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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017. ----------------  

*A1*  Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2017, 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, Ana Luísa Couto,  Rogério Tenreiro e Catarina 

Tibério.  ----------------------------------------------------------------  

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

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

*A3*  Intervindo, o senhor Presidente da Câmara começou por 

justificar a presença da senhora vereadora Catarina Tibério, 

afirmando que tal se deve ao facto de o senhor vereador João 

Rodrigues ter pedido a sua substituição, nesta reunião.  ----------  

*A4*  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 

Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

*A5*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 22 

do passado mês de novembro submetida à discussão e votação, 
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tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

*A6*  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.  ---  

*A7*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

236, datado de 13 do corrente mês de dezembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 883.771,57€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 175.711,34€.  ----------------  

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

*A8*  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: Análise, discussão e votação de proposta relativa a 

um pedido de licença administrativa pa ra uma operação de 

loteamento.  -------------------------------------------------------  

Ponto 4:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de novembro.   
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Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  8, respeitante à empre itada 

“Remodelação da ETAR de Courelas”.  -----------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  8, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo”.  ---------------  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica relacionada com o estudo prévio do 

projeto “Recuperação do Palácio Ducal”.  --------------------  

Ponto 8: Apreciação relativa aos contratos de aquisição de 

serviços, celebrados durante o passado mês de novembro, 

em conformidade com o previsto no n.º 4 do art.º 49 .º da 

Lei do Orçamento de Estado para 2017.  ----------------------  

Ponto 9:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica relacionada com a “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso” e destinada a 

complementar uma deliberação camarária de 21/12/2016, 

afetando 18.619,70m2  ao domínio público municipal.  ------  

Ponto 10: Apreciação das 19.ª e 20.ª alterações ao orçamento 

da receita e da despesa e das 17.ª e 18.ª alterações às 

grandes opções do plano, para o corrente ano.  ---------------  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação relativas à 5.ª revisão 

ao orçamento da receita e da despesa para o corrente ano.  -  
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Ponto 12:  Análise, discussão e votação relativas aos 

documentos de prestação de contas do Município, 

referentes ao 1.º semestre de 2017.  ----------------------------  

Ponto 13: Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao mapa de pessoal do Município para 2018.  ----------------  

Ponto 14: Análise, discussão e votação relativas à proposta 

de orçamento da receita e da despesa e das grandes opções 

do plano para 2018.  ---------------------------------------------  

Ponto 15: Análise, discussão e votação de proposta de 

alteração ao Regulamento da Estrutura Orgânica dos 

Serviços Municipais e respetivo Organograma.  --------------  

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

revisão de tarifário respeitante ao abastecimento de água e 

saneamento, a vigorar durante o ano de  2018, apresentada 

pela empresa ‘Águas da Teja, S.A.’.  --------------------------  

Ponto 17: Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de deliberação, contendo os elementos 

necessários à elaboração do Plano de Pormenor e 

Salvaguarda do Campo Militar da Batalha de Trancos o. ----  

Ponto 18:  Análise, discussão e votação relativas a um 

requerimento relacionado com o reconhecimento de 

interesse público municipal na regularização de atividade 

de pedreira, em Rio de Mel.  ------------------------------------  
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Ponto 19: Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao plano anual de feiras e mercados para 2018.  -------------  

Ponto 20:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação do preço de venda do livro ”O jogo”.  ----------------  

Ponto 21: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de cedência de 2 viaturas para transporte  de alunos da EPT.   

Ponto 22: Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

indemnização.  ----------------------------------------------------  

Ponto 23: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para informar que, na próxima quinta-feira, dia 21 do corrente 

mês de dezembro, irá ocorrer, à semelhança de anos anteriores, 

um lanche ajantarado de Natal, nas instalações da Encanta, 

pelas 18 horas, com a participação dos trabalhadores do 

Município que desejem estar presen tes. Como tal, convidou os 

senhores vereadores a estarem também presentes.  ----------------  

*A10*  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 dezembro de 2017, verificando-se 
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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 

de Requalificação das ETAR’s da Quinta do Seixo e das 

Courelas e da Construção do Centro Escolar da Ribeirinha  e ao 

despacho do senhor Presidente da Câmara, de 7 de novembro do 

corrente ano, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no montante  de 274.485,66€ .  ------  

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

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

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 584 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

29 do passado mês de novembro, de Bioestilha s, Biomassas e 

Estilhas, Limitada, com sede na Quinta Nova, em Trancoso, na 

qualidade de promitente comprador, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita junto à Estrada 

Nacional 425, no lugar de Quinta das Cabreiras, em Trancoso , 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 2686 da União 

das Freguesias de Trancoso e Souto Maior , uma vez que a 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A12*  De seguida, foi presente o requerimento número 602 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 7 do 

corrente mês de dezembro, de José Carlos Gomes Baptista, 

residente em Cogula, na qualidade de proprietário, a solicitar  

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na rua 

do Rossio, em Cogula , inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 215 da Freguesia de Cogula, 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.  --------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 613 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

13 do corrente mês de dezembro, de António Fonseca, com 

escritório em Trancoso, na qualidade de solicitador, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita em São 

Martinho, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 2417 da 

União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior , uma vez que 

a mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

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

*A14*  Em seguida, foi presente o requerimento número 614 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 13 do 

corrente mês de dezembro, de António Fonseca, com escritório 

em Trancoso, na qualidade de solicitador, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita em São Martinho , 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 2419 da União 

das Freguesias de Trancoso e Souto Maior , uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa a um 

pedido de licença administrativa para uma operação de 

loteamento:  Seguidamente, foi presente o requerimento número 

445 da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta 

Câmara em 15 do passado mês de setembro, de Joaquim Levi 

Fonseca Sousa, residente em Trancoso, a solicitar licença 

administrativa para uma operação de loteamento, sita na Quinta 

de Santa Maria, em Trancoso.  ---------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra:  ---  
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‘Veio o requerente Joaquim Levi Fonseca Sousa apresentar um 

pedido de Licença Administrativa para uma Operação de 

Loteamento que deu origem ao Processo n.º 02/2017/01.  --------  

Sujeito o pedido a análise dos Serviços de Obras Particulares 

do Município, estes, em informação de 23-outubro-2017, 

informaram que: ------------------------------------------------------  

...  "a análise do referido loteamento, nomeadamente a sua 

planta de síntese e o alvará de Loteamento n .º 2/2002, 

revela que, na zona onde o requerente pretende agora 

implantar 4 lotes, consta uma área de cedência ao 

Município de 4000,00 m2".  -------------------------------------  

Ainda da mesma informação, consta:  ------------------------------  

...  "o confronto da pretensão do requerente agora 

apresentada e a informação constante do processo de 

loteamento referido geram a dúvida relativa à pertença 

efetiva do terreno, pelo que o Município deverá procurar 

esclarecer esta situação, nomeadamente verificando:  ------  

- se, de facto, existe escritura para o domínio privado do 

Município do referido terreno;  ---------------------------  

- se terão sido calculadas e liquidadas taxas relativas às 

compensações resultantes da operação de loteamento;   

- outros elementos ou informações que considere 

pertinentes para o esclarecimento cabal de toda a 



 

 
Ata  n . º    2 3  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    14 -1 2 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

situação."  ---------------------------------------------------  

Em face da dúvida surgida, por despacho do sr. Vereador 

Eduardo Pinto, de 21-11-2017, foi ordenado que os Serviços de 

Património e de Obras Particulares informem acerca das 

dúvidas suscitadas na informação técnica de 23-10-2017. ------  

Na sequência do que foi determinado no despacho referido, os 

Serviços de Obras Particulares afirmam, na sua informação de 

28/11/2017, que:  ------------------------------------------------------  

"- Analisado o processo de constituição  do Loteamento 

original (2/2002, acrescento meu), verifica-se a existência 

de um oficio enviado pela Câmara Municipal ao 

requerente (Casa Agrícola Pedro de Viterbo e Filhas 

Lda.), em 31/07/2001, onde pode ler -se: Deverá ainda 

liquidar as importâncias de esc: 5.615.296$00 de 

compensações e esc: 459.557$00 de concessão de alvará 

(total 6.074.853$00)."  ------------------------------------------  

E que: "Verifica-se, ainda, a existência de uma Guia de Receita 

da Câmara Municipal, liquidada pelo referido requerente , em 

08/08/2001, correspondente à totalidade do valor mencionado 

no oficio citado (6.074.853$00)".  -----------------------------------  

Por outro lado, os Serviços de Património afirmam, na sua 

informação de 29/11/2017, que:  ------------------------------------  

... "no que diz respeito à realização de escritura de cedência ,  
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relativamente a uma parcela de terreno de 4.000,00 m2, 

destinada a ser cedida ao domínio privado municipal, 

conforme o mencionado na descrição n .º 01511/300102 da 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso e relativo 

ao Alvará de Loteamento n .º 2/2002, não há evidências de 

ter sido realizada a escritura de cedência ao Município da 

referida parcela."  -----------------------------------------------  

Ora, analisadas as informações técnicas dos Serviços de Obras 

Particulares e do Património e bem assim os documentos agora 

juntos (ofício e guia de receita), verifica -se que: ----------------  

1 - Relativamente à Operação de Loteamento n .º 2/2002, não é 

devida a cedência da parcela de terreno de 4.000,00  m2, em 

virtude de, em seu lugar, ter sido liquidado o valor devido , a 

título de compensações;  -------------------------------------------  

2 - Não foi realizada a escritura de cedência ao Município da 

parcela em causa.  --------------------------------------------------  

Em consequência, proponho que a Câmara Municipal delibere:   

- Autorizar que se proceda à anulação do artigo matricial n .º 

3115, criado no Serviço de Finanças de Trancoso, relativo 

à parcela de terreno de 4.000,00m2, em resultado da 

operação de loteamento n.º 2/2002; ---------------------------  

- Ordenar a apreciação técnica do pedido de Licença 

Administrativa para a Operação de Loteamento que deu 
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origem ao Processo n. º 02/2017/01.’  --------------------------  

Concordando com o teor da proposta apresentada, a Câmara 

Municipal deliberou autorizar a anu lação do artigo matricial 

aí referido, bem como ordenar aos serviços de obras 

particulares do Município a apreciação técnica do pedido de 

licença administrativa para a operação de loteamento 

solicitado.  -------------------------------------------------------------  

*A16*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito d a 

delegação de competências, durante o mês de novembro:  De 

seguida, foi presente informação da divisão de obras, ambiente,  

estruturas e equipamento urbano, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de novembro, 

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: -------------------------------------------------------------  

Reconstrução/Alteração de uma habitação, n .º 29, em nome 

de Modesta Gonçalves dos Santos Rosado, sita na Rua 

do Adro, em Vilares; -----------------------------------------  

Construção de uma habitação, n .º 30, em nome de 

Humberto Cristóvão do Nascimento Almeida, sita no 
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Lugar de Salgueirais , em Rio de Moinhos; ----------------  

Ampliação de um edifício de habitação, n .º 31, em nome de 

Olímpio Costa e Almeida, sito na Av .ª Nuno Alvares 

Pereira, em Trancoso; ---------------------------------------  

Alterações efetuadas no decorrer da obra, em nome de 

António José do Nascimento Ribeiro, sita no Bairro da 

Portelinha, em Rio de Mel; ----------------------------------  

Alterações efetuadas no decorrer da obra, em nome de 

João Abel Tenreiro dos Santos, sita na Rua do Terreiro , 

em Vila Garcia; -----------------------------------------------  

Alterações efetuadas no decorrer da obra, em nome de 

José Francisco Moreira Caseiro, sita no Lugar de 

Gaieira, em Corças. ------------------------------------------  

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

Habitação, n.º 27, em nome de Aida Maria Cerveira 

Duarte Fidalgo, sita em Cruzeiro , em Moreira de Rei; --  

Habitação, n.º 28, em nome de Manuel Nascimento Santos, 

sita no Lugar de Castanheira , em Granja; ----------------  

Habitação, n.º 29, em nome de António dos Santos Mateus, 

sita na Rua da Mimosa, em Reboleiro; ---------------------  

Habitação, n.º 30, em nome de José Manuel Saraiva Simal, 

sita no Lugar de Aldeia Velha , em Póvoa do Concelho; -  

Casa de Guarda e Armazém, n.º 31, em nome de Carlos 
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Manuel Gomes de Barro Rodrigues, sita na Av .ª  das 

Comunidades Europeias , em Trancoso. --------------------  

Informação Prévia: ---------------------------------------------------  

Construção de um edifício destinado a habitação, em nome 

de José Alberto Rente Nunes, sito em "Bilhanca", em 

Freches.’  -------------------------------------------------------  

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 auto de medição de 

trabalhos n.º 8, respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR de Courelas”:  Seguidamente, foi presente informação 

do setor de acompanhamento e fiscalização de obras  

municipais, a dar conta que o auto de medição apresentado pela 

fiscalização (PROMAN –  Centro de Estudos e Projetos, SA) 

está de acordo com os preços unitários constantes da proposta, 

importando no valor de 191.911,77€, a que acresce o IVA à 

taxa legal em vigor.  --------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 
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medição de trabalhos, no montante de 191.911,77€.  ------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 8, respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR da Quinta do Seixo”:  De seguida, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição apresentado pela 

fiscalização (PROMAN –  Centro de Estudos e Projetos, SA) 

está de acordo com os preços unitários constantes da proposta, 

importando no valor de 123.981,46€, a que acresce o IVA à 

taxa legal em vigor.  --------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 123.981,46€.  ------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica relacionada com o estudo prévio do projeto 

“Recuperação do Palácio Ducal”:  Seguidamente, foi presente 

informação da divisão de obras, ambiente, estruturas e 

equipamento urbano, respeitante ao assunto referido em 

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

‘O projetista apresentou os seguintes elementos:  -----------------  

-   Elementos necessários à definição esquemática;  -----------  

- Representação gráfica da forma, da organização de 

espaços, volume e composição do edifício;  ------------------  
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- Descrição e justificação de soluções estruturais e pré-

dimensionamento de especialidades , designadamente 

térmico, acústico.  -----------------------------------------------  

O projeto de arquitetura apresentado teve parecer favorável 

condicionado da Direção Regional da Cultura.  -------------------  

Registo o atraso, significativo, dos prazos estipulados no 

contrato. ---------------------------------------------------------------  

Os documentos apresentados constituem os elementos do 

Estudo Prévio do projeto, estando em conformidade com a 

legislação aplicável, designadamente a Portaria n .º 701-

H/2008, de 29 de julho, merecendo parecer favorável.  ----------  

O projetista apresenta fatura para pagamento de 30% do 

encargo total e , de acordo com o estipulado no contrato , só 

poderá ser pago mediante a aprovação do Estudo Prévio pela 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços e de acordo com o previsto na  cláusula quarta do 

contrato de prestação de serviços celebrado com o projetista, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o estudo prévio do 

projeto, devendo, consequentemente, proceder -se ao 

pagamento de trinta por cento do valor do contrato.  ------------  

*A20*  Apreciação relativa aos contratos de aquisição de serviços, 

celebrados durante o passado mês de novembro, em 
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conformidade com o previsto no n.º 4 do art.º 49.º da Lei do 

Orçamento de Estado para 2017:  De seguida, acerca do 

assunto referido em epígrafe, foi presente o mapa que se 

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

Mapa de Prestações de Serviço - mês de novembro 
Tipo de Procedimento Tipo de Contrato Valor c/IVA Nome do Adjudicatário NIF Designação do Serviço Data Outra Inf. 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 250,00€ Transdev Interior, S.A. 500148775 Serv. Transporte crianças p/ magustos 02/11/2017 Req. 1282 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 347,68€ Amílcar António Batista Alexandre 130703095 Aluguer Quartos - Feira da Castanha 02/11/2017 Req. 1285 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 100,00€ Aldino Andrade dos Santos Unipessoal Lda. 509100236 Aluguer Quartos - Feira da Castanha 02/11/2017 Req. 1286 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 100,00€ António Castela & Neto, Lda. 505421950 Aluguer de Aquecedores "Cogumelo" 02/11/2017 Req. 1287 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 2.500,00€ Encanta-Restauração e Serviços de Trancoso, Lda 504282476 Refeições - Feira da Castanha 02/11/2017 Req. 1288 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 615,00€ José Luís Coutinho de Sousa, Unipessoal, Lda. 509121276 Aluguer de Plantas 02/11/2017 Req. 1289 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 500,00€ Carlos Alberto de Sousa Oliveira Ventura 202154769 WorkShop - Feira da Castanha 02/11/2017 Req. 1290 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 1.968,00€ António Luís Múrias Bessone Mauritti 196373549 Showcooking - Feira da Castanha 02/11/2017 Req. 1292 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 184,50€ Luís Paulo Mendes de Jesus 244326223 Showcooking - Feira da Castanha 02/11/2017 Req. 1293 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 184,50€ Miguel Ângelo Caeiro Codinha 258678046 Showcooking - Feira da Castanha 02/11/2017 Req. 1294 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 184,50€ Marta Helena Romão Dionisio 200112899 Showcooking - Feira da Castanha 02/11/2017 Req. 1295 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 113,00€ Lúcia Maria Faria Saraiva Fonseca 233113800 Showcooking - Feira da Castanha 02/11/2017 Req. 1296 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 219,14€ Zurich Insurance plc - Sucursal em Portugal 980420636 Seguro Respons. Civil - Piscinas V.F.Naves 02/11/2017 Req. 1297 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 128,00€ Zurich Insurance plc - Sucursal em Portugal 980420636 Seguro Resp. Civil e Imóvel - Oficina Bandarra 02/11/2017 Req. 1298 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 621,32€ Zurich Insurance plc - Sucursal em Portugal 980420636 Seguro Acidentes Pessoais - Piscinas V.F.Naves 02/11/2017 Req. 1299 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 798,95€ Zurich Insurance plc - Sucursal em Portugal 980420636 Seguro Acidentes Pessoais - Piscinas Trancoso 02/11/2017 Req. 1300 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 20,00€ Aldino Andrade dos Santos Unipessoal Lda. 509100236 Aluguer quarto single - Feira da Castanha 03/11/2017 Req. 1306 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 41,45€ José Ribeiro & Cruz, Lda. 505709252 Afiar Lâminas e Serra 07/11/2017 Req. 1308 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 53,63€ José Ribeiro & Cruz, Lda. 505709252 Reparação Martelo 07/11/2017 Req. 1309 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 246,00€ José António Rodrigues de Almeida 158818482 Reparação Trator NewHolland 01-AS-02 07/11/2017 Req. 1311 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 4.612,50€ ADSI - Agência p/ Desenvolv. Socied.  504756117 Prestação Serviços Actualiz.; Apoio; Divulg.; Conteúdos 07/11/2017 Req. 1313 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 75,00€ AIRC- Assoc. de Informática da Região Centro 501378669 Workshop - Formação SNC-AP 07/11/2017 Req. 1314 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 75,00€ AIRC- Assoc. de Informática da Região Centro 501378669 Workshop - Formação SNC-AP 07/11/2017 Req. 1315 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 75,00€ AIRC- Assoc. de Informática da Região Centro 501378669 Workshop - Formação SNC-AP 07/11/2017 Req. 1316 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 75,00€ AIRC- Assoc. de Informática da Região Centro 501378669 Workshop - Formação SNC-AP 07/11/2017 Req. 1317 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 5.061,70€ Fundação de Serralves 502266643 Poda/Manutenção e Prevenção Árvores Parque Municipal 07/11/2017 Req. 1318 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 614,72€ Trancosauto - Tractores e Automóveis de Trancoso, Lda. 500973474 Reparação Trator NewHolland 01-AS-02 10/11/2017 Req. 1336 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 904,00€ Encanta-Restauração e Serviços de Trancoso, Lda. 504282476 Porto Honra - Inaug. Jardim Rotunda Bombeiros V.F. Naves 10/11/2017 Req. 1347 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 34,69€ José Ribeiro & Cruz, Lda. 505709252 Afiar Discos 13/11/2017 Req. 1356 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 138,74€ Alcides e Costa, Lda. 505633990 Reparação Bomba A - Piscinas V. F. Naves 15/11/2017 Req. 1363 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 84,86€ Egiassist, Lda. 505179890 Reparação/Manutenção Caldeira Gás 15/11/2017 Req. 1364 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda. 500286272 Inspeção viatura Nissan 85-54-OP 15/11/2017 Req. 1373 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda. 500286272 Inspeção viatura Renault XP-32-88 15/11/2017 Req. 1374 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 952,02€ Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza Fossa - Restaurante Chafariz do vento 16/11/2017 Req. 1379 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 120,01€ Rosa de Jesus Fonseca Gouveia 117843369 Almoço - Reunião PDM (Exec., ServTécn, CCDRC, APA e Geotributo 16/11/2017 Req. 1380 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 600,00€ Encanta-Restauração e Serviços de Trancoso, Lda. 504282476 Refeições - equipas de operação busca a idoso desaparecido Tamanhos 16/11/2017 Req. 1381 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 500,00€ Associação Nacional de Municípios Portugueses 501627413 Inscrição - XXIII Congresso ANMP 17/11/2017 Req. 1382 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 634,68€ Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza Fossa – habit. Sr. ª Providência de Jesus Saldanha - Frechão 17/11/2017 Req. 1384 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 487,08€ Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza Fossa – habit. Sr. ª Esmeralda Maria Santos – Rib. de Freixo 17/11/2017 Req. 1385 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 634,68€ Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza Fossa – habit. Sr. ª Albertina Ascenção dos Santos - Freixial 17/11/2017 Req. 1386 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 235,99€ Ana Teresa Correia Balula Chaves 220246084 Escritura Pública justificação prédio inscrito matriz urbana nº 3245 17/11/2017 Req. 1387 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,38€ Manuel Luís Rodrigues Ferra 159089620 Lavagem viatura Renault 87-08-CX 21/11/2017 Req. 1399 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,38€ Auto Levi Sousa - Transportes e Manutenção de Veículos, Lda. 502986719 Lavagem viatura Nissan 85-54-OP 21/11/2017 Req. 1400 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,38€ Auto Levi Sousa - Transportes e Manutenção de Veículos, Lda. 502986719 Lavagem viatura Renault XP-32-88 21/11/2017 Req. 1401 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 89,79€ EDP - Distribuíção Energia, S.A. 504394029 Religação 5 Focos - Á do Cavalo 21/11/2017 Req. 1402 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 71,83€ EDP - Distribuíção Energia, S.A. 504394029 Religação 4 Focos - Póvoa do Concelho 21/11/2017 Req. 1403 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda. 500286272 Inspeção viatura Toyota 82-LE-58 21/11/2017 Req. 1406 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 45,95€ Torres & Filho, Lda. 500286272 Inspeção viatura Mercedes 11-FB-38 21/11/2017 Req. 1407 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 45,95€ Torres & Filho, Lda. 500286272 Inspeção viatura Mercedes 11-FB-39 21/11/2017 Req. 1408 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 806,76€ Fundação de Serralves 502266643 Fornecimento e Aplicação Cintas - Tilia  21/11/2017 Req. 1409 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 55,94€ Egiassist, Lda. 505179890 Reparação/ Manutenção Caldeira Gás - Pavilhão Multiusos 21/11/2017 Req. 1410 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 466,60€ Alcides e Costa, Lda. 505633990 Reparação/Rebobinagem/Montagem Bomba - Piscinas Trancoso 21/11/2017 Req. 1412 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,38€ Manuel Luís Rodrigues Ferra 159089620 Lavagem viatura Mercedes 13-60-UN 21/11/2017 Req. 1413 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,38€ Auto Levi Sousa - Transportes e Manutenção de Veículos, Lda. 502986719 Lavagem viatura Renault DQ-06-95 21/11/2017 Req. 1414 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,38€ Auto Levi Sousa - Transportes e Manutenção de Veículos, Lda. 502986719 Lavagem viatura Toyota TM-58-24 21/11/2017 Req. 1415 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda. 500286272 Inspeção viatura Mercedes 13-60-UN 21/11/2017 Req. 1416 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda. 500286272 Inspeção viatura Renault DQ-06-95 21/11/2017 Req. 1417 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda. 500286272 Inspeção viatura Toyota TM-58-24 21/11/2017 Req. 1418 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 1.950,00€ Encanta-Restauração e Serviços de Trancoso, Lda. 504282476 Lanche / Jantar de funcionários 23/11/2017 Req. 1425 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 2.164,80€ Irmãos Almeida Cabral, Lda. 503335096 Fornecimento e aplicação massa betuminosa 23/11/2017 Req. 1430 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 71,83€ EDP - Distribuíção Energia, S.A. 504394029 Religação Focos - Carnicães 23/11/2017 Req. 1431 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 53,87€ EDP - Distribuíção Energia, S.A. 504394029 Religação Focos - Vale do Seixo 23/11/2017 Req. 1432 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 110,00€ Júpiter - Indústria Hoteleira, S.A. 500161143 Aluguer de quartos single - partic. Congresso ANMP 24/11/2017 Req. 1433 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 120,00€ Comunilog Consulting, Lda. 507424395 Formação Motorista Pesados Passageiros (reciclagem) 35 horas 27/11/2017 Req. 1441 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 570,00€ Guarda Nacional Republicana - Trancoso 600008878 Serviço Policiamento Feira Semanal - mês de dezembro 27/11/2017 Req. 1448 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 61,50€ Maria da Conceição Violante Monteiro 152232532 Promoção e Divulgação Trancoso - Magazine Serrano 28/11/2017 Req. 1458 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 7,70€ Torres & Filho, Lda. 500286272 Reinspeção viatura Renault 87-08-CX 29/11/2017 Req. 1462 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 46,49€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 500069514 Seguro Acid. Pes. Cand. 042/CEI+/17 - Maria Lurdes Esteves Santos 30/11/2017 Req. 1469 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 93,00€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 500069514 Seguro Acid. Pessoais Cand. 189/CEI/17 - Paula Alexandre Completo 30/11/2017 Req. 1470 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 93,00€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 500069514 Seguro Acid. Pessoais Cand. 189/CEI/17 - Tiago José Nunes Mesquita 30/11/2017 Req. 1471 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 6.199,20€ Otis Elevadores, Lda. 500069824 Prestação Serviço de Manutenção Elevador EBI Trancoso 29/11/2017  

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 89.211,90€ MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 504615947 Prest. Serv. Central Telefónica Virtual, Telec. Fixas, movéis e de Dados 03/11/2017  

 Valor Total 127.703,88€ 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos contratos de 

aquisição de serviços, celebrados durante o mês de novembro 
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do corrente ano.  ------------------------------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica relacionada com a “Área de Acolhimento 

Empresarial de Trancoso” e destinada a complementar uma 

deliberação camarária de 21/12/2016, afetando 18.619,70m2  

ao domínio público municipal:  De seguida, foi presente a 

informação técnica prestada pelos serviços, acerca do assunto 

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

‘Em complemento à deliberação camarária de 21 de dezembro 

de 2016, na qual se aprovou o projeto de execução respeitante 

à "Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso", torna -se 

necessário que sejam indicados o artigo matricial e a respetiva 

descrição na Conservatória do Registo Predial. Assim, aquela 

operação de loteamento  irá incidir sob o artigo inscrito na 

matriz predial rústica com o número 193, da União de 

freguesias de Trancoso e Souto Maior e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso com o número 

16/19850318, da qual resulta a constituição de 15 lotes de 

terreno, conforme as especificações que constam da planta 

síntese, para a qual expressamente se remete. Segundo esta 

planta síntese, constata-se que parte da área total do terreno, 

mais concretamente 18.619,70 m2, será utilizada para a 

construção de uma faixa de proteção, de zona verde, de 
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estacionamentos e de arruamentos e passeios. Assim, torna -se 

necessário afetar a área de 18.619,70 m2 ao domínio público 

municipal, por forma a destinar essa área às utilidades 

públicas correspondentes. Desta forma, te ndo em vista 

concretizar tal objetivo, importa que, nos termos da alínea q) 

do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

delibere a afetação da área referida ao domínio público 

municipal.’  ------------------------------------------------------------  

Em complemento à deliberação camarária de 21/12/2016 que 

aprovou o projeto de execução respeitante à “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso”, a incidir no artigo 

matricial rústico número 193 da União de Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Trancoso sob o número 16/19850318 e de 

cuja operação de loteamento resultou a constituição de 15 

lotes de terreno, com as especificações constantes da planta 

síntese, para a qual expressamente se remete e em 

conformidade com a informação técnica prestada, a  Câmara 

Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal que 

aprove a afetação da área de 18.619,70 m2 ao domínio público 

municipal, destinando-a aos fins enumerados na referida 

informação. -----------------------------------------------------------  
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*A22*  Apreciação da 19.ª e 20.ª alterações ao orçamento da receita 

e da despesa e da 17.ª e 18.ª alterações às grandes opções do 

plano:  ------------------------------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 19.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 142.500€ e a 

correspondente 17.ª alteração às grandes opções do plano, e, 

ainda, a 20.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 77.200€ e a correspondente 

18.ª alteração às grandes opções do plano,  ------------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 5.ª  

revisão ao orçamento da receita e da despesa para o 

corrente ano:  ---------------------------------------------------------  

De seguida, foi presente a 5.ª revisão ao orçamento da receita e 

da despesa, para o corrente ano de 2017, com um reforço de 

500€ e um consequente aumento de 500€ no volume global do 

orçamento.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão apresentada.   

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 
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votação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso.  ------  

*A24*  Análise, discussão e votação relativas aos documentos de 

prestação de contas do Município, referentes ao 1.º semestre 

de 2017:  ---------------------------------------------------------------  

Seguidamente, foram presentes os documentos de prestação de 

contas relativos ao 1.º semestre de 2017, acompanhados de 

parecer do revisor oficial de contas.  --------------------------------  

Da análise desses documentos, verificou -se que, em 

30/06/2017, o total de ativo líquido era de 56.016.324,22€, o 

passivo de 26.234.476,24€, o total de proveitos e ganhos era de 

5.067.719,30€ e o montante global de custos e perdas era de 

5.076.798,77€. Consequentemente, o resultado líquido do 

exercício era de -9.079,47€.  -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar as 

demonstrações financeiras presentes, submetendo o assunto à 

apreciação da Assembleia Municipal de Trancoso, na sua 

próxima sessão ordinária.  -------------------------------------------  

Os senhores vereadores do PSD abstiveram -se e apresentaram 

a seguinte declaração de voto.  --------------------------------------  

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

‘Os vereadores do PSD entendem que a execução do orçamento 

relativa ao 1º semestre de 2017 resulta das decisões tomadas 

pelo executivo do Partido Socialista na Câmara Municipal de 
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Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Verifica-se que a taxa de execução ficou muito aquém do que 

seria desejável, defraudando as expectativas daqueles que 

esperavam ver concretizados os investimentos e as iniciativas 

aprovadas no orçamento acima referido.  --------------------------  

De facto, a taxa de execução fica por menos de 1/3 do previsto,  

o que significa que muito ficou por fazer.  -------------------------  

É expectativa dos vereadores do PSD que, no 2º semestre de 

2017, o executivo tenha tido mais ambição e havido um esforço 

acrescido, no sentido de recuperar o atraso significativo que se 

verifica na execução do orçamento, de modo a que os 

habitantes do concelho não fiquem ainda mais prejudicados e 

privados das suas legítimas expectativas.  -------------------------  

Ao mesmo tempo, não acreditam que seja já possível essa 

recuperação. Assim, fica o concelho mais pobre e mais longe 

de se poder afirmar na região, perante os seus concelhos 

vizinhos.  ---------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, nada mais resta aos vereadores do PSD senão 

absterem-se nesta votação.  ------------------------------------------  

Os Vereadores do PSD: Rogério Tenreiro e Catarina Tibé rio.’-  

*A25*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao mapa de 

pessoal do Município para 2018:  Seguidamente, foi submetida 

à apreciação do executivo a proposta referida em epígrafe que 
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se transcreve na íntegra:  ---------------------------------------------  

------------------MAPA DE PESSOAL DE 2018 -------------------  

-------------(conforme os artigos 28º e 29º do anexo  --------------  

------------------à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho)  ----------------  

 

Unidade(s) Orgânica(s) dos 

Serviços Municipais 

Postos de Trabalho  

Existentes Contrato Trabalho em Funções Públicas 

Carreira Categoria 
Área de Formação 

Académica e/ou Profissional 
Nº Obs. 

Serviço de Apoio ao GAP 
Técnico Superior Técnico Superior Secretariado e Adm. 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Relações Públicas 1 a) 

Serviço de Proteção Civil Assistente Técnico Assistente Técnico 
 

1 a) 
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Diretor de Departamento 
  

1 b)  

Técnico Superior Técnico Superior Economia 1 a) 

Divisão Administrativa 

Chefe de Divisão 
  

1 b)  

Técnico Superior Técnico Superior Direito 2 1 a), 1 a) e e) 

Técnico Superior Técnico Superior Administração Pública 1 a) 

Especialista de Informática Especialista de Informática Informática 1 a) 

Assistente Técnico 
Coordenador Técnico 

 
1 a) 

Assistente Técnico  14 a) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  5 a)  

Divisão Financeira 

Chefe de Divisão   1 b) 

Técnico Superior Técnico Superior Economia 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Cont. e Administração 2 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Gestão 2 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Informática de Gestão 1 a)  

Assistente Técnico Assistente Técnico 
 

4 a) 

Divisão de Obras Municipais, 

Ambiente, Estruturas e 
Equipamento Urbano 

Chefe de Divisão 
  

1 b) 

Técnico Superior Técnico Superior Engenharia Civil 6 5 a), 1 a) e e) 

Técnico Superior Técnico Superior Arquitetura 2 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Arqueologia 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Eng. Topográfica 2 a)  

Técnico Superior Técnico Superior Geografia e Planeamento 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Medicina Veterinária 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Eng. Ambiente e Território 1 a)  

Técnico Superior Técnico Superior Eng. Ord. Rec. Nat. 1 a) 

Assistente Técnico Assistente Técnico  7 
5 a), 1 a) e e), 

1 a) e g) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  61 a) 

Divisão de Educação, Ação 

Social, Cultura, Turismo e 

Desporto 

c) 

Técnico Superior Técnico Superior Invest. Social Aplic. 1 1 a) e e) 

Técnico Superior Técnico Superior Serviço Social 1 a)  

Técnico Superior Técnico Superior Psicologia 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior História 1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Música 2 a)  

Técnico Superior Técnico Superior Turismo 1 a)  

Técnico Superior Técnico Superior Engenharia Mecânica 1 a)  

Assistente Técnico Assistente Técnico  7 a) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  61 a) 

    
Total 201 

 

 

 

Unidade(s) Orgânica(s) dos 
Serviços Municipais 

Postos de Trabalho  

Previstos 

Carreira Categoria 
Área de Formação 

Académica e/ou Profissional 
Nº Obs. 

Serviço de Apoio ao GAP  

Serviço de Proteção Civil      
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Divisão Administrativa 
Técnico Superior Técnico Superior Gestão Recursos Humanos 1 a) e f) 

Técnico Superior Técnico Superior Ciências Sociais 1 a) e f) 

Divisão Financeira      

Divisão de Obras Municipais, 

Ambiente, Estruturas e 

Equipamento Urbano 

Técnico Superior Técnico Superior Arquitetura 1 a) e d) 

Técnico Superior Técnico Superior 
História, variante 

Arqueologia 
1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior Design de Equipamento 1 a) e f) 
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Técnico Superior Técnico Superior Engenharia Eletrotécnica 1 a) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  2 a) 

Divisão de Educação, Ação 
Social, Cultura, Turismo e 

Desporto 

c) 

Técnico Superior Técnico Superior Gestão Empresas 1 1 a) e d) 

Técnico Superior Técnico Superior Educação Física 2 a) 

Técnico Superior Técnico Superior 
Línguas e Literaturas 

Clássicas 
1 a) 

Técnico Superior Técnico Superior 
Turismo, Lazer e 

Património 
1 a) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  2 a) 

    
Total 15 

 
       

   
Totais 

Existentes 201 
216 

 

   Previstos 15  
 

a) Atividades de natureza permanente; relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 

b) Estes técnicos superiores ocupam os respetivos Cargos Dirigentes em regime de Comissão de Serviço; 

c) Unidade orgânica não provida de chefe de divisão municipal ao abrigo do nº 1 do artigo 21º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto 

d) Mobilidade na carreira vindo de outro serviço 

e) Mobilidade na carreira para outro serviço - Pode regressar 

f) Mobilidade Intercarreiras - Pode consolidar 

g) Lugar vago no quadro (CTTI) 

 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o mapa de pessoal 

presente, submetendo-o à apreciação e aprovação por parte da 

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

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

orçamento da receita e da despesa e das grandes opções do 

plano para 2018:  Tendo sido submetidos à apreciação do 

executivo os documentos supra referidos, começou por usar da 

palavra o senhor Presidente da Câmara para, tendo como base 

as linhas orientadoras das grandes opções do plano e orçamento 

para 2018, atempadamente distribuídos aos senhores 

vereadores, realçar que:  ----------------------------------------------  

- com este orçamento, se entra numa nova fase, apesar dos 

enormes encargos financeiros inerentes às amortizações e aos 

juros resultantes dos empréstimos de médio e longo prazo de,  

aproximadamente, 65.000€/mês e de, aproximadamente 

25.000€/mês para regularizar a dívida existente para com a 
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firma “Aurélio Lopes, Limitada”;  --------------------------------  

- o montante global das receitas correntes é superior em mais 

de 2 milhões de euros ao das despesas correntes, permitindo, 

assim, gerar uma poupança destinada a investimento;  ---------  

- a atuação da Câmara Municipal se centrará, basicamente, em 

cinco áreas de intervenção. ---------------------------------------  

Na área da Economia e do Empreendedorismo, destacou a 

Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso, a 

Requalificação da Zona Industrial de Vila Franca das Naves, 

bem como a disponibilização de seis espaços comerciais na 

ala poente do Mercado Municipal.  -------------------------------  

No domínio do Turismo e Património, realçou os projetos de 

requalificação de importantes edifícios localizados no Centro 

Histórico de Trancoso, como são o ex-Quartel da GNR, o 

Palácio Ducal, os Paços do Concelho e a Construção do 

Centro de Desenvolvimento e Inovação Social e a 

recuperação da Igreja de Santa Marinha e Zona Envolvente, 

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

Na área das Feiras, Mercados, Agricultura e Agropecuária,  

salientou a divulgação do mercado semanal das sextas -feiras, 

as feiras do fumeiro e dos sabores,  da castanha, de S. 

Bartolomeu e Santa Luzia, a realização de feiras e mostras de 

gado, procurando incentivar a criação do mesmo.  --------------  
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No domínio da Educação, Saúde, Cultura, Desporto e 

Associativismo, destacou a construção do Centro Escolar da 

Ribeirinha, capaz de agrupar alguns estabelecimentos de 

ensino pré-escolar e do 1.º ciclo, o apoio à Escola 

Profissional de Trancoso, a promoção de espetáculos de 

qualidade e o apoio a associações e entidades ligadas à 

prática desportiva.  -------------------------------------------------  

Na área do Ambiente e Mobilidade, realçou a atenção e o 

apoio que irão ser prestados na prevenção e combate aos 

incêndios florestais, a aposta em novas Estações de 

Tratamento de Águas Residuais, a concretizar no âmbito do 

POSEUR e o investimento na melhoria da rede viária e dos 

transportes públicos de ligação entre as freguesias e a sede 

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

- os documentos propostos incorporam projetos e ações 

fundamentais para o progresso e desenvolvimento do 

concelho. ------------------------------------------------------------  

Concluindo a sua intervenção, o senhor Presidente da Câmara 

lembrou que tinha havido uma reunião prévia com os senhores 

vereadores da oposição, no sentido de lhes dar conta das linhas 

orientadoras dos documentos previsionais.  ------------------------  

De seguida, interveio o senhor vereador Rogério Tenreiro para 

agradecer o facto de ele e o senhor vereador João Rodrigues, na 
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sequência de convite formulado pelo senhor Presidente da 

Câmara, terem tido a oportunidade de, previamente a esta 

reunião, conhecerem as linhas que, presidiram à elaboração do 

orçamento e do plano para 2018.  ------------------------------------  

Submetidos os referidos documentos a votação, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, aprovar as Grandes Opções 

do Plano, bem como a proposta de Orçamento da Receita e da 

Despesa para o próximo ano de 2018, com um total de receitas 

de 15.469.536€, sendo 11.921.945€ provenientes de receitas 

correntes e 3.547.591€ de receitas de capital, enquanto o total  

de despesas (15.469.536€) está repartido entre 9.100.761€ 

para despesas correntes e 6.368.775€ para despesas de capital.   

Os senhores vereadores do PSD abstiveram -se e apresentaram 

a seguinte declaração de voto. Também os membros do PS 

apresentaram outra declaração de voto.  --------------------------  

Mais, foi ainda deliberado submeter os referidos documentos 

à apreciação e aprovação por parte da Assembleia Municipal 

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

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

‘O Orçamento e as Grandes Opções de Plano para 2018 

apresentadas pelo executivo do Partido Socialista não vão de 

encontro aos desafios que , atualmente, se colocam ao concelho 

de Trancoso. Este executivo apresenta um orçamento empola do, 
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de cerca de 15 milhões de euros, que facilmente se verifica que 

não vai ser cumprido, basta ver a execução dos diversos 

orçamentos do último mandato e a execução do 1º semestre de 

2017 (cerca de 1/3 de execução) para chegar a essa conclusão.   

Mas onde este Orçamento e as GOP mais pecam é não 

traduzirem uma estratégica clara, percetível por todos, que 

indique o caminho que o concelho deve seguir. Apresenta um 

conjunto de investimentos avulsos e de prioridade duvidosa.  ---  

Veja-se, por exemplo, o caso da passagem dos Paços do 

Concelho, das atuais instalações, para o Palácio Ducal. A 

opinião dos vereadores do PSD é que esta decisão deveria ter 

sido precedida de um amplo debate, principalmente na 

Assembleia Municipal, antes de ser tomada, o que, afinal, não 

aconteceu. -------------------------------------------------------------  

Verificamos também que não existe uma estratégia para o 

Centro Histórico de Trancoso que, na nossa opinião, é decisivo 

para a afirmação do concelho na região e para o futuro de 

todos os Trancosenses. Não existe nenhuma medida, no 

orçamento e nas GOP para 2018, que contribua para a atração 

de novos residentes, novas atividades comerciais, novos 

visitantes para o Centro Histórico de Trancoso.  ------------------  

É pelo exposto e por as ideias plasmadas do executivo 

socialista, no orçamento e nas GOP para 2018, não reso lverem 
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os problemas dos Trancosenses, que os Vereadores do PSD se 

abstêm na votação destes documentos.  -----------------------------  

Os Vereadores do PSD: Rogério Tenreiro e Catarina Tibério.’ -  

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

‘No passado dia 1 de outubro, com a realizaç ão das eleições 

autárquicas para o mandato 2017 a 2021, o povo foi chamado a 

pronunciar-se, tendo tido a oportunidade de, com o seu voto, 

tomar, em simultâneo, duas importantes decisões. Uma, para 

julgar os responsáveis pelo exercício do poder durante o 

mandato findo, ponderando, seguramente, quer o modo como 

foi exercido esse poder, quer os resultados globais alcançados 

durante esse período.  ------------------------------------------------  

Os resultados são conhecidos e foram esclarecedores quanto às 

duas decisões que deles dependiam. Isto é, os eleitor es 

aprovaram, claramente, o modo como a maioria do PS exerceu 

o poder, bem como os resultados alcançados e, em paralelo, 

disse ainda que confiava na equipa e no programa apresentado 

pela candidatura socialista, para liderar o concelho , nos 

próximos quatro anos.------------------------------------------------  

A elaboração de um orçamento municipal e grandes opções do 

plano de uma Câmara Municipal tem de obedecer sempre a um 

conjunto de regras e diplomas que regulam quer a previsão da 

receita, quer os documentos provisionais para a realização da 



 

 
Ata  n . º    2 3  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    14 -1 2 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

despesa. ----------------------------------------------------------------  

Os documentos agora aprovados mantêm o cumprimento 

integral da lei,  pautando-se ainda por uma criteriosa gestão 

dos recursos disponíveis, procurando manter o reequilíbrio das 

contas do Município, controlar a dívida e honrar os 

compromissos vindos do passado. ----------------------------------  

Porém, pese embora todo o esforço já realizado, a situação 

municipal não é ainda a que todos desejamos, pois continuam a 

pender sobre o Município algumas questões que muito 

condicionam a gestão corrente, bem como as opções quanto ao 

futuro imediato.  -------------------------------------------------------  

O Município continua ainda a viver uma situação financeira 

muito difícil.  ----------------------------------------------------------  

É certo que a gravíssima situação financeira que encontrámos, 

há quatro anos, começou a ser revertida, mas a dívida é ainda 

muito elevada e condiciona, em muito, as metas, os objeti vos e 

as reais necessidades do nosso concelho. --------------------------  

Em média, a Câmara Municipal tem compromissos superiores a 

90.000 euros/mês, só para amortizações de capital, juros e 

encargos com acordos de ações judiciais, relativos a 

empréstimos e empreitadas anteriores a 2013, sem contar com 

as consequências imprevisíveis de outras ações judiciais 

interpostas contra a Câmara Municipal, nomeadamente a da 
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Parceria Público Privada, e que se encontram a decorrer.  ------  

O orçamento para 2018 representa, assim, um grande esforço 

para continuar a trajetória de reequilíbrio financeiro, honrar 

os compromissos vindos do passado e procurar atender as 

principais necessidades dos munícipes do concelho, apostando, 

claramente: ------------------------------------------------------------  

- Na Economia e Empreendedorismo;  ---------------------------  

- No Turismo e Património;  ---------------------------------------  

- Nas Feiras e Mercados, Agricultura e Agropecuária;  -------  

- Na Educação, Saúde, Cultura, Desporto e Associativismo;  -  

- No Ambiente e Mobilidade.  -------------------------------------  

O Orçamento para 2018 importa no montante de 15.469.536€.  -  

Importa salientar que a receita corrente supera a despes a em 

2.821.184 euros, o que permitirá afetar este valor a 

investimento em despesa de capital.  --------------------------------  

Trata-se de um orçamento de rigor e de grande 

responsabilidade. O ano de 2018 não será um ano fácil mas, 

com o trabalho de todos os trancosenses, com o dinamismo  dos 

nossos empresários, das nossas instituições e associações, dois 

mil e dezoito será, certamente, um ano de desenvolvimento, de 

grandes realizações e progressos para todos os munícipes do 

concelho de Trancoso.  -----------------------------------------------  

Em coerência, votamos a favor da proposta de orçamento para 
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o ano de 2018.  --------------------------------------------------------  

Trancoso, 14 de dezembro de 2017.  --------------------------------  

Os membros do Partido Socialista no executivo municipal: 

Amílcar Salvador, Eduardo Pinto e Ana Couto.’  ------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação de proposta de alteração ao 

Regulamento da Estrutura Orgânica dos Serviços 

Municipais e respetivo Organograma:  De seguida, foi 

presente a proposta referida em epígrafe que se transcreve na 

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

----------"Proposta de Alteração ao Regulamento da -------  

-----Organização e Estrutura dos Serviços Municipais  -----  

Para cumprir o objetivo da prossecução do interesse público ao 

nível local, os municípios deverão dispor de serviços 

municipais organizados em moldes que lhes permitam dar 

resposta às solicitações decorrentes das suas atribuições.  

Neste contexto, revela-se sobremaneira relevante o processo de 

descentralização de atribuições, em diversos domínios, da 

administração central para as autarquias locais. Este processo 

vem exigir modelos de funcionamento e repartição de 

competências que sejam capazes de responder de for ma 

económica, eficiente e eficaz ao catálogo de atribuições que 

perfazem o âmbito de intervenção municipal. As autarquias 

locais devem, portanto, ser dotadas de modelos organizacionais 
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capazes de alcançar uma administração eficaz e eficiente no 

desempenho das suas funções, numa lógica de simplificação e 

racionalização dos serviços e de procedimentos administrativos 

e de aproveitamento dos recursos disponíveis.  --------------------  

Em 2009, foi publicado o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, que estabeleceu um novo enquadramento jurídico da 

organização dos serviços das autarquias locais, garantindo 

uma maior operacionalidade dos serviços autárquicos. 

Posteriormente, e tendo em vista a melhoraria dos níveis de 

eficiência da Administração Pública, nomeadamente por via da 

eliminação de redundâncias, simplificação de procedimentos e 

reorganização dos serviços, foi publicada a Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto, através da qual se procedeu à adaptação à 

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

alterada pelas Leis  n.ºs 51/2005, de 30 de abril, 64-A/2008, de 

31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de 

dezembro, que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos 

Serviços e Organismos da Administração, Central, Regional e 

Local do Estado.  ------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso assume como uma das suas 

prioridades estratégicas a promoção da modernização da 

administração municipal , como elemento fundamental para uma 

governação autárquica qualificada, o apoio ao munícipe, o 
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comércio e a agricultura, indo assim ao encontr o das reais 

necessidades organizativas e funcionais do Município.  ----------  

Com a presente proposta de alteração ao Regulamento da 

Organização e Estrutura dos Serviços Municipais, pretende -se 

reforçar o contributo da Administração Municipal para o 

desenvolvimento do concelho, promovendo uma administração 

mais eficaz, eficiente e modernizada na prossecução das suas 

atribuições. Na sua elaboração, foram tidos em consideração 

os princípios e critérios definidos no Decreto -Lei n.º 305/2009, 

de 23 de outubro, e na Lei n. º 49/2012, de 29 de agosto.  --------  

O citado Regulamento mereceu a aprovação da Assembleia 

Municipal, em 28 de dezembro de 2012, tendo o mesmo sido 

publicado na II série do Diário da Republica, nº 54, de 18 de 

março de 2014.  --------------------------------------------------------  

A presente proposta de alteração ao Regulamento da 

Organização e Estrutura dos Serviços Municipais é elaborada 

nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, da alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º e da 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º  

75/2013, de 12 de setembro, artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro, e do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, nos termos do artigo 98º a 100º do 

decreto-lei nº  4/2015, de 7 de janeiro.  ----------------------------  
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Artigo 1.º  --------------------------------------------------------------------  

Alteração  --------------------------------------------------------------------  

É alterada a redação dos artigos 2.º,  9.º,  11.º,  13.º , 19.º, 23.º  e 

24.º , do Regulamento acima identificado, os quais passam a ter a  

seguinte redação:  ----------------------------------------------------------  

-----------------------------------Artigo 2.º  --------------------------------  

------------------------------------- Visão  -----------------------------------  

O Município de Trancoso orienta a sua ação no sentido de 

obter um desenvolvimento sustentável, de promover e dinamizar 

o concelho a nível económico, social, ambiental e cultural, 

através de um programa estratégico de médio prazo, alicerçado 

nos eixos do comércio, do turismo e dos serviços, otimizando os 

recursos disponíveis, primando por uma gestão pública 

competitiva e atenta às necessidades dos seus munícipes, 

apoiando a agricultura, agropecuária e a indústria.  -------------  

-----------------------------------Artigo 9.º  -----------------------------  

--------Serviços dependentes do Presidente da Câmara  ---------  

Na dependência direta do presidente da Câmara Municipal 

funciona o serviço de Proteção Civil Municipal, o Gabinete de 

Comunicação e Relações Públicas e o Gabinete de Apoio à 

Presidência.  -----------------------------------------------------------  

------------------------------- ----Artigo 11.º  ----------------------------  

-----------------------------Estrutura Flexível  ------------------------  

1 - A estrutura flexível é composta por unidades e subunidades 
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orgânicas flexíveis, dirigidas por dirigentes intermédios de 2.º  

grau e por um dirigente intermédio de 3º grau.  -------------------  

2 - A divisão municipal é uma unidade orgânica, dirigida por 

um dirigente intermédio de 2.º grau, com competência de 

âmbito operativo e de execução numa mesma área funcional.  --  

3- As subunidades orgânicas flexíveis são lideradas por um 

dirigente intermédio de 3º grau.  ------------------------------------  

4 - Os serviços são liderados por coordenadores técnicos com 

funções de natureza predominantemente executiva.  --------------  

5 - As unidades orgânicas flexíveis são criadas, alteradas e 

extintas, por deliberação da Câmara Municipal que define as 

respetivas competências, cabendo ao Presidente da Câmara 

Municipal a afetação ou reafetação do pessoal do respetivo 

mapa, de acordo com o limite previamente fixado no presente 

regulamento.  ----------------------------------------------------------  

6 - As subunidades orgânicas são criadas, alteradas ou extintas 

por decisão do Presidente da Câmara.  -----------------------------  

7 - A Câmara Municipal pode alterar a designação e as 

competências das unidades e subunidades orgânicas flexíveis, 

bem como extinguir, total ou parcialmente, as mesmas e criar 

outras, desde que não ultrapasse o número máximo fixado no 

presente Regulamento, tendo como objetivo garantir a 

permanente adequação do serviço às necessidades de 
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funcionamento e de otimização dos recursos.  ---------------------  

8 - As decisões referidas nos números 5 e 6 carecem de 

publicação no Diário da República.  --------------------------------  

-------------------------- ---------Artigo 13.º  ----------------------------  

--------------------------Subunidades Orgânicas  ---------------------  

O número máximo de subunidades orgânicas do Município de 

Trancoso é fixado em 1 . ----------------------------------------------  

-----------------------------------Artigo 23.º  ----------------------------  

Os cargos de direção intermédia do Município de Trancos o são 

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

a) A unidade Nuclear será assegurada por um cargo 

dirigente com a qualificação de cargo de direção 

intermédia de 1.º grau, com a designação de Diretor de 

Departamento;  ---------------------------------------------------  

b) As Unidades Orgânicas Flexíveis, são asseguradas por 

cargos dirigentes com a qualificação de cargos de direção 

intermédia de 2.º grau, com a designação de Chefe de 

Divisão Municipal;  ----------------------------------------------  

c) A Subunidade Orgânica Flexível é assegurada por um 

dirigente intermédio de 3º grau (Coordenador de Unidade 

Funcional);-------------------------------------------------------  

d) Os serviços são assegurados por Coordenadores Técnicos.   

-----------------------------------Artigo 24.º  ---------------------------  
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São Competências do dirigente intermédio de 3.º grau 

(Subunidades Orgânicas) nomeadamente:  -------------------------  

a) Coadjuvar o titular da direção intermédia de 2.º grau de 

que dependa hierarquicamente, se existir;  -------------------  

b) Exercer as competências da Subunidade Orgânica que se 

encontra a dirigir, orientando, controlando e avaliando a 

mesma; ------------------------------------------------------------  

c) Gerir os equipamentos e materiais, bem como os recursos 

técnicos e humanos afetos à respetiva Subunidade; ---------  

d) Gerir de forma eficiente e eficaz a qualidade técnica dos 

serviços prestados, bem como a execução dos programas e 

atividades no cumprimento dos objetivos, e  ------------------  

e) Exercer as demais tarefas que lhe forem superiormente 

atribuídas, de acordo com a competência e função que 

desempenha.  -----------------------------------------------------  

Artigo 2.º  --------------------------------------------------------------  

Aditamentos -----------------------------------------------------------  

É aditado o Artigo 15.º -A, que terá a seguinte redação:  ---------  

-----------------------------Artigo 15.º- A  ------------------------------  

--------Gabinete de Comunicação e Relações Públicas  -----------  

Compete ao gabinete de Comunicação e  Relações Públicas:  ----  

a) Promover de forma adequada, interna e externamente, a 

imagem institucional do município e da atividade da 
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Câmara Municipal;----------------------------------------------  

b) Assegurar a representação do Presidente, nos atos que 

por este forem determinados;  ----------------------------------  

c) Preparar a realização de entrevistas, reuniões ou outros 

eventos em que o Presidente deva participar;  ---------------  

d) Preparar e acompanhar as cerimónias protocolares dos 

atos públicos ou outros eventos promovidos pelo 

município;  --------------------------------------------------------  

e) Manter atualizadas as listas de protocolo, bem como , os 

ficheiros de entidades públicas e privadas com interesse 

para o Município, segundo critério superiormente 

definido, mantendo-as permanentemente informadas da 

atividade municipal;  --------------------------------------------  

f) Organizar o acompanhamento das entidades oficiais de 

visita ao Município; ---------------------------------------------  

g) Organizar, diariamente, a análise da imprensa nacional 

com relevo para o Município; ----------------------------------  

h) Garantir a informação e o bom relacionamento com os 

órgãos de comunicação social;  --------------------------------  

i) Promover e organizar conferências de imprensa;  -----------  

j) Redigir e emitir comunicados de imprensa;  ------------------  

k) Organizar dossiers temáticos para distribuição à 

imprensa; ---------------------------------------------------------  
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l) Gerir e propor ações de publicidade paga;  ------------------  

m) Manter atualizados os ficheiros de profissionais da 

comunicação social e respetivos contactos;  ------------------  

n) Garantir a eficaz promoção pública das iniciativas da 

Autarquia;  --------------------------------------------------------  

o) Programar projetos de intercâmbio e cooperação com 

dirigentes municipais, institucionais e associativos;  -------  

p) Apoiar a participação de agentes e associações culturais, 

artísticas e demais, apoiadas pela Autarqui a em iniciativas 

de intercâmbio e cooperação;  ---------------------------------  

q) Participar na preparação e na realização de iniciativas 

promovidas pela Autarquia e por instituições e associações 

por ela apoiadas, nomeadamente na organização de 

participações de representações municipais  em certames e 

feiras, reuniões e colóquios, receções e programas de 

divulgação de Trancoso, em diversos domínios.  -------------  

É aditado ao artigo 19.º, respeitante às competências da 

Divisão de Obras, Ambiente, Estruturas e Equipamento 

Urbano, o ponto 13, que terá a  seguinte redação:  ----------------  

1 -  ----------------------------------------------------------------------  

2 -  ----------------------------------------------------------------------  

3 -  ----------------------------------------------------------------------  

4 -  ----------------------------------------------------------------------  
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5 -  ----------------------------------------------------------------------  

6 -  ----------------------------------------------------------------------  

7 - ----------------------------------------------------------------------  

8 -  ----------------------------------------------------------------------  

9 -  ----------------------------------------------------------------------  

10 -  --------------------------------------------------------------------  

11 -  --------------------------------------------------------------------  

12-  ---------------------------------------------------------------------  

13 – No âmbito da Higiene e Segurança no Trabalho, compete 

ao Serviço, com vista a assegurar aos trabalhadores condições 

de higiene, segurança e saúde, em todos os aspetos 

relacionados com o trabalho: ---------------------------------------  

a) Proceder, na conceção das instalações, dos locais e 

processos de trabalho, à identificação dos riscos 

previsíveis, combatendo-os na origem, anulando-os ou 

limitando os seus efeitos, de forma a garantir um nível 

eficaz de proteção;  ----------------------------------------------  

b) Proceder, na aquisição de máquinas e equipamentos, à 

identificação de riscos, optando, preferencialmente , por 

máquinas e equipamentos ergonomicamente mais 

adequados e de menores riscos;  -------------------------------  

c) Integrar, no conjunto das atividades do Munic ípio e a 

todos os níveis, a avaliação dos riscos para a segurança e 
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saúde dos trabalhadores, com a adoção de convenientes 

medidas de prevenção;  ------------------------------------------  

d) Planificar a prevenção num sistema coerente que tenha em 

conta a componente técnica, a organização do trabal ho, as 

relações sociais e os fatores materiais inerentes do 

trabalho; ---------------------------------------------------------  

e) Assegurar a manutenção das instalações, máquinas, 

materiais, ferramentas e utensílios de trabalho nas devidas 

condições de segurança;  ----------------------------------------  

f) Assegurar a vigilância da saúde dos trabalha dores, em 

função dos riscos a que se encontram expostos , no local de 

trabalho; ---------------------------------------------------------  

g) Estabelecer, em matéria de primeiros socorros, de 

combate a incêndios e de evacuação de trabalhadores, as 

medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 

trabalhadores responsáveis pela sua aplicação;  ------------  

h) Promover e dinamizar a formação e a informação para os 

trabalhadores e chefias , nos domínios da segurança, 

higiene e saúde no trabalho;  -----------------------------------  

i) Assegurar a manutenção das instalações, máquinas,  

materiais, ferramentas e utensílios de trabalho nas devidas 

condições de segurança;  ----------------------------------------  

j) Fornecer aos seus trabalhadores o equipamento de 
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proteção individual e os fardamentos necessários e 

adequados, e  -----------------------------------------------------  

k) Proporcionar formação adequada aos trabalhadores. ------  

Artigo 3.º  --------------------------------------------------------------  

Entrada em vigor e produção de efeitos.  --------------------------  

As alterações agora introduzidas ao Regulamento da 

Organização e Estrutura dos Serviços Municipais da Câmara 

Municipal de Trancoso e respetivo Organograma entrar ão em 

vigor no dia útil  seguinte ao da sua publicação na II Série do 

Diário da Republica.  -------------------------------------------------  

 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

alteração ao Regulamento da Organização e Estrutura dos 

Serviços Municipais, nos termos apresentados.  ------------------  
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Mais, foi deliberado proceder, de acordo com o disposto nos 

artigos 68.º e 100.º do Código do Procedimento 

Administrativo, à audiência dos in teressados,  relativamente à 

proposta referida, fixando, para o efeito, um prazo de 10 dias 

para a constituição de interessados e 30 dias para a 

apresentação de eventuais contributos por escrito, devendo ser 

adotados os demais procedimentos previstos na Lei.  ------------  

*A28*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à revisão 

de tarifário respeitante ao abastecimento de água e 

saneamento, a vigorar durante o ano de 2018 , apresentada 

pela empresa ‘Águas da Teja, S.A.’:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a proposta referida em 

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

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

a) A empresa Águas da Teja S.A. submeteu à ERSAR, nos 

termos da Lei,  para apreciação e emissão do competente 

parecer, a proposta de tarifário dos serviços de 

abastecimento de águas e saneamento, a aplicar em 2018;  ---  

b) A ERSAR informou aquela empresa, em 20/11/2017, do 

conteúdo do parecer em causa, dele tendo , igualmente, dado 

conhecimento a este Município;  ----------------------------------  

c) O mencionado parecer aponta , à referida proposta de 

tarifário, um conjunto de desconformidades que reporta de 
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relevantes, concluindo que a mesma proposta não cumpria o 

contrato de concessão em vigor, merecendo , em 

consequência, o parecer desfavorável daquela entidade 

reguladora; ---------------------------------------------------------  

d) A decisão da Câmara Municipal que contrarie o parecer da 

ERSAR terá que ser, nos termos da Lei, devidamente 

fundamentada;  ------------------------------------------------------  

e) O Processo de revisão do contrato de concessão relativo ao 

abastecimento de água e saneamento no concelho de 

Trancoso foi já iniciado, mas não está ainda concluído.  ------  

Assim, proponho, na sequência do que atrás foi dito, que a 

Câmara Municipal solicite à empresa Águas da Teja, a 

alteração da proposta de tarifário em cau sa, não se aprovando, 

desta forma, tal proposta, em face das recomendações feitas 

pela ERSAR no referido parecer e tendo em conta o contrato de 

concessão ainda em vigor.”  -----------------------------------------  

Atendendo a que a proposta de tarifário apresentada não 

mereceu parecer favorável da ERSAR que alertou para o facto 

de as deliberações desconformes às suas recomendações 

carecerem de ser fundamentadas, a Câmara Municipal 

deliberou solicitar à empresa ‘Águas da Teja, S.A.’ que 

elabore uma nova proposta de tarifário capaz de vir a merecer 

parecer favorável daquela entidade reguladora.  -----------------  
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*A29*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

deliberação, contendo os elementos necessários à elaboração 

do Plano de Pormenor e Salvaguarda do Campo Militar da 

Batalha de Trancoso:  De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a proposta  referida em epígrafe que se 

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

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

-Foi deliberado, em reunião de Câmara de 08/03/2017, a 

elaboração de um Plano de Pormenor e Salvaguarda do 

Campo Militar da Batalha de Trancoso; ------------------------  

-A elaboração do Plano de Pormenor se traduz numa 

oportunidade de estabelecer um conjunto de orientações 

estratégicas de atuação e de regras de uso e ocupação do 

solo e edifícios necessários à preservação e valorização do 

património cultural.  -----------------------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal de Trancoso delibere:  ------  

1. Dar inicio à elaboração do um Plano de Pormenor e 

Salvaguarda do Campo Militar da Batalha de Trancoso, 

fixando um prazo de 18 meses para a conclusão desse 

procedimento, ao abrigo do disposto no ponto 1 do artigo 

76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT); --------------------------------------------  

2. Fixar um período de 20 dias para formulação de sugestões 
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por qualquer interessado ou para apresentação de 

informações sobre quaisquer questões que possam ser 

consideradas, ao abrigo do disposto no ponto 1  do artigo 

76.º e ponto 2 do artigo 88.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT);  ----------------  

3. Isentar o Plano de Pormenor e Salvaguarda do Campo 

Militar da Batalha de Trancoso de avaliação ambiental, 

uma vez que não é susceptível de ter efeitos significativos 

no ambiente, ao abrigo do disposto no ponto 1  do artigo 

78.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT); --------------------------------------------  

4. Divulgar a presente deliberação, através da comunicação 

social, da plataforma colaborativa da gestão territorial, 

do Diário da República , 2.ª Série e no sítio da Internet da 

Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no ponto 1  do 

artigo 76.º e ponto 3 do artigo 6.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT); ----------------  

5. Dar conhecimento da presente deliberação à CCDR Centro 

e solicitar o acompanhamento do plano, ao abrigo do 

disposto no ponto 2 do artigo 86.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) .”  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, devendo o senhor 
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engenheiro Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva coordenar 

todo este processo. ---------------------------------------------------  

*A30*  Análise, discussão e votação relativas a um requerimento 

relacionado com o reconhecimento de interesse púb lico 

municipal na regularização de atividade de pedreira, em Rio 

de Mel:  Seguidamente, foi presente o requerimento número 

3318 da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta 

Câmara em 7 do corrente mês de dezembro, da empresa 

“Incoveca –  Granitos, S .A.”, com sede em Sernancelhe, a 

solicitar a emissão de deliberação fundamentada de 

reconhecimento de interesse público municipal na regularização 

da atividade de pedreira, exercida em Rio de Mel.  ---------------  

A divisão de obras, ambiente, estruturas e equipamento urb ano, 

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a informação 

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

‘1. Apresentação do processo e enquadramento  ------------------  

A INCOVECA-Granitos apresentou um pedido de regularização 

de licenciamento de exploração de granito ornamental, n os 

termos do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5 

de novembro.  ----------------------------------------------------------  

A área sinalizada, segundo a Carta de Ordenamento do Plano 

Diretor Municipal de Trancoso, localiza -se em Espaço 

Florestal de Produção. De acordo com o Regulamento do 
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P.D.M. de Trancoso, artigos 24.º e 25.º,  nestes espaços pode 

ser apenas autorizada, salvo indicação em contrário na 

regulamentação de cada uma das categorias, a construção de 

edificações destinadas a equipamentos coletivos, a habitação 

para proprietários ou titulares dos direitos de exploração, a 

trabalhadores permanentes, a turismo de habitação, a turismo 

rural e agroturismo, a instalações agropecuárias, a apoio de 

explorações agrícolas e florestais, ao aproveitamento e/ou 

transformação de produtos agrícolas, flore stais ou pecuários e 

a instalações de vigilância e combate a incêndios florestais.  ---  

No que respeita às Cartas de Condicionamento, Reserva 

Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional nada a 

objetar.  ----------------------------------------------------------------  

Registo a existência de construções a, aproximadamente , 110 

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

O P.D.M. de Trancoso regulamenta os espaços destinados à 

indústria extrativa.  ---------------------------------------------------  

Grande parte da área sinalizada, de acordo com a Carta de 

Perigosidade do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, insere-se numa zona classificada  de perigosidade 

Muito Alta.  ------------------------------------------------------------  

Segundo o meu entendimento e salvo melhor opinião, a 

pretensão da INCOVECA-Granitos é desconforme com os 
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instrumentos de gestão territorial, designadamente o uso 

pretendido, pedreira, não está previsto nos artigos 24.º e 25.º 

do Regulamento do P.D.M. de Trancoso.  --------------------------  

Assim, entendo que, na instrução do presente processo e uma 

vez que existe desconformidade com os instrumentos de gestão 

territorial, o pedido de regularização deveria ser instruído com 

a deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse 

público municipal na regularização, emitida pela assembleia 

municipal, sob proposta da câmara municipal.  -------------------  

2. Conclusão ----------------------------------------------------------  

Entendo que a presente regularização só será possível se o 

Município de Trancoso adotar um dos procedimentos previstos 

no artigo 115.º do novo RJIGT, aprovado pelo Decreto -Lei nº 

80/2015, de 14 de maio.’  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que emita uma deliberação 

fundamentada de reconhecimento de interesse público 

municipal da empresa, atendendo a que, só dessa forma, a 

mesma será viabilizada e, consequentemente, poderá expandir 

a sua atividade e melhorar as condições de funcionamento, 

uma vez que contraria o disposto nos artigos 24.º e 25.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal.  -----------------------  

*A31*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao plano 
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anual de feiras e mercados para 2018: De seguida, o senhor 

vice-presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

‘Atendendo ao disposto na subsecção VI do Decreto -Lei n.º 

10/2015, de 16 de janeiro, nomeadamente no seu artigo 80.º,  

propõe-se a adoção do seguinte plano de feiras e mercados 

para o ano de 2018: --------------------------------------------------  

 Mercado Semanal de Trancoso: --------------------------------  

- Mês de janeiro: 5, 12, 19 e 26; ------------------------------  

- Mês de fevereiro: 2, 9, 16 e 23;------------------------------  

- Mês de março: 2, 9, 16, 23 e 30; ----------------------------  

- Mês de abril: 6, 13, 20 e 27; ---------------------------------  

- Mês de maio: 4, 11, 18 e 25; ---------------------------------  

- Mês de junho: 1, 8, 15, 22 e 29; -----------------------------  

- Mês de julho: 6, 13, 20 e 27; ---------------------------------  

- Mês de agosto: 3, 10, 17, 24 e 31;---------------------------  

- Mês de setembro: 7, 14, 21 e 28; ----------------------------  

- Mês de outubro: 5, 12, 19 e 26; ------------------------------  

- Mês de novembro: 2, 9, 16, 23 e 30; ------------------------  

- Mês de dezembro: 7, 14, 21 e 28. ----------------------------  

 Feira do Fumeiro e dos Sabores –  2, 3, 4, 10 e 11 de março 

(a realizar no Pavilhão Multiusos e em parceria com a 

AeneBeira e a Associação de Desenvolvimento Raia 
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Histórica). --------------------------------------------------------  

 Feira de São Bartolomeu em Trancoso –  no período 

compreendido entre 10 e 19 de agosto (aos senhores 

feirantes do mercado semanal será permitido operar no dia 

11 e/ou 18, para além dos dias do mercado semanal de 10 

e 17). --------------------------------------------------------------  

 Feira da Castanha: 2, 3 e 4 de novembro. --------------------  

 Feira de Santa Luzia , em Trancoso – 13 de dezembro. ------  

 Feira de São José , em Vila Franca das Naves - 19 de 

março. ------------------------------------------------------------  

 Feira de São Pedro, em Vila Franca das Naves - 29 de 

junho. -------------------------------------------------------------  

 Feira de São Martinho, em Vila Franca das Naves - 11 de 

novembro.’  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada respeitante ao Plano Anual de Feiras e Mercados 

para o ano de 2018. --------------------------------------------------  

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

do preço de venda do livro ”O jogo”:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a proposta referida em 

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

“O Município de Trancoso adquiriu 50 exemplares (25 para 

venda e 25 para oferta) do livro com o título "O Jogo", da 
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autora Mariana Fernandes, uma jovem de Trancoso.  ------------  

Com o intuito de proceder à sua divulgação, revela -se 

necessário que a Câmara Municipal  proceda à fixação do preço 

do referido livro, para ser vendido no Posto de Turismo de  

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

Assim, face ao preço de custo, proponho que o livro "O Jogo", 

seja vendido pelo preço unitário de 10€ , com IVA incluído.”  ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A33*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

cedência de 2 viaturas para transporte de alunos da EPT:  De 

seguida, foi presente o ofício número 3322 que deu entrada na 

Secretaria da Câmara, em 7 do corrente mês de dezembro, da 

Escola Profissional de Trancoso, a solicitar a cedência de duas 

viaturas para transporte de alunos , para utilização no 

desenvolvimento das atividades decorrente s do estabelecimento 

de ensino, durante o ano letivo 2017/2018, sendo aquela Escola 

responsável por qualquer dano que dessa utilização possa 

resultar, e ainda, por levar a cabo os serviços básicos de 

manutenção e por providenciar o combustível necessário para  

as deslocações, no âmbito das atividades desenvolvidas.  --------  

A Câmara Municipal deliberou ceder duas viaturas para 

transporte de alunos, nas condições referidas no ofício da 
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Escola Profissional de Trancoso.  ----------------------------------  

Não participou na discussão e votação o senhor vere ador 

Eduardo Pinto.  -------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

indemnização: --------------------------------------------------------  

*A34*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1052 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 16 de maio de 2013, 

de Beiraltur 1056 Serviços de Hotelaria, Limitada,  com sede na 

Urbanização Quinta do Ferrinho, Lote 7, na Guarda, a solicitar 

uma indemnização, por danos ocasionados pela deslocação de 

um contentor de lixo que embateu na sua viatura , na Rua de São 

Pedro, em Vila Franca das Naves.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 430.50€.  --------------------------------------------  

*A35*  De seguida, foi presente o requerimento número 2013 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 2 do passado mês de 

agosto, de Agostinho Manuel Ribeiro Rodrigues , residente em 

Moimentinha, a solicitar uma indemnização, pelos prejuízos 

causados na sua viatura, em consequência da projeção de uma 

pedra por um motorrossador operado por um trabalhador do 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 257,72€.  --------------------------------------------  
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*A36*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 822 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 12 do passado mês de 

abril, de Vítor José Bernardino Moreira, residente em 

Reboleiro, a solicitar uma indemnização, por danos na sua 

viatura, provocados pelo mau estado de conservação do 

pavimento. -------------------------------------------------------------  

A divisão de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano, 

acerca do assunto antes referido, prestou a seguinte informação :  

‘O requerente seguiu o "manual" de procedimentos que se deve 

fazer em situações destas, ou seja:  ---------------------------------  

-Participou o ocorrido na G.N.R.;  ----------------------------------  

-Levantou o auto feito pela G.N.R.; --------------------------------  

-Fez a participação, juntando o auto da G.N.R, fotografias do 

local e um orçamento de reparação.  -------------------------------  

A G.N.R. fez a descrição dos factos e registou informação 

complementar.  ---------------------------------------------------------  

O orçamento apresentado não é muito detalhado, parecendo o 

preço exagerado.’  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 855.40€.  --------------------------------------------  

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

*A37*  De seguida,  foi presente o requerimento número 3233 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 28 do passado mês 
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de novembro, da Associação de Moradores e Amigos de Ribeira 

do Freixo, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 

valor de 2.500€, destinado à concretização do seu Plano de 

Atividades. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A38*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2205 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 16 do passado mês 

de agosto, do Centro Social, Cultural e Recreativo da Torre do 

Terrenho, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no 

valor de 15.000€, destinado à concretização do seu Plano de 

Atividades. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 8.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A39*  De seguida, foi presente o requerimento número 3348 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara,  em 12 do corrente 

mês de dezembro, da Bandarra –  Cooperativa Agrícola do 

Concelho de Trancoso, CRL, a solicitar a atribuição de um 

apoio financeiro, no valor de 2.000€,  destinado a ajudar a 

suportar as despesas inerentes à organização da Amostra de 

Gado de 13 de dezembro do corrente ano . -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.350€, mediante a celebração de protocolo.  --  
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*A40*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A41*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A42*  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:  


