulando -as; -----  

d) O recurso a estes mecanismos legais permite, assim, ao 

Presidente da Câmara, praticar atos de delegação e de 

subdelegação de poderes nos Vereadores;  ----------------------  

e) Se entende ser prudente, para além das competências 

materiais e genéricas, referidas na alínea a) da presente 

proposta, acautelar o exercício de outras competências 

complementares, previstas em diplomas próprios  que 
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regulam áreas especificas , autorizando, assim, 

expressamente, a sua delegação;  ---------------------------------  

Pelo que se propõe que a Câmara Municipal autorize:  ----------  

1- A delegação de todas as suas competências e cuja delegação 

seja legalmente admitida no Presidente da Câmara Municipal , 

nos termos da disposição legal já referida;  ----------------------  

2- Igualmente a delegação no seu Presidente, bem como 

autorize a subdelegação nos Vereadores das seguintes 

competências:  --------------------------------------------------------  

A - No âmbito do regime jurídico da urbanização e de 

edificação, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua redação atual e republicado pelo Decreto -

Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, adiante designado por 

RJUE: --------------------------------------------------------------  

- Concessão/indeferimento de licença administrativa 

(exceto loteamento), cfr. n.º 1 do artigo 5.º, alíneas b) 

e c) do n.º 1 e n.º 6 do artigo 23.º,  n .º 1 do artigo 56.º 

e n.º 1 do artigo 59.º;  -------------------------------------  

- Aprovar informações prévias, no âmbito do nº 4 do 

art.º 5.º; nos termos do n.º 1 do artigo 16º;  ------------  

- Emitir certidões, no âmbito do nº 9 do art.º 6.º;  --------  

- Deliberar sobre o projeto de arquitetura (processo de 

licenciamento de obras de edificação), cfr. n.º 3 do 
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artigo 20.º;  -------------------------------------------------  

- Aprovação de licença parcial para construção da 

estrutura (n.º 6 do artigo 23.º);  --------------------------  

- Alteração à licença (exceto loteamento), antes do 

início das obras ou trabalhos a requerimento do 

interessado, cfr. n.º 4 e n.º 8 do artigo 27.º e alíneas 

b) e c) do n.º 1 do artigo 23.º , conjugado com o n.º 1 

do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  -  

- No que se refere às parcelas de terreno cedidas ao 

município e que se integram no domínio municipal,  

definir, no momento da receção, as parcelas afetas 

aos domínios público e privado do município (n.º 3 do 

artigo 44.º);  ------------------------------------------------  

- Alteração, por sua iniciativa, das  condições da licença 

ou comunicação prévia de operação de loteamento,  

desde que tal alteração se mostre necessária à 

execução de plano municipal de ordenamento do 

território, plano especial de ordenamento do 

território, área de desenvolvimento urbano 

prioritário, área de construção prioritária ou área 

crítica de recuperação e reconversão urba nística (n.º 

1 do artigo 48.º);  -------------------------------------------  

-Alteração, por sua iniciativa, das condições da licença 
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ou comunicação prévia de obras de urbanização, nos 

termos e com os fundamentos estabelecidos no artigo 

48.º (n.º 7 do artigo 53.º);  --------------------------------  

- Prorrogação do prazo para conclusão das obras de 

urbanização não integradas em loteamento ou de 

obras de edificação (licenciamento), cfr. n.º 3 do 

artigo 53.º e n.º 5 do artigo 58.º, conjugado com o  n.º 

1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------  

- Prorrogação de prazo por alteração à licença de obras 

de urbanização não integradas em loteamento ou de 

obras de edificação, cfr. n.º 5 do artigo 53.º e n.º 7 do 

artigo 58.º, conjugado com o n .º 1 do artigo 34.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ---------------------  

- Determinar o reforço do montante da caução prestada 

(tendo em atenção a correção do valor dos trabalhos 

por aplicação das regras legais e regulamentares 

relativas a revisões de preços dos contra tos de 

empreitada de obras públicas, quando se mostre 

insuficiente para garantir a conclusão dos trabalhos, 

em caso de prorrogação do prazo de conclusão ou em 

consequência de acentuada subida no custo dos 

materiais ou de salários) ou a sua redução, em 
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conformidade com o andamento dos trabalhos a 

requerimento do interessado (n.º 4 do artigo 54.º);  ---  

- Nomeação de peritos da comissão de vistoria, cfr. n.º 2 

do artigo 64.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 34.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ------------------  

- Revogação da licença administrativa (exceto 

loteamento), cfr. n.º 1 do artigo 73.º,  conjugado com o 

n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------  

- Revogação da licença e admissão de comunicação 

prévia, nos casos a que se refere o n.º 2 do artigo 

105.º do RJUE, cfr. n.º 2 do artigo 73.º, conjugado 

com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------  

- Alteração à licença (exceto loteamento) , durante a 

execução das obras ou trabalhos , a requerimento do 

interessado, cfr. n.º 3 do artigo 83.º,  conjugado com o 

n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------  

- Promover a realização das obras por conta do titular 

do alvará ou do apresentante da comunicação prévia 

(n.º 1 do artigo 84.º);  --------------------------------------  

- Acionar as cauções referidas nos artigos 25.º  e 54.º do 
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RJUE (n.º 3 do artigo 84.º);  ------------------------------  

- Proceder ao levantamento do embargo que possa ter 

sido decretado ou, quando se trate de obras de 

urbanização, emitir oficiosamente alvará, logo que o 

Município se mostre reembolsado das despesas 

efetuadas nos termos do artigo 84.º do RJUE (n.º 4 do 

artigo 84.º);  ------------------------------------------------  

- Deliberar sobre a receção provisória e definitiva das 

obras de urbanização, após a sua conclusão e o 

decurso do prazo de garantia, respetivamente (n.º 1 

do artigo 87.º);  ---------------------------------------------  

- Determinar, oficiosamente ou a requerimento do 

interessado, a execução das obras de conservação 

necessárias à correção das más condições de 

segurança ou salubridade ou à melhoria do arranjo 

estético, nos termos do n.º 2 do artigo 89º;  -------------  

- Ordenar a demolição total ou parcial das construç ões 

que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde 

pública e para a segurança das pessoas, cfr. n.º 3 do 

artigo 89.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 34.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  ---------------------  

- Ordenar a realização de vistorias , para efeitos do 

estabelecido no n.º 1 do artigo 90º;  ---------------------  
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- Quando o proprietário não iniciar as obras que lhe 

sejam determinadas, nos termos do artigo 89.º ou não 

as concluir dentro dos prazos que para o efeito lhe 

forem fixados, tomar posse administrativa do imóvel 

para lhes dar execução imediata (n.º 1 do artigo 91.º);   

- Ordenar o despejo sumário dos prédios ou parte de 

prédios nos quais haja de realizar -se as obras 

referidas nos n.os  2 e 3 do artigo 89.º do RJUE, 

sempre que tal se mostre necessário à execução das 

mesmas (n.º 1 do artigo 92.º);  ----------------------------  

- Contratar, com empresas privadas habilitadas a 

efetuar fiscalização de obras , a realização das 

inspeções a que se refere o artigo 95.º do RJUE, bem 

como as vistorias referidas no artigo 64.º do mesmo 

diploma (n.º 5 do artigo 94.º);  ---------------------------  

- Promover a realização dos trabalhos de correção ou 

alteração por conta do titular da licença ou do 

apresentante da comunicação prévia, nos termos dos 

artigos 107.º e 108.º do RJUE, no caso de obras de 

urbanização ou de outras obras indispensáveis para 

assegurar a proteção de interesses de terceiros ou o 

correto ordenamento urbano (n.º 3 do artigo 105.º);  --  

- Aceitar, para extinção da dívida, dação em 
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cumprimento ou em função do cumprimento nos termos 

da lei (n.º 2 do artigo 108.º);  -----------------------------  

- Determinar o despejo administrativo, quando os 

ocupantes dos edifícios ou suas frações não cessem a 

utilização indevida no prazo fixado (n.º 2 do artigo 

109.º);  -------------------------------------------------------  

- Providenciar pelo realojamento nas situações referidas 

no n.º 3 do artigo 109.º do RJUE (n.º 4 do artigo 

109.º);  -------------------------------------------------------  

- Autorizar o pagamento fracionado das taxas, conforme 

artigo 117º n.º 2.  -------------------------------------------  

B - No âmbito do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 dezembro, 

na sua atual redação, que regula o regime jurídico do 

licenciamento e fiscalização pelas Câmaras Municipais de 

atividades diversas anteriormente cometidas aos Governos 

Civis: ---------------------------------------------------------------  

- Atribuição da licença para o exercício da atividade de 

venda ambulante de lotaria da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, cfr. artigo 10.º;  ----------------  

- Atribuição da licença para a realização de 

acampamentos ocasionais fora dos locais adequados à 

prática do campismo e caravanismo, cfr. artigo 18.º;  -  

- Atribuição da licença para arraiais, romarias, bailes, 
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provas desportivas e outros divertimentos públicos 

organizados nas vias, jardins e demais lugares 

públicos ao ar livre, cfr. artigo 29.º;  --------------------  

- Atribuição da licença para as tradicionais fogueiras de 

Natal e dos Santos Populares, cfr. n.º 2 do artigo 39.º;   

- Instrução dos processos de contra-ordenação das 

atividades previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de 

agosto, cfr. n.º 1 do artigo 50.º.  --------------------------  

C - No âmbito do Código da Contratação Pública, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 

redação, adiante designado por CCP, abrangendo a prática 

de todos os atos e formalidades de caráter instrumental 

necessários ao exercício da competência decisória, em 

especial:  -----------------------------------------------------------  

- Prestar, por escrito e até ao termo do segundo terço do 

prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

esclarecimentos e retificações das peças do 

procedimento - artigo 50º n.º 2 e 3 do CCP;  -----------  

- Pronunciar-se sobre os erros e as omissões 

identificados pelos interessados, considerando -se 

rejeitados todos os que não sejam por ele 

expressamente aceites - artigo 61º n.º 5 do CCP;  ------  
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- Prorrogação do prazo fixado para a apresentação das 

propostas - artigo 64.º n.º 4 do CCP;  -------------------  

- Notificar os interessados da decisão sobre a 

classificação e desclassificação dos documentos que 

constituem a proposta - artigo 66.º do CCP; -----------  

- Notificação da decisão de adjudicação - artigo 77.º do 

CCP; ---------------------------------------------------------  

-Notificação da apresentação dos documentos de 

habilitação - artigo 85.º do CCP; ------------------------  

- Prorrogação do prazo para a confirmação de 

compromissos - artigo 92.º do CCP; ---------------------  

- Dispensa de redução do contrato a escr ito - artigo 95.º 

n.º 2 do CCP; -----------------------------------------------  

- Exclusão do conteúdo do contrato de termos ou 

condições constantes na proposta adjudicatária - 

artigo 95.º n.º 4 do CCP; Aprovação da minuta do 

contrato - artigo 98.º n.º 1 do CCP;  ---------------------  

- Ajustamentos ao conteúdo do contrato a celebrar - 

artigo 99.º n.º 1 do CCP; ---------------------------------  

- Notificação da minuta do contrato - artigo 100.º n.º 1 

do CCP; -----------------------------------------------------  

- Notificação dos ajustamentos ao contra to - artigo 

103.º n.º 1 do CCP; ----------------------------------------  
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- Notificação do dia, data, hora e local para a outorga 

do contrato - artigo 104.º n.º 3 do CCP;  ----------------  

-Representação na outorga do contrato - artigo 106.º n.º 

1º do CCP; --------------------------------------------------  

- No procedimento de ajuste direto, escolha das 

entidades convidadas - artigo 113.º n.º 1 do CCP;  ----  

- Exigência de apresentação de documentos de 

habilitação e fixação de prazo para a sua 

apresentação - artigo 126.º n.os  1 e 4 do CCP; ---------  

- Prorrogação do prazo para apresentação de propostas 

- artigo 133.º n.º 7 do CCP;  ------------------------------  

- Convite para participação no leilão eletrónico - artigo 

142.º n.º 1 do CCP; ----------------------------------------  

- Decisão de aprovação de todas as propostas cont idas 

no relatório final - artigo 142.º n.º 4 do CCP;  ---------  

- Prorrogação do prazo fixado para a apresentação das 

candidaturas - artigo 175.º n.º 4 do CCP;  --------------  

- Decidir sobre a qualificação e notificá -la aos 

candidatos, no prazo máximo de 44 dias , após o termo 

do prazo fixado para a apresentação das candidaturas 

ou no prazo fixado no programa do concurso - artigo 

187.º n.º 1 do CCP; ----------------------------------------  

- Decisão sobre a aprovação de todas as propostas 
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contidas no relatório final, notificação a todos os 

candidatos e convite à apresentação de propostas - 

artigos 186.º n.º 4, 188.º e 189.º n.º 1 do CCP;  --------  

- Fixação dos prazos para a apresentação dos 

documentos relativos a trabalhos de conceção - artigo 

230.º do CCP; ----------------------------------------------  

- Adiantamentos de preço – artigo 292.º do CCP;  --------  

- Autorização para a subst ituição da caução - artigo 

294.º do CCP; ----------------------------------------------  

- Libertação da caução - artigo 295.º n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6 

e 8 do CCP; -------------------------------------------------  

- Execução da caução - artigo 296.º do CCP; -------------  

- Comunicação à Autoridade da Concorrência e ao 

Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P. de  

indícios dos atos, acordos, práticas ou informações 

suscetíveis de falsear as regras de concorrência - 

artigo 317.º do CCP; --------------------------------------  

- Recusa de autorização à subcontratação - artigo 320.º 

do CCP; -----------------------------------------------------  

- Nomeação de um diretor de fiscalização da obra - 

artigo 344.º do CCP; --------------------------------------  

- Decisão sobre a reclamação ou sobre as reservas 

apresentadas e notificação ao empreiteiro - artigo 
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345.º n.º 5 do CCP; ----------------------------------------  

- Aprovação do plano de trabalhos ajustado, no prazo de 

cinco dias, após a notificação do mesmo pelo 

empreiteiro - artigo 361.º n.º 5 do CCP; ----------------  

- Ordenar a suspensão da execução dos trabalhos - 

artigo 365.º do CCP; --------------------------------------  

- Autorizar a suspensão da execução dos trabalhos - 

artigo 367.º do CCP; --------------------------------------  

- Proceder à medição de todos os trabalhos executados - 

artigo 387.º do CCP; --------------------------------------  

- Notificação do empreiteiro da liquidação para efeitos 

de pagamento - artigo 392.º do CCP; -------------------  

- Convocatória para a realização da vistoria , para 

efeitos de receção provisória da obra - artigo 394.º do 

CCP; ---------------------------------------------------------  

- Convocatória para a realização da vistoria , para 

efeitos de receção definitiva da obra - artigo 398.º do 

CCP; ---------------------------------------------------------  

- Notificação da conta final ao empreiteiro - artigo 

401.º do CCP; ----------------------------------------------  

- Remissão do relatório final da obra ao InCI, I.P. - 

artigo 402.º n.º 1 do CCP;  --------------------------------  

- Notificação ao empreiteiro para a apresentação do 
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plano de trabalhos modificado -artigo 404.º n.º 1 do 

CCP; ---------------------------------------------------------  

- Participar ao InCI, I. P., de quaisquer factos 

suscetíveis de constituírem contra -ordenação prevista 

no decreto-lei - artigo 455.º n.º 2 do CCP;  -------------  

D - No âmbito do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

novembro, na sua atual redação, adiante designado por 

CIMI: ---------------------------------------------------------------  

- Emissão de certidões de ruína , para efeito de 

avaliação do IMI, no âmbito do n.º 4 do art.º 46.º do 

CIMI; --------------------------------------------------------  

- Proceder ao levantamento dos prédios rústicos com 

áreas florestais em situação de abandono e à 

identificação dos respetivos proprietários, até 30 de 

março de cada ano, para posterior comunicação, nos 

termos do disposto no n.º 11 do art.º 112.º do CIMI;  --  

- Proceder à comunicação dos prédios ou frações 

autónomas em ruínas, nos termos do previsto no n.º 16 

do art.º 112.º do CIMI, para efeitos da aplicação da 

taxa do IMI prevista no n.º 3 do artigo;  -----------------  

- Remeter ao Serviço de Finanças todos os elementos 

necessários à avaliação dos prédios, conform e 
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disposto no n.º 1 do art.º 128.º do CIMI;  ---------------  

- Proceder à comunicação referente à avaliação , no 

âmbito do IMI - alínea c) do n.º 1 do art.º 128.º do 

CIMI. --------------------------------------------------------  

E - Competências no âmbito da proteção civil:  ----------------  

- Notificação para a gestão de combustíveis –  n.º 3 do 

art.º 15.º do D.L. n.º 124/2006, de 28/06, na redação 

atual;  --------------------------------------------------------  

- Execução coerciva dos processos de gestão de 

combustíveis - n.º 4 do art.º 15º do D.L. n.º 124/2006, 

de 28/06, na redação atual;  ------------------------------  

- Autorização prévia para a utilização de fogo -de-

artifício ou outros artefactos pirotécnicos, durante o 

período crítico em todos os espaços rurais - n.º 2 do 

art.º 29º do D.L. n.º 124/2006, de 28/06, na redação 

atual;  --------------------------------------------------------  

- Levantamento dos autos de contraordenação - n.º 1 do 

art.º 40º do D.L. n.º 124/2006, de 28/06, na redação 

atual;  --------------------------------------------------------  

- Licenciamento de ações de destruição do revestimento 

vegetal, aterro e escavação – n.º 1 do art.º 1.º do D.L. 

n.º 139/89, de 28/04;  --------------------------------------  

- Ordenar a cessação imediata das ações - n.º 1 do art.º 
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5º do D.L. n.º 139/89, de 28/04;  --------------------------  

- Intimação para realizar beneficiações, reparações ou 

limpezas necessárias nos terrenos confinantes com as 

vias municipais – art.º 74.º da Lei n.º 2110/1961, de 

19/08; -------------------------------------------------------  

- A emissão de parecer, no âmbito do n. º 1 do art.º 54.º 

da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro , republicada pela 

Lei n.º 64/2003, de 23/8 (aumento do n.º de 

compartes).”  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação do trabalhador para lavrar as atas da s reuniões 

do executivo:  Seguidamente, foi presente uma proposta do 

senhor Presidente da Câmara , acerca do assunto referido em 

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

“Nos termos do nº 2 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, deve a Câmara Municipal 

designar o trabalhador para lavrar as atas das Reuniões do 

Executivo.--------------------------------------------------------------  

Assim, proponho, para o exercício de tais funções, o Dr.  

Fernando Tavares Delgado, Diretor de Departamento de 

Administração Geral da Autarquia.”  -------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à f ixação 

do número de Vereadores em regime de permanência:  De 

seguida, foi presente uma proposta do senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, que se 

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

“Nos termos do nº 2 do artigo 58º da Lei nº 169/99 , de 18 de 

setembro, na sua atual redação, compete à Câmara Municipal 

fixar o número de Vereadores em regime de tempo inteiro e 

meio tempo que exceda os limites previsto do nº 1 do atrás 

citado artigo.  ----------------------------------------------------------  

Ora, na sequência da designação como Vereador a tempo 

inteiro, em regime de permanência e total exclusividade do 

senhor Vereador Eduardo António Rebelo Pinto, no âmbito das 

minhas competências, venho propor que a Câmara Municipal 

autorize a existência de mais um Vereador a tempo inteiro, em 

regime de permanência e total exclusividade. ”  -------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A23*  Apreciação de despacho do senhor Presidente da  Câmara 

relativo à designação de vereador em regime de permanência 

e total exclusividade:  Seguidamente, foi presente um despacho 
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do senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido  em 

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

“Designo, nos termos da alínea d) do  nº 1 do artigo 58º da Lei 

nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, o senhor 

Vereador Eduardo António Rebelo Pinto, como Vereador a 

tempo inteiro, ou seja, em regime de permanência e total 

exclusividade.”  -------------------------------------------------------  

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

*A24*  Apreciação de despacho do senhor Presidente da Câmara 

relativo à designação do Vice-presidente da Câmara 

Municipal:  Seguidamente, foi presente um despacho do senhor 

Presidente da Câmara , acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

“Nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 169/99 , de 18 de 

setembro, na sua atual redação, designo o senhor Vereador 

Eduardo António Rebelo Pinto  Vice-presidente da Câmara 

Municipal, com o poder de me substituir e representar nas 

minhas faltas e impedimentos.  --------------------------------------  

Com conhecimento à Câmara Municipal.”  -------------------------  

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

*A25*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação dos representantes da Câmara Municipal na 

Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 
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Transmontana:  De seguida, foi presente uma proposta do 

senhor Presidente da Câmara , acerca do assunto referido em 

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

“Face à necessidade de proceder, nos termos dos Estatutos, à 

indicação dos novos representantes da Autarquia, na 

Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 

Transmontana, venho propor que esses representantes sejam o 

Presidente da Câmara, o senhor Vereador Eduardo António 

Rebelo Pinto e a senhora Vereadora Ana Luísa Monteiro do 

Couto.”  ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A26*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação do representante da Câmara Municipal na 

empresa “Encanta, Restauração e Serviços de Trancoso, 

Lda. : Seguidamente, foi presente uma proposta do senhor 

Presidente da Câmara , acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

“Face à necessidade de designar um novo representante da 

Autarquia na Assembleia de Sócios da Empresa Encanta, 

Restauração e Serviços de Trancoso Lda., v enho propor que 

seja o Presidente da Câmara esse representante. ”  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 
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apresentada, nos seus exatos termos.  ------------------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação dos representantes da Câmara Municipal no  

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Trancoso :  De 

seguida, foi presente uma proposta do senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, que se 

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

“Face à necessidade de proceder, nos termos da legislação em 

vigor, à indicação dos novos representantes da Autarquia, no 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Trancoso, venho 

propor que esses representantes sejam o Presidente da Câmara, 

o senhor Vereador Eduardo António Rebelo Pinto e a senhora 

Vereadora Ana Luísa Monteiro do Couto. ”  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A28*  Análise, discussão e votação de proposta, a submeter à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, relativa à prorrogação de prazo destinado à 

liquidação da empresa municipal “TEGEC – Trancoso 

Eventos, EM, em liquidação”: Seguidamente, foi presente uma 

proposta do senhor Presidente da Câmara , acerca do assunto 

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

“O liquidatário da TEGEC - Trancoso Eventos EM, em 
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liquidação, veio, em 13/10/2017, informar a Câmara Municipal 

que o prazo de 2 anos, para efetuar o registo de liquidação 

desta Empresa, terminaria no próximo dia 12 de novembro de 

2017, acrescentando, porém, que não seria possível reunir , até 

àquela data, todas as condições legalmente exigidas para 

efetuar aquele registo, dado que, de acordo com o artigo 148º 

do Código das Sociedades Comerciais, é exigível o acordo de 

todos os credores, situação esta não concreti zável, tendo em 

conta que se encontram a decorrer os processos judiciais com 

os credores Caixa Geral de Depósitos e PACETEC. --------------  

O mesmo liquidatário informou ainda que , ao abrigo do 

disposto no artigo 150º, nº 2 do Código das Sociedades 

Comerciais, o prazo poderá ser prorrogado por um  período não 

superior a um ano.  ----------------------------------------------------  

Assim, na sequência da referida informação e atenta  a 

argumentação aí produzida, com a qual concordo, venho 

propor que a Câmara Municipal submeta à apreciação e 

votação por parte da Assembleia Municipal, nos termos da 

legislação em vigor, designadamente a alínea n) do nº 1 do 

artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, da proposta de 

prorrogação de prazo destinado à liquidação daquela Empresa 

Municipal, pelo período de 1 ano.”  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria,  aprovar a 
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proposta apresentada, nos seus exatos termos , submetendo-a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

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

Os senhores vereadores do PSD abstiveram -se e apresentaram 

uma declaração de voto.  ---------------------------------------------  

Também os vereadores do PS apresentaram outra declaração 

de voto.  ----------------------------------------------------------------  

---------------------Declaração de voto do PSD  -------------------  

“Tendo em consideração que, já no passado, era entendimento 

dos vereadores do PSD que a liquidação da Empresa Municipal 

deveria ter ocorrido através da ‘Partilha por Transmissão 

Global de Património’,  o que permitiria uma redução 

considerável de custos, nomeadamente com o vencimento do 

liquidatário, com o ROC e assessoria jurídica e uma vez que 

não foi assim e que estamos perante uma situaç ão em que ainda 

não foi concluída a liquidação, os vereadores do PSD abstêm -

se.”  ---------------------------------------------------------------------  

---------------------Declaração de voto do PS  ---------------------  

“Tal como aparece fundamentado pelo liquidatário, Dr. Válter 

Barreiros, o processo é bem mais complicado do que os 

vereadores do PSD expõem, pois encontram-se a decorrer 

processos judiciais com a PACETEG e a CGD que são, sem 

dúvida, as maiores preocupações , em termos financeiros, que 
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pesam ainda sobre esta Autarquia. Para além disso, a partilha 

global de bens por transmissão global do património, a ser 

possível, o que, na altura foi analisado, traria 

constrangimentos de ordem financeira, tendo em conta o 

passivo resultante da dívida da empresa municipal e da quota 

parte a assumir, enquanto sócia da PACETEG. ”  -----------------  

*A29*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação do Presidente da Assembleia Geral da empresa 

municipal “TEGEC –  Trancoso Eventos, EM, em 

liquidação”: De seguida, foi presente uma proposta do senhor 

Presidente da Câmara , acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

“Face à necessidade de designar, nos termos da Legislação em 

vigor, o Presidente da Assembleia Gera l da Empresa Municipal 

TEGEC - Trancoso Eventos EM,  em liquidação, venho propor 

que seja o Dr. João Paulo Rodrigues Matias, advogado, com 

escritório em Trancoso, a desempenhar tal cargo.”  --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A30*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

designação do representante da Câmara Municipal no 

Conselho de Administração da Raia Histórica – Associação 

de Desenvolvimento Local : Seguidamente, foi presente uma 
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proposta do senhor Presidente da Câmara , acerca do assunto 

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

“Face à necessidade de proceder à indicação de um novo 

representante da Autarquia, no Conselho de Administração da 

Raia Histórica –  Associação de Desenvolvimento Local, venho 

propor que esse representante seja  o Presidente da Câmara.”  --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A31*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

delegação de competências no Presidente da Câmara, para 

realizar despesas de montante superior ao limite legalmente 

estabelecido: De seguida, foi presente uma proposta do senhor 

Presidente da Câmara , acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

“A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, refere na alínea g) do nº 

1 do artigo 35º que o Presidente da Câmara tem competência 

para autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao 

limite estipulado por Lei ou por delegação da Câmara 

Municipal, com exceção das referidas no n.º 2 do artigo 30.º da 

mesma Lei.  -------------------------------------------------------------  

Ora, tal limite legal  encontra-se fixado no artigo 16.º do 

Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, sendo o mesmo de 

150.000,00€, podendo este limite ser alterado, por força de 
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delegação da Câmara Municipal.  -----------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal autorize o 

Presidente da Câmara a realizar a despesa resultante do 

pagamento dos vencimentos dos trabalhadores da Autarquia,  

dado que o valor em causa excede o limite legal acima 

referido.”  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A32*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

nomeação da comissão de vistorias, nos termos do n.º 1 do 

art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março:  

Seguidamente, foi presente uma proposta do senhor Presidente 

da Câmara, acerca do assunto referido  em epígrafe, que se 

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

“Nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 26/2010, 

de 30 de março, na sua atual redação, deve a Câmara 

Municipal nomear os técnicos da Autarquia que integrarão a 

Comissão de Vistorias, cujas funções  constam do preceito legal 

acima citado.  ----------------------------------------------------------  

Assim, proponho para aquela Comissão os seguintes técnicos 

superiores: Eng. Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, Arq. 

Tiago Emanuel Castela da Silva e Eng. Manuel Agante Mano, 

como membros efetivos e o Eng. José Carlos Vale Fantasia e o 
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arquiteto Leonel Fernandes Grilo, como membros suplentes. ”  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A33*  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 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A34*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A35*  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:  


