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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 14 DE FEVEREIRO DE 2018. ----------------  

*A1*  Aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, 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,  João Rodrigues e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Ata: ---------------------------------  

*A3*  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 24 

do passado mês de janeiro submetida à discussão e votação,  

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

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

ter participado na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues, por não ter estado p resente nessa reunião, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 
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do Município de Trancoso e publicá -la no site do Município.  ---  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

29, datado de 12 do corrente mês de fevereiro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 773.943,43€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 174.282,64€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.   

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas a um 

processo de classificação de um imóvel como Monumento 

de Interesse Municipal, na Cogula.  ----------------------------  

Ponto 4:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de janeiro.  --  

Ponto 5:  Apreciação da 1.ª alteração ao orçamento da receita 

e da despesa e à correspondente alteração às grandes 

opções do plano, relativas ao exercício económico de 2018.   

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

1.ª revisão ao orçamento da receita e da despesa e à 
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correspondente alteração às grandes opções do plano, 

relativas ao exercício económico de 2018.  -------------------  

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

alteração ao Regulamento da Organização e Estrutura dos 

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

Ponto 8: Análise, discussão e votação de proposta de 

reconhecimento de necessidades permanentes e vínculos 

jurídicos inadequados, no âmbito do Programa de 

Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, 

aprovado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.  -------  

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

1.ª alteração ao Mapa de Pessoal do Município para o ano 

de 2018. ----------------------------------------------------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação relativas à proposta 

de minuta de Acordo de Gestão a celebrar com a 

Infraestruturas de Portugal, S.A. e a Ascendi Douro, S.A.,  

respeitante ao tratamento paisagístico do espaço interior da 

rotunda do Chafariz do Vento.  ---------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas ao exercício 

ou não do direito de preferência, na aquisição de três 

prédios urbanos, sitos na travessa da Av.ª da Fonte Nova, 

na rua Alberto Ozório e na rua Dr. Castro Lopes e, ainda, 

de um prédio rústico, sito em Santa Luzia, em Trancoso.  --  
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Ponto 12: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para informar que o ponto três da ordem de 

trabalhos, respeitante à classificação de um imóvel como 

Monumento de Interesse Municipal, iria ser retirado da mesma, 

atendendo a que havia necessidade de se estudar melhor o 

assunto e de se perspetivarem as consequências da deliberação 

que vier a ser tomada.  ------------------------------------------------  

*A7*  De seguida, o senhor Presidente deu a conhecer um convite 

formulado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Castelo de Vide, na sequência de uma visita que, recentemente, 

fez a Trancoso, no sentido de o Município de Trancoso poder 

participar nas comemorações dos 30 anos da Geminação entre 

os dois Municípios que irão ocorrer no próximo dia vinte e sete 

de março. Continuando a intervir e dando a conhecer o 

programa provisório das comemorações, referiu que o assunto  

já estava a ser estudado e que o executivo municipal irá 

desenvolver todos os esforços possíveis, no sentid o de o 

Município de Trancoso poder participar e enriquecer essas 

comemorações, procurando reativar o protocolo de colaboração 

celebrado entre os dois Municípios.  --------------------------------  
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*A8*  Seguidamente, o senhor vereador João Rodrigues apresentou a 

seguinte intervenção:  -------------------------------------------------  

‘Os vereadores do PSD, tendo lido a entrevista do senhor 

Presidente da Câmara ao jornal “O Interior”, dando conta da 

instalação, em Vila Franca das Naves, do Espaço do Cidadão, 

querem congratular-se com tal iniciativa e querem podê -la 

constatar in loco, o mais rápido possível.’  ------------------------  

Voltando a intervir, o senhor Presidente da Câmara afirmou 

que, previsivelmente, a inauguração do “Espaço do Cidadão” 

ocorrerá até finais do próximo mês de março, tendo já havido 

formação de trabalhadores, destinada a tal fim, faltando apenas  

concretizar algumas infraestruturas, pendentes d e intervenção 

da P.T..  -----------------------------------------------------------------  

*A9*  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 fevereiro de 2018, verificando-se 

que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei  e no 

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

redações, bem como as disposições sobre a matéria , previstas 

na Lei n.º  114/2017, de 29 de dezembro e, ainda, o despacho do 

senhor Presidente da Câmara, de 7 de novembro d e 2017, 
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existia um valor de fundos disponíveis, tal como consta do 

mapa que anexou, no montante de  1.198.900,05€ .  ----------------  

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

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

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 44 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

30 do passado mês de janeiro, de Maria Adelaide dos Santos 

Crespo, residente na Figueira da Foz, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de Lucinda Ferreira dos Santos Crespo, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na rua Conselheiro Dr. Miguel Crespo Pacheco, 5, em 

Cogula, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 256 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 da 

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

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 61 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de fevereiro, de Ana Isabel Saraiva Henriques, 

residente em Oliveira de Frades, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de Maria Isabel da Rocha Saraiva, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita na rua 
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Escura, em Trancoso, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 2079 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 da 

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 63 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de fevereiro, de João António Rente de 

Almeida do Nascimento, residente em Freches, na qualidade de 

procurador de Maria Emília Carvalho de Azevedo, a solicitar 

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

da Aldeia da Capela, em Freches , inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 608 da União das Freguesias de Freches e 

Torres, uma vez que a mesma foi const ruída 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*  Em seguida, foi presente o requerimento número 72 da Se cção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 12 do 

corrente mês de fevereiro, de Filismina de Jesus, residente em 

Mendo Gordo, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção 
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de licença de utilização para uma habitação, sita na rua do 

Outeiro da Cruz, em Mendo Gordo, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 957 da União das Freguesias de Torre do 

Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho , uma vez que a mesma 

foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A14*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de janeiro:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão de obras,  

ambiente, estruturas e equipamento urbano, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

janeiro, designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

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

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

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

‘Licenças: 

Construção de um edifício destinado a habitação, n .º 01, em 

nome de Emilie Marie  Cabral Figueiredo, sito no lugar da 

Bica, em Vilares; ------------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n .º 2, em nome de Fábio 
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Ricardo Paredes da Rocha, sita no lugar de Santa Maria , 

em Carnicães; ---------------------------------------------------  

Alteração/ampliação de um edifício de habitação, n .º 3, em 

nome de José Emídio Morgado Monteiro, sito em Souto 

Maior; ------------------------------------------------------------  

Construção de um muro de suporte, n .º 2, em nome de Aldora 

Celeste Garcia dos Santos, sito no lugar de Terra da Mina , 

em Tamanhos;----------------------------------------------------  

Legalização de garagem e arrumos, em nome de Manuel 

Francisco Costa, sitos na Quinta do Chapado - Pisão, 

freguesia de Moreira de Rei ; ----------------------------------  

Legalização de uma habitação, em nome de Carlos Alberto 

Proença dos Santos, sita na Rua do Adro , em Falachos; ---  

Alterações efetuadas no decorrer da obra, em nome de 

Carlos Alberto Monteiro Botelho, sita em Granja; ----------  

Instalação de um reservatório enterrado, para armazenagem 

de gasóleo de aquecimento, em nome de Gepoil,  Sociedade 

Gestora de Postos de Abastecimento de Combustíveis, SA, 

sito na Avenida de Heróis de São Marcos , em Trancoso.  ---  

Autorização de Util ização: ------------------------------------------  

Habitação, n.º 1, em nome de Luís Manuel Maltez da Cruz, 

sita no lugar de Cabeços, freguesia de Moreira de Rei ; ----  

Habitação, n.º 2, em nome de José de Moura Chaves, sita no 
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Lugar de Largo do Rossio,  em Cótimos. ----------------------  

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

Instalação de um pomar, em nome de Bioestilhas, Lda, sito 

em Quinta Nova, em Trancoso; --------------------------------  

Construção de uma moradia, em nome de Diana Domingues 

Andrade, sita no lugar de Carreira da Vila , em 

Castanheira; -----------------------------------------------------  

Construção de uma moradia, em nome de Maurício Afonso 

Lopes, sita no lugar de Chafariz do Vento - União de 

Freguesias de Freches e Torres. ’  ------------------------------  

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.  ---------------  

*A15*  Apreciação da 1.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções d o 

plano, relativas ao exercício económico de 2018:  Tendo sido 

presentes a 1.ª alteração ao orçamento da receita e da despesa, 

com um total de reforços de 120.337,26€ e um total de 

diminuições de 88.292,26€, aumentando o volume global do 

orçamento em 32.045,00€, proveniente de comparticipações 
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comunitárias, e a correspondente 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.  ---------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 1.ª  

revisão ao orçamento da receita e da despesa e à 

correspondente alteração às grandes opções do plano, 

relativas ao exercício económico de 2018:  -----------------------  

De seguida, foram presentes a 1.ª revisão ao orçamento da 

receita e da despesa, para o corrente ano de 2018, com um valor 

equivalente para o total de reforços e para o total de 

diminuições, no montan te de 57.600,00€, mantendo inalterado o 

volume global do orçamento e a correspondente alteração às 

grandes opções do plano.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão apresentada.   

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

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

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

ao Regulamento da Organização e Estrutura dos Serviços 

Municipais e respetivo Organograma:  ---------------------------  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

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

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

a) A Câmara Municipal, por deliberação de 14/12/2017, 

determinou dar início ao Procedimento de Alteração ao 

Regulamento da Organização e Estrutura dos Servi ços 

Municipais;  ------------------------------------------------------  

b) No âmbito do citado Procedimento, foi tornado público 

que os interessados poderiam constituir -se como tal, no 

prazo de 10 dias úteis, tendo em vista a eventual 

apresentação de contributos relativamente à mencionada 

proposta de alteração, dispondo para isso de 30 dias;  -----  

c) O referido prazo foi já ultrapassado, não se tendo 

constituído qualquer interessado para aquele efeito, daqui 

resultando que não existiu qualquer contributo 

relativamente à proposta citada.  ------------------------------  

Assim, cumprida que foi a mencionada obrigação legal, 

encontra-se a referida proposta em condições de ser aprovada 

de forma definitiva pela Câmara Municipal, devendo a mesma 

ser sujeita, nos termos do disposto na alínea m), do n.º 1 do 

art.º 25.º do RJAL, aprovado pela Lei n.º 75/201 3, de 12 de 

setembro, à apreciação e votação da Assembleia Municipal.’  --  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

revisão apresentada.  -------------------------------------------------  
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O senhor vereador João Rodrigues absteve -se, por não ter 

estado presente na reunião do executivo de 14/12/201 7. --------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

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

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta de reconhecimento 

de necessidades permanentes e vínculos jurídicos 

inadequados, no âmbito do Programa de Regularização 

Extraordinária de Vínculos Precários, aprovado pela Lei n.º 

112/2017, de 29 de dezembro:  -------------------------------------  

Enquadrando este ponto da ordem de trabalhos, o senhor 

Presidente da Câmara afirmou: --------------------------------------  

‘Desde outubro de dois mil e treze até hoje, houve cerca de 25 

trabalhadores, uns por aposentação, outros por mobilidade, 

outros por licença sem vencimento e ainda outros por extinção 

de postos de trabalho, na transição dos trabalhadores da 

TEGEC para o Município, que deixaram de exercer funções e, 

além disso, há novos equipamentos que carecem de novos 

trabalhadores, procurando dar maior dinâmica a Trancoso.  ----  

Como tal, há necessidade efetiva de trabalhadores, para que os 

equipamentos, nomeadamente os culturais, possam funcionar, 

inclusive nos fins de semana e feriados.’  --------------------------  

Seguidamente, o senhor Presidente  apresentou a proposta que se 

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

‘Reconhecimento das funções que correspondem a necessidades 

permanentes e cujos vínculos jurídicos são inadequados, nos 

termos do n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de 

dezembro, que aprovou o Programa de Regularização 

Extraordinária de Vínculos Precários.  -----------------------------  

O Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos 

Precários, Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, estab elece a 

regularização extraordinária dos vínculos precários de pessoas 

que exerçam ou tenham exercido funções que correspondam a 

necessidades permanentes, da Administração Pública, de 

autarquias locais e de entidades do setor empresarial do estado 

ou setor empresarial local, sem vínculo jurídico adequado, a 

que se refere o artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 

dezembro (Orçamento de Estado para 2017), relativamente à 

estratégia de combate à precariedade e da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro.  ----------  

A referida lei aplica-se às pessoas que exerçam ou tenham 

exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional de 

carreiras gerais ou especiais e que satisfaçam necessidades 

permanentes dos órgãos ou serviços abrangidos pela Lei G eral 

de Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.  --------------------------  
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O âmbito da regularização extraordinária aplica -se às pessoas 

supra referidas que exerçam ou que tenham exercido as funções 

em causa, nos períodos previstos  no n.º 1 do artigo 3.º da Lei 

n.º 112/2017, de 29 de dezembro:  -----------------------------------  

a) “No período entre 1 de janeiro de 2017 e 4 de maio de 2017, 

ou parte dele, e durante pelo menos um ano à data do inicio 

do procedimento concursal de regularização;  ------------------  

b) Nos casos de exercício de funções no período entre 1 de 

janeiro e 4 de maio de 2017, ao abrigo de contratos de 

emprego-inserção e contratos de emprego-inserção+, as que 

tenham exercido as mesmas funções nas condições referidas 

no proémio, durante algum tempo nos três anos ant eriores à 

data de inicio do procedimento concursal de regularização;  -  

c) Nos casos de exercício de funções ao abrigo de contratos de 

estágio celebrados com a exclusiva finalidade de suprir a 

carência de recursos humanos essenciais para a satisfação 

de necessidades permanentes, durante algum tempo nos três 

anos anteriores à data de inicio do procedimento concursal 

de regularização.  --------------------------------------------------  

Nas autarquias locais, é ao órgão executivo que compete 

reconhecer quais as situações em que o exercício de funções 

corresponde a necessidades permanentes e aquelas em que o 

vínculo jurídico é inadequado.”  ------------------------------------  
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O n.º 1 do artigo 12.º do Código do Trabalho define as 

características da presunção de um contrato de trabalho, tais 

como: -------------------------------------------------------------------  

a) “A atividade seja realizada em local pertencente ao seu 

beneficiário ou por ele determinado;  ----------------------------  

b) Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados 

pertençam ao beneficiário da atividade;  ------------------------  

c) O prestador da atividade observe horas de in ício e de termo 

da prestação, determinadas pelo beneficiário da me sma; -----  

d) Seja paga, com determinada periodicidade, uma quantia 

certa ao prestador da atividade, como contrapartida da 

mesma (…).”  --------------------------------------------------------  

Assim, apesar da lei não definir necessidades permanentes, a 

contrário senso do que deve ser um contrato de trabalho, 

entende-se que serão as funções que sejam ou tenham sido 

desempenhadas com sujeição ao poder hierárquico, de 

disciplina, de direção e de horário de trabalho em concreto 

definido para a situação.  --------------------------------------------  

Para fazer face às necessidades regulares e permanentes da 

autarquia, considera-se que existem um conjunto de pessoas 

abrangidas por esta regularização extraordinária de vínculos 

precários, por prestarem ou terem prestado funções que 

correspondem a necessidades permanentes e cujo vínculo 
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jurídico se reconhece como inadequado, nomeadamente com 

contratos de prestação de serviços, contratos emprego -inserção 

e contratos emprego-inserção+, levados a efeito na autarquia.   

Assim, proponho que o executivo camarário reconheça como 

necessidades permanentes, 14 postos de trabalho, de  acordo 

com o mapa em anexo, sendo integrados nas carreiras de 

assistente operacional, assistente técnico e técnico superior, de 

acordo com as funções que exerciam e para os quais foram 

contratados com vínculo jurídico inadequado.  --------------------  

Após reconhecimento destas necessidades permanentes, 

assegurado que foi o reforço da respetiva dotação orçamental, 

será, em consequência, alterado o mapa de pessoal, ficando 

aumentado em número estritamente necessário para 

corresponder às necessidades permanentes reconhecidas pel o 

órgão executivo, o qual deverá ser presente à Assembleia 

Municipal para aprovação.”  ----------------------------------------  

------------------------------------ MAPA  ------------------------------  

Na sequência da informação prestada pelo Serviço de Recursos 

Humanos, datada de 2 de fevereiro de 2018, no âmbito da 

publicação da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que 

estabelece o programa de regularização de vínculos precários, 

proponho o reconhecimento das funções que correspondem a 

necessidades permanentes e cujos vínculos jurídicos são 
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inadequados, resultando de tal reconhecimento, os seguintes 

postos de trabalho:  ---------------------------------------------------  

Divisão de Obras Munic ipais,  Ambiente,  Estruturas e  Equipamento Urbano  

N.º  d e  Posto  Trab .  Car rei ra /Categor i a  Área d e Formação  Acad émica  e /ou  Fun  

1  Técnico  Super ior   Li c .  His tó r ia ,  Var i an te  Arqueologia  

1  Técnico  Super ior   Li c .  En g. ª  Elet ro técn ica  

1  Assis t en t e  Op eracion al  Servi ço  Exte rno  /  l impeza ruas  

1  Assis t en t e  Op eracion al  Servi ço  Exte rno  /  l impeza ruas  

Divisão de Educação,  Ação Social ,  Cultura,  Tur ismo e Desporto  

N.º  d e  Posto  Trab .  Car rei ra /Categor i a  Área  d e Formação  Acad émica  e /ou  Fun  

1  Técnico  Super ior   Li c .  Tur ismo,  Lazer  e  Pat r imónio  

1  Técnico  Super ior  Lic .  Servi ço  Social  

1  Técnico  Super ior   Li c .  Nutr i ção  Hu mana e  Qual .  Al imentar  

1  Técnico  Super ior  Lic .  em Socio lo gia  

2  Assis t en t e  Técnico  Servi ço  de Atendimen to  

2  Assis t en t e  Op eracion al  Au xi l ia r  Serviço s  Gerai s   

1  Assis t en t e  Op eracion al  Apoio  às  At ivid ades  Cul tu rai s  

1  Assis t en t e  Op eracion al  Au xi l ia r  Ação  Educa t iva   
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos term os. ------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 1.ª  

alteração ao Mapa de Pessoal do Município para o ano de 

2018: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

------------------------------PROPOSTA  -----------------------------  

1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Trancoso, 

para o Ano de 2018, em resultado da aplicação do Programa de 

Regularização Extraordinária de Vínculos Precários  ------------  

‘O mapa de pessoal para o ano de 2018 f oi elaborado tendo em 
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conta as atividades de natureza permanente ou temporária, foi 

considerada a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos 

fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos 

financeiros disponíveis, de acordo com o prev isto no n.º 1 do 

artigo 28.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral de 

Trabalho em Funções Públicas, adiante designada por LGTFP. 

O referido documento foi aprovado em sessão da Assembleia 

Municipal de 29 de dezembro de 2017, sob proposta da Câmara 

de 14/12/2017.  --------------------------------------------------------  

Em 29 de dezembro de 2017, foi publicado o Programa de 

Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, Lei n.º 

112/2017, de 29 de dezembro, que veio estabelecer os termos 

de regularização extraordinária dos vínculos precários de 

pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que 

correspondam a necessidades permanentes, da Administração 

Pública, de autarquias locais e de entidades do setor 

empresarial do Estado ou do setor empresarial local, sem 

vínculo jurídico adequado, a que se refere o  artigo 25.º da Lei 

n.º 42/2016, de 28 de dezembro (Orçamento de Estado para o 

ano de 2017), relativamente à estratégia de combate à 

precariedade e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

32/2017, de 28 de fevereiro.  -----------------------------------------  

Tendo em conta a proposta por mim apresentada e que será 
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objeto de apreciação do órgão executivo, a quem compete 

reconhecer quais as situações em que o exercício de funções 

correspondem a necessidades permanentes e cujos os vínculos 

jurídicos são inadequados, nos termos do n.º 3 do artigo 2. º da 

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.  ------------------------------  

Tendo em conta que o n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 112/2017, 

de 29 de dezembro, refere que:  -------------------------------------  

“Nas autarquias locais e nas situações abrangidas pela 

LGTFP, para efeitos de abertura de procedimentos concursais 

para regularização extraordinária, os respetivos mapas de 

pessoal, caso os postos de trabalho correspondam a atividades 

de natureza permanente não ocupado sejam em número 

insuficiente, são aumentados em número estritamente 

necessário para corresponder às necessidades permanentes 

reconhecidas pelo órgão executivo, mediante decisão do órgão 

deliberativo sob proposta daquele.”  -------------------------------  

Tendo em conta que foram reconhecidas, como necessidades 

permanentes, 14 postos de trabalho que se enquadram nas 

carreiras de assistente operacional, assistente técnico e técnico 

superior, de acordo com as funções que exerciam e para os 

quais foram contratados com vínculo jurídico inadequado.  -----  

Assim, propõe-se que a 1.ª alteração ao mapa de pessoal do 

Município de Trancoso para o ano de 2018  contemple de entre 
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as 15 propostas de recrutamento por tempo indeterminado já 

previstos no mapa de pessoal, a mudança da alínea a) para h), 

de 3 lugares de técnico superior (História, variante 

Arqueologia; Engenharia Eletrotécnica e Turismo, Lazer e 

Património), por força da implementação do Programa de 

Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, e pelo 

facto dos referidos lugares terem sido reconhecidos como 

necessidades permanentes do serviço, no âmbito da Lei n.º 

112/2017, de 29 de dezembro.  ---------------------------------------  

Prevê-se, ainda, a criação de mais 11 propostas de 

recrutamento/postos de trabalho, por tempo indeterminado, 

para cumprimento do Programa de Regularização 

Extraordinária de Vínculos Precários que deverão ser 

integrados da seguinte forma:  --------------------------------------  

  Três Técnicos Superiores - (um técnico superior na área 

de Serviço Social; um técnico superior na área da 

Nutrição Humana e Qualidade Alimentar e um técnico 

superior na área de Sociologia);  ------------------------------  

 Dois Assistentes Técnicos – (na área do atendimento);  ----  

 Seis assistentes operacionais - (dois assistentes 

operacionais na área de auxiliar dos serviços gerais; um 

assistente operacional na área de apoio às atividades 

culturais; um assistente operacional na área de auxiliar de 



 

 
Ata  n . º    0 3  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    14 -0 2 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Ação Educativa e dois assistentes operacionais na área da 

limpeza/serviço externo.  ----------------------------------------  

Em face do exposto, submete-se à consideração do executivo 

camarário a aprovação da 1.ª  alteração ao mapa de pessoal 

para o ano de 2018, bem como a sua submissão à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea  o) do 

n.º 1 do artigo 25.º do RJAL, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 

112/2017, de 29 de dezembro.’  --------------------------------------  

----------------------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) 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
A

d
m
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is
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ão
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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) 
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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      

D
ep

ar
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m
en

to
 d

e 
A

d
m

in
is

tr
aç
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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 h) 

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

Técnico Superior Técnico Superior Engenharia Eletrotécnica 1 h) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  4 2 a) e 2 h) 

Divisão de Educação, Ação 

Social, Cultura, Turismo e 

Desporto 
c) 

Técnico Superior Técnico Superior Serviço Social 1 h) 

Técnico Superior Técnico Superior Sociologia 1 h) 

Técnico Superior Técnico Superior Nutrição Humana e Qual Alim 1 h) 

Técnico Superior Técnico Superior Gestão Empresas 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 h) 

Assistente Técnico Assistente Técnico  2 h) 

Assistente Operacional Assistente Operacional  6 2 a) e 4 h) 

    
Total 26 

 
       

    
Totais 

Existentes 201 
227 

 

    Previstos 26  
 

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) 

h) Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, nos termos da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro 
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

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

*A20*  Análise, discussão e votação relativas à proposta de minuta 

de Acordo de Gestão a celebrar com a Infraestruturas de 

Portugal, S.A. e a Ascendi Douro, S.A., respeitante ao 
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tratamento paisagístico do espaço interior da rotunda do 

Chafariz do Vento:  De seguida, foi presente o acordo de 

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

----------------------ACORDO DE GESTÃO  ------------------------  

‘O Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, 

aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril,  estabelece a 

possibilidade da administração rodoviária se relacionar com 

municípios e outras entidades públicas, no que respeita à 

integração paisagística.  ---------------------------------------------  

Acresce que o legislador estabelece, no artigo 5.º do Estatuto , 

a necessidade de se observarem os princípios de 

sustentabilidade ambiental, de que o artigo 14.º constitui uma 

concretização no que se refere à vegetação existente na zona 

da estrada.  -------------------------------------------------------------  

Neste último preceito, estabelece-se um conjunto de regras 

relativas aos estratos admissíveis, aos critérios que devem ser 

respeitados na elaboração de projetos e, bem assim, na 

condução de ações e intervenções nas estradas.  ------------------  

Neste âmbito, importa atender a que a lei restringe as po das e 

o abate de árvores plantadas em domínio público rodoviário ao 

que se mostre indispensável, sempre sujeito a autorização da 

administração rodoviária.  -------------------------------------------  

O Município de Trancoso  manifestou, perante a 
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Infraestruturas de Portugal S.A .,  entidade gestora da 

infraestrutura e a Ascendi ,  na qualidade de subconcessionária 

do Douro Interior ,  o interesse em proceder à integração 

paisagística de uma rotunda que integra a respetiva 

subconcessão.  ---------------------------------------------------------  

Assim,  -----------------------------------------------------------------  

Nos termos das disposições conjugadas do n.º 2 e do n.º 3 do 

artigo 44.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 

Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril,  ao 

abrigo do qual foi obtido parecer prévio favorável do Instituto 

da Mobilidade e dos Transportes em XX de XXX de 201X, 

conforme despacho do XXX; -----------------------------------------  

Acrescendo ainda as disposições do artigo 2.º, do artigo 23.º,  

n.º 2, alínea c), do artigo 33.º,  n.º 1, alínea ee) e do artigo 

35.º, n.º 1, alínea b) e n.º 2, alínea f) do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

E, bem assim, dos artigos 1.º,  n.º 3 e 13.º,  n.º 1, alínea b) do 

Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio e dos artigos 7.º,  n.º 1, 

alínea b), 12.º e 13.º dos Estatutos da Infraestruturas de 

Portugal, S.A., anexos ao diploma legal referido por últi mo; ---  

Tendo a minuta do presente acordo sido aprovada pelo 

Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de 
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Portugal, em reunião de XXX, pelo Conselho Diretivo da 

Ascendi Douro, Estradas do Douro Interior S.A, em reunião de 

XXX e pela Câmara Municipal de Trancoso, em sessão de XXX.  

É celebrado entre:  ----------------------------------------------------  

A Infraestruturas de Portugal, S.A. ,  com sede na Praça da 

Portagem, 2809-013 Almada, pessoa coletiva n.º 503933813, 

representada neste ato pelo XXX do Conselho de Administração 

Executivo, XXX, nos termos da deliberação do Conselho de 

Administração Executivo de XXX de XXX de 2018, daqui em 

diante designada por IP,  ---------------------------------------------  

A Ascendi Douro, Estradas do Douro Interior S.A .,  com sede 

na Estrada Nacional 102, km 38, 5360-080 Lodões, pessoa 

coletiva nº 508803756, representada neste ato pelos  XXX 

Administradores, nos termos da deliberação do Conselho 

Diretivo de XXX de XXX 2018, doravante designada por 

Ascendi,  ----------------------------------------------------------------  

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

O Município de Trancoso , com sede na Praça do Município,  

6420-107 Trancoso, pessoa coletiva n.º 50114372 6, 

representado neste ato pelo Dr. Amílcar José Nunes Salvador, 

Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, nos termos da 

deliberação da Câmara Municipal de Trancoso de XXX de XXX 

de 2018, doravante designado por Município de Trancoso .  -----  
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O acordo de gestão que se rege pelas cláusulas seguintes:  -----  

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

------------------------------ --Objeto  ----------------------------------  

1. O presente acordo tem por objeto o tratamento paisagístico 

do espaço interior da ilha central da rotunda de Chafariz do 

Vento, rotunda de ligação do IP2 às EN102 e EN226, (cujas 

coordenadas, no sistema ETRS89, são 67641 e 120947) , no 

local designado de Chafariz do Vento, nas proximidades de 

Trancoso, sob a responsabilidade da Ascendi , conforme esboço 

corográfico, de acordo com o anexo ao presente acordo, que 

dele faz parte integrante.  --------------------------------------------  

2. Para efeitos do presente acordo, a integração paisagística 

inclui a conceção, o projeto, a construção, o financiamento, a 

conservação e manutenção, a exploração e a requalificação a 

realizar nos espaços descritos no número anterior.  --------------  

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

------------------------------ --Projeto  ---------------------------------  

O MT elaborou, por sua conta e risco, o projeto (de execução) 

relativo aos trabalhos de integração paisagística,  que constitui 

o anexo ao presente acordo, que dele faz parte integrante.  -----  

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

-------------------------Aprovação do Projeto  -----------------------  

O projeto de execução foi objeto de aprovação pela IP e de 
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parecer favorável emitido pela  Ascendi.  ---------------------------  

------------------------------Cláusula 4.ª  -----------------------------  

----------------------Aquisição dos bens e direitos  -----------------  

O MT responsabiliza-se pela aquisição de todos os direitos,  

serviços, materiais, espécies vegetais, infraestruturas, 

máquinas, equipamentos, mobiliário urbano, elementos de  

apoio, elementos decorativos, terras, adubos, fertilizantes, 

produtos químicos e demais bens previstos no projeto de 

integração paisagística mencionado na cláusula 2.ª , ou com ele 

relacionado.  -----------------------------------------------------------  

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

----------------------------Dono de Obra  -----------------------------  

O MT assume-se como dono de obra relativamente à execução, 

construção, conservação, manutenção e requalificação dos 

trabalhos de integração paisagística, a realizar na área 

identificada na cláusula 1.ª  previstos no projeto menciona do na 

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

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

-----------------------Descrição dos Trabalhos  ---------------------  

1. O MT responsabiliza-se pelo tratamento paisagístico, a 

expensas próprias, do espaço referido na Cláusula 1.ª,  

realizando todos os trabalhos necessários à sua execução, 

construção, bem como à boa conservação e manutenção, 
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nomeadamente regas, mondas, podas, retanchas e 

ressementeiras na zona ajardinada ou arborizada, bem como 

distribuição de fertilizantes, pesticidas e tratamentos 

fitossanitários. --------------------------------------------------------  

2. O MT assume a responsabilidade pela realização e o custo 

de qualquer trabalho que se torne necessário por força da lei 

ou de doença ou epidemia que afete as espécies vegetais 

existentes no espaço identificado na Cláusula 1.ª.  ---------------  

3. O MT assume igualmente o compromisso de limpeza do 

espaço mencionado na Cláusula 1.ª, procedendo à recolha do 

lixo, pelo menos uma vez por semana.  -----------------------------  

4. O MT fica responsável pela manutenção do mobiliário 

urbano e outros equipamentos de apoio existentes no local.  ----  

5. O MT responsabiliza-se, também, pela manutenção e 

conservação dos órgãos de drenagem aí existentes.  --------------  

6. O MT assegura a execução de todas as tarefas da sua 

responsabilidade, recorrendo a materiais e mão-de-obra 

próprios ou contratados para o efeito, sem que sejam p ostas em 

causa, em todo e qualquer momento, as condições de 

circulação e segurança rodoviárias.  -------------------------------  

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

------------------------------Permissão  -------------------------------  

1. O MT requer permissão à Ascendi, relativa ao início dos 
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trabalhos de conservação e manutenção que não se mostrem 

isentados pelo n.º 5.  --------------------------------------------------  

2. A permissão é requerida com a antecedência mínima de 22 

(vinte e dois) dias úteis , relativamente à data em que o MT 

pretende dar início aos trabalhos.  ----------------------------------  

3. A Ascendi, dispõe do prazo de 10 (dez) dias, contado da 

receção do pedido de permissão a que se refere o n.º 1, para se 

pronunciar.  ------------------------------------------------------------  

4. O MT obriga-se a comunicar à  Ascendi as intervenções 

urgentes, em prazo nunca superior a 24 (vinte e quatro) horas, 

contado a partir do momento do conhec imento da necessidade 

de intervenção pelo MT.  ---------------------------------------------  

5. Estão isentos de permissão os trabalhos de conservação e 

manutenção corrente que não interfiram com a fluidez do 

tráfego, a segurança rodoviária, nem com a gestão dos bens do 

domínio público rodoviário.  -----------------------------------------  

6. Na situação prevista no número anterior, o  MT obriga-se a 

comunicar previamente à subconcessionária os trabalhos a 

realizar, num prazo não inferior a 48 horas da data de 

execução. --------------------------------------------------------------  

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

------------------ --------------Vistoria  --------------------------------  

1. Com a conclusão dos trabalhos de execução da integração 



 

 
Ata  n . º    0 3  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    14 -0 2 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

paisagística, o MT notifica a IP, e a Ascendi, do dia, hora e 

local de realização da vistoria , para efeitos de verificação da 

conformidade dos trabalhos com o projeto referido na Cláusu la 

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

2. Deste ato será lavrado o respetivo Auto.  -----------------------  

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

----------------------------Transferência  -----------------------------  

1. Após a conclusão dos trabalhos de construção, de acordo 

com o projeto de integração paisagística a que se refere  a 

Cláusula 2.ª  e respetiva vistoria, todos os materiais,  

equipamentos, demais bens e direitos, existentes no espaço 

intervencionado, como vem referido na Cláusula 4.ª , são 

integrados no domínio público rodoviário nacional.  -------------  

2. O MT obriga-se a entregar à IP a documentação e a 

fornecer todas as informações necessárias ao cumprimento dos 

deveres que sobre ela recaem, relativamente ao fornecimento 

ao IMT, até 31 de março de cada ano, de todos os elementos 

necessários à atualização do cadastro do património 

rodoviário, a que se referem os preceitos dos artigos 27.º n.º 2 

e 29.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional.  -  

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

--------------Bens que integram o domínio público  ---------------  

O MT não tem direito a qualquer quantia, seja a que título for, 
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em qualquer fase de execução do acordo ou depois do seu 

términus, designadamente por qualquer material, equipamento, 

infraestrutura, direito e/ou bem, suas aquisição, montagem, 

incorporação no solo, estudos, projetos ou obras r elacionadas 

direta ou indiretamente, conservação ou manutenção, alteração 

ou melhoria, que incorpore na estrada e que integre ou deva 

integrar o domínio público rodoviário do Estado.  ----------------  

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

------------------------Licenciamento rodoviário  -------------------  

A responsabilidade em matéria de licenciamento ao abrigo do 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional e demais 

legislação rodoviária, na área abrangida pela integração 

paisagística, cabe à IP.  ----------------------------------------------  

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

------------Licenciamento perante terceiras entidades  -----------  

As atividades desenvolvidas pelo MT ,  por administração direta 

ou com recurso à prestação de serviços ou a qualquer forma de 

colaboração de terceiras entidades que necessitem ser 

acompanhadas da prática de atos de comunicação, declaração, 

autorização, licença, ou qualquer outro, bem como o 

pagamento das correspondentes taxas, emolumentos, preços ou 

qualquer quantia a que título seja, constituem obrigação e 

encargo do MT .  -------------------------------------------------------  
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------------------ ------------Cláusula 13.ª  ---------------------------  

---------------------------Serviços Afetados  -------------------------  

1. É obrigação do MT garantir a manutenção em 

funcionamento de todos os serviços afetados, públicos ou 

privados, durante a realização da obra de integração 

paisagística, nos termos previstos nos acordos efetuados entre 

o MT e as respetivas entidades.  -------------------------------------  

2. A obrigação da MT prevista no número anterior aplica -se 

aos trabalhos de conservação e manutenção.  ---------------------  

------------------------------Cláusula 14.ª   ---------------------------  

------------------------------ ---Danos  ---------------------------------  

1. O MT participa às autoridades policiais todos os danos que 

detetar na área/espaço que foi objeto de integração 

paisagística, no prazo máximo de 48 horas , contado da sua 

verificação.  ------------------------------------------------------------  

2 O MT envia cópia da participação à subconcessionária no 

prazo máximo de 10 dias, contado da elaboração da 

participação.  ----------------------------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 15.ª  ----------------------------  

--------------------------Acompanhamento --------------------------  

1. A IP acompanha a execução do presente acordo , nos termos 

e para os efeitos do artigo 44.º,  n.º 4 do Estatuto das  Estradas 

da Rede Rodoviária Nacional.  --------------------------------------  
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2. A Ascendi”  e/ou a IP notifica o MT,  por meio de carta 

registada com aviso de receção, sempre que detete o 

incumprimento de alguma obrigação deste que possa colocar 

em causa a segurança rodoviária ou a gestão do be m do 

domínio público rodoviário objeto deste acordo.  -----------------  

------------------------------Cláusula 16.ª  ---------------------------  

--------------------------- -Incumprimento  ---------------------------  

1. O incumprimento das obrigações de qualquer das partes 

confere, à parte não faltosa, o direito de exigir o cumpr imento 

ou reparação dos danos sofridos em prazo razoável e adequado 

às circunstâncias, nunca superior a seis meses.  ------------------  

2. No caso de a entidade faltosa não cumprir as suas 

obrigações ou reparar os danos nos termos do número anterior, 

a entidade não faltosa pode rescindir o presente acordo.  -------  

3. A rescisão não prejudica o ressarcimento da contraparte 

lesada, no prazo máximo de noventa dias, contado da 

interpelação, por todos os custos em que incorrer, 

nomeadamente os associados à eventual remoção, adaptação ou 

substituição de qualquer equipamento, escultura, árvore, 

arbusto, instalados nas áreas mencionadas na Cláusula 1.ª .  ----  

4. As notificações a efetuar no âmbito da presente cláusula são 

comunicadas por carta registada com aviso de receção, para os 

endereços postais indicados no presente acordo.  -----------------  
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------------------------------Cláusula 17.ª  ---------------------------  

------------------------------ --Vigência  -------------------------------  

O presente acordo vigora desde a data da sua assinatura . ------  

------------------------------Cláusula 18.ª  ---------------------------  

------------------------------ --Duração  -------------------------------  

O presente acordo tem a duração de 10 (dez) anos, 

automaticamente renovável por iguais períodos, salvo se for 

denunciado por qualquer das partes, com a antecedência 

mínima de 18 (dezoito) meses em relação ao seu termo, não 

cabendo às partes o direito a qualquer indemnização.  -----------  

------------------------------Cláusula 19ª  ----------------------------  

------------Modificação contratual da subconcessão  -------------  

Em caso de cessação ou modificação, por qualquer causa, do 

Contrato de Subconcessão - Estradas do Douro Interior ,  

celebrado respetivamente entre a IP  e a Ascendi, 

designadamente a retirada do lanço do objeto do contrato onde 

se integra esta rotunda, a posição contratual da 

subconcessionária no presente Acordo será automaticamente 

transferida para a IP,  podendo esta transferir aquela posição 

para qualquer entidade que venha a desenvolver a atividade 

objeto da subconcessão.  ---------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 20.ª  ---------------------------  

----------------------------Correspondência  -------------------------  
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A correspondência a dirigir entre as partes, no âmbito da 

execução do presente acordo, são efetuadas por carta registada 

com aviso de receção para os respetivos endereços:  -------------  

A correspondência entre as partes deste Acordo de Gestão deve 

ser efetuada para:  ----------------------------------------------------  

a) A correspondência que o MT  remeter à IP deve ser 

efetuada para:  ---------------------------------------------------  

Infraestruturas de Portugal, S.A.  ---------------------------  

Gestão Regional Guarda e Castelo Branco  ----------------  

Largo 1º. De Dezembro, Edifício da Estação Ferroviária 

da Guarda ---------------------------------------------------  

6300-851 Guarda ---------------------------------------------  

b) A correspondência que a IP  ou seus representantes 

dirigirem ao MT deve ser efetuada para:  --------------------  

Câmara Municipal de Trancoso -----------------------------  

Praça do Município  ------------------------------------------  

6420-107 Trancoso -------------------------------------------  

c) A correspondência que o MT dirigir à Ascendi  deve ser 

efetuada para:  ---------------------------------------------------  

Ascendi Douro, Estradas do Douro Interior S.A . ---------  

Estrada Nacional 102, km 38, 5360 -080 Lodões ----------  

---------------------------- --Cláusula 21.ª  ---------------------------  

-------------------------Dever de colaboração  -----------------------  
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1. O MT, a IP e a Ascendi  obrigam-se, reciprocamente, a 

colaborar, a fazer, a decidir e a diligenciar junto de terceiros 

tudo o que se mostre necessário, útil e/ou adequado à execução 

do presente acordo com eficiência, economicidade e celeridade, 

em especial o seguinte:  ----------------------------------------------  

a) Cumprimento de obrigações legais;  --------------------------  

b) Formalização de situações constituídas;  ---------------------  

c) Prestação de informação;  --------------------------------------  

d) Fornecimento de documentos;  ---------------------------------  

e) Defesa dos interesses das partes perante terceiros.  --------  

2. O dever de colaboração mantém-se para além do prazo de 

vigência do acordo. --------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 22.ª  ---------------------------  

-----------------------Responsabilidade civil  ------------------------  

O MT assume perante a IP, a Ascendi  e perante terceiros a 

responsabilidade por quaisquer danos emergentes de atos de 

gestão pública ou de gestão privada, direta ou indiretamente 

relacionados com o funcionamento, o funcionamento defeituoso 

e/ou o não funcionamento da integração paisagística, bem 

como da atuação dos seus órgãos, funcionários, agentes, 

representantes, empreiteiros, e outros prestadores de serviços, 

ainda que com mera negligência.  -----------------------------------  

------------------------------Cláusula 23.ª  ---------------------------  
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-------------------------Contagem dos prazos  -----------------------  

Para efeitos de contagem dos prazos estabelecidos no presente 

acordo, são aplicáveis as seguintes regras:  -----------------------  

a) Não se inclui na contagem do prazo, o dia em que ocorrer 

o evento a partir do qual o mesmo começa a correr;  -------  

b) Os prazos são contínuos, não se suspendendo nos sábados, 

domingos e feriados; --------------------------------------------  

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de 

certa data, termina às 24 horas do dia que corresponda, 

dentro da última semana, mês ou ano, a essa data, mas se 

no último mês não existir dia correspondente o prazo finda 

no último dia desse mês; ---------------------------------------  

d) O prazo que termine em sábado, domingo, feriado ou em 

dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado o 

ato que não esteja aberto ao público, ou não funcione 

durante o período normal, transfere -se para o 1.º dia útil  

seguinte. ----------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 24.ª  ---------------------------  

----------------------------- -----Foro  ----------------------------------  

Os litígios que possam surgir em matéria de aplicação, 

interpretação ou integração das regras estabelecidas no 

presente acordo e que não possam ser resolvidos por acordo, 

serão dirimidos com recurso ao Tribunal Administrativo e 
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Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer outro.  ----  

Almada, XXX de XXX de 201X ---------------------------------------  

O XXX do Conselho de Administração Executivo da 

Infraestruturas de Portugal, S.A.,  ----------------------------------  

O XXX do Conselho Diretivo da  Ascendi Douro, Estradas do 

Douro Interior S.A., --------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso .’  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do Acordo de 

Gestão presente, nos seus exatos termos.  -------------------------  

Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de imóveis, sitos em 

Trancoso:  -------------------------------------------------------------  

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 70 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

12 do corrente mês de fevereiro, de Maria Godinho Saldanha 

Cruz de Melo Pinto Ribeiro, residente em Lisboa, na qualidade 

de proprietária, a solicitar que a Câmara Municipal informe se 

deseja ou não exercer o direito de preferência, relativo à venda 

de um prédio urbano, sito em rua Dr. Castro Lopes, em 

Trancoso, inscrito na matr iz predial urbana sob o artigo 768 da 

União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, pelo valor de 

115.000 euros.  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, não exercer o 
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direito de preferência, na aquisição do referido imóvel. --------  

Votaram contra os senhores  vereadores do PSD que 

apresentaram a seguinte declaração de voto. Também os 

senhores vereadores do PS apresentaram outra declaração de 

voto. --------------------------------------------------------------------  

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

“Atendendo ao conjunto arquitetónico composto por diversos 

artigos matriciais que compõem aquilo que é conhecido como 

‘Vila Cruz’ e atendendo, ainda, ao valor d e venda do mesmo, 

545.000€, os vereadores do PSD entendem que a Câmara 

Municipal deveria exercer o direito de preferência nesta 

aquisição”.  ------------------------------------------------------------  

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

“Atendendo à grave situação financeira que o Município 

atravessa, ocasionada, nomeadamente, pelos empréstimos 

vindos do passado, de montante superior a 5 milhões de euros e 

pelas muitas ações judiciais intentadas contra o Município, no 

valor de cerca de 42 milhões de euros, muito em particular a 

da Parceria Público-Privada, e considerando que vários 

imóveis do Município carecem de reabilitação e requalificação 

urgente, como são os casos dos Paços do Concelho, do Palácio 

Ducal, do edifício da ex-GNR e das antigas cantinas e, ainda, 

por forma a permitir a realização de investimento privado no s 
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prédios em causa que se espera que se venha a concretizar no 

mais curto espaço de tempo, entendem os vereadores do PS não 

estarem reunidas as condições para exercer o direito de 

preferência nesta aquisição.”  ---------------------------------------  

*A22* Em seguida, foi presente o requerimento número 71 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 12 do 

corrente mês de fevereiro, de Maria Godinho Saldanha Cruz de 

Melo Pinto Ribeiro, residente em Lisboa, na qualidade de 

proprietária, a solicitar que a Câmara Municipal informe se 

deseja ou não exercer o direito de preferência, relativo à venda 

de um prédio urbano, sito em travessa da Avenida da Fonte 

Nova, em Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 609 da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, 

pelo valor de 170.000 euros.  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, não exercer o 

direito de preferência, na aquisição do referido imóvel. --------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram a seguinte declaração de voto. Também os 

senhores vereadores do PS apresentaram outra declaração de 

voto. --------------------------------------------------------------------  

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

“Atendendo ao conjunto arquitetónico composto por diversos 

artigos matriciais que compõem aquilo que é conhecido como 



 

 
Ata  n . º    0 3  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    14 -0 2 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

‘Vila Cruz’ e atendendo, ainda, ao valor d e venda do mesmo, 

545.000€, os vereadores do PSD entendem que a Câmara 

Municipal deveria exercer o direito de preferência nesta 

aquisição”.  ------------------------------------------------------------  

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

“Atendendo à grave situação financeira que o Município 

atravessa, ocasionada, nomeadamente, pelos empréstimos 

vindos do passado, de montante superior a 5 milhões de euros e 

pelas muitas ações judiciais intentadas contra o Município, no 

valor de cerca de 42 milhões de euros, muito em particular a 

da Parceria Público-Privada, e considerando que vários 

imóveis do Município carecem de reabilitação e requalificação 

urgente, como são os casos dos Paços do Concelho, do Palácio 

Ducal, do edifício da ex-GNR e das antigas cantinas e, ainda, 

por forma a permitir a realização de investimen to privado nos 

prédios em causa que se espera que se venha a concretizar no 

mais curto espaço de tempo, entendem os vereadores do PS não 

estarem reunidas as condições para exercer o direito de 

preferência nesta aquisição.”  ---------------------------------------  

*A23* Seguidamente, foi presente o requerimento número 69 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

12 do corrente mês de fevereiro, de Maria Godinho Saldanha 

Cruz de Melo Pinto Ribeiro, residente em Lisboa, na qualidade 
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de proprietária , a solicitar que a Câmara Municipal  informe se 

deseja ou não exercer o direito de preferência, relativo à venda 

de um prédio urbano, sito em rua Alberto Ozório, em Trancoso, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 60 da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, pelo valor de 60. 000 

euros.  -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, não exercer o 

direito de preferência, na aquisição do referido imóvel. --------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram a seguinte declaração de voto. Também os 

senhores vereadores do PS apresentaram outra declaração de 

voto. --------------------------------------------------------------------  

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

“Atendendo ao conjunto arquitetónico composto por diversos 

artigos matriciais que compõem aquilo que é conhecido como 

‘Vila Cruz’ e atendendo, ainda, ao valor d e venda do mesmo, 

545.000€, os vereadores do PSD entendem que a Câmara 

Municipal deveria exercer o direito de preferência nesta 

aquisição”.  ------------------------------------------------------------  

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

“Atendendo à grave situação financeira que o Município 

atravessa, ocasionada, nomeadamente, pelos empréstimos 

vindos do passado, de montante superior a 5 milhões de euros e 
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pelas muitas ações judiciais intentadas contra o Município, no 

valor de cerca de 42 milhões de euros, muito em particular a 

da Parceria Público-Privada, e considerando que vários 

imóveis do Município carecem de reabilitação e requalificação 

urgente, como são os casos dos Paços do Concelho, do Palácio 

Ducal, do edifício da ex-GNR e das antigas cantinas e, ainda, 

por forma a permitir a realização de investimento privado nos 

prédios em causa que se espera que se venha a concretizar no 

mais curto espaço de tempo, entendem os vereadores do PS não 

estarem reunidas as condições para exercer o direito de 

preferência nesta aquisição.”  ---------------------------------------  

*A24*  Em seguida, foi presente o requerimento número 68  da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 12 do 

corrente mês de fevereiro, de Maria Godinho Saldanha Cruz de 

Melo Pinto Ribeiro, residente em Lisboa, na qualidade de 

proprietária, a solicitar que a Câmara Municipal informe se 

deseja ou não exercer o direito de preferência, relativo à venda 

de um prédio rústico, sito no lugar de Santa Luzia, em 

Trancoso, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 27  da 

União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, pelo valor de 

200.000 euros.  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, não exercer o 

direito de preferência, na aquisição do prédio rústico.  ---------  
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Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram a seguinte declaração de voto. Também os 

senhores vereadores do PS apresentaram outra declaração de 

voto. --------------------------------------------------------------------  

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

“Atendendo ao conjunto arquitetónico composto por diversos 

artigos matriciais que compõem aquilo que é conhecido como 

‘Vila Cruz’ e atendendo, ainda, ao valor d e venda do mesmo, 

545.000€, os vereadores do PSD entendem que a Câmara 

Municipal deveria exercer o direito de preferência nesta 

aquisição”.  ------------------------------------------------------------  

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

“Atendendo à grave situação financeira que o Município 

atravessa, ocasionada, nomeadamente, pelos empréstimos 

vindos do passado, de montante superior a 5 milhões de euros e 

pelas muitas ações judiciais intentadas contra o Município, no 

valor de cerca de 42 milhões de euros, muito em particular a 

da Parceria Público-Privada, e considerando que vários 

imóveis do Município carecem de reabilitação e requalificação 

urgente, como são os casos dos Paços do Concelho, do Palácio 

Ducal, do edifício da ex-GNR e das antigas cantinas e, ainda, 

por forma a permitir a realização de investimento privado nos 

prédios em causa que se espera que se venha a concretizar no 
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mais curto espaço de tempo, entendem os vereadores do PS não 

estarem reunidas as condições para exercer o direito de 

preferência nesta aquisição.”  ---------------------------------------  

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

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 404 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 12 do corrente 

mês de fevereiro, da Associação Cultural e Recreativa de Rio 

de Mel, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor 

de 5.000€,  destinado à concretização do seu plano de atividades 

para 2018. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A26*  De seguida, foi presente o requerimento número 338 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 do corrente mês 

de fevereiro, da União das Freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, a solicitar a atribuição de um 

apoio financeiro, no montante de 15.000€, destinado à 

realização de obras de conservação, em edifícios da União das 

Freguesias.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

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

protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 
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1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -----------  

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 375 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do corrente mês 

de fevereiro, da União das Freguesias de Vilares e Carnicães, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

12.500€, destinado à realização de obras, na antiga sede da 

Junta de Freguesia de Carnicães.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um a poio 

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

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

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

*A28*  De seguida, foi presente o requerimento número 381 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do corrente mês 

de fevereiro, da Freguesia de Fiães, a solicitar a atribuição de 

um apoio financeiro, no montante de 15.000€, destinado à 

realização de obras de ‘acabamentos’, na Capela Mortuária e 

nos Sanitários Públicos.  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

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

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

1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -----------  
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*A29*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A30*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A31*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 15h30m, 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:  


