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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 18 DE SETEMBRO DE 2019. -----------------  

*A1*  Aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2019, 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 Atas: --------------------------------  

*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 28 

do passado mês de agosto submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distr ibuída 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  

Eduardo Pinto, por não ter estado presente nessa reunião, foi,  

ainda, deliberado afixar a  referida ata no átrio do edifício dos 

Paços do Município de Trancoso e publicá -la no site do 

Município.  -------------------------------------------------------------  
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*A4*  De seguida, 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 4 do corrente mês de setembro submetida à 

discussão e votação, tendo sido dispensada a sua leitura, 

atendendo a que a  mesma foi, antecipadamente, distr ibuída a 

todos os membros do executivo. ------------------------------------  

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

terem participado na discussão e votação os senhores 

vereadores Ana Luísa Couto e Rogério Tenreiro, por não terem 

estado presentes nessa reunião, foi,  ainda, deliberado afixar a  

referida ata no átrio do edifício dos Paços do Município de 

Trancoso e publicá-la no site do Município.  -----------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

177, datado de 17 do corrente mês de setembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 563.576,49€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 213.985,56€.  ----------------  

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

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1:  Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis.  ----------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de autorizações de utilização. --------------  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas à redução da 
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distância, à estrema da propriedade, da construção de um 

edifício de turismo em espaço rural, no lugar de 

“Pomares”, em Souto Maior.  -----------------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao auto  de 

medição de trabalhos n.º 8, respeitante à empreitada “Área 

de Acolhimento Empresarial de Trancoso” .  ------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao plano de 

sinalização apresentado pela empresa adjudicatária  da 

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

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

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do concurso público respeitante 

à “Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho de 

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

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de alteração ao projeto “Requalificação do 

Estádio Municipal de Trancoso”.  ------------------------------  

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

1.ª  alteração ao mapa de pessoal de 2019 . --------------------  

Ponto 9:  Análise, discussão e votação relativas a uma adenda 

ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências do serviço público de transporte de 

passageiros. ------------------------------------------------------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

não aceitação de transferência de competências para os 
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órgãos municipais, em 2019 e 2020, de acordo com o 

previsto na Lei Quadro de Descentralização . ----------------  

Ponto 11:  Apreciação da 16.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à correspondente alteração às 

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

Ponto 12:  Análise, discussão e votação relativas à 3.ª revisão 

ao orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

alteração às grandes opções do plano, para o corrente ano .  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação relativas aos 

documentos de prestação de contas do Município, 

referentes ao 1.º semestre de 2019. ----------------------------  

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

aprovação de um protocolo para constituição de um 

agrupamento de entidades adjudicantes, entre os 

Municípios de Trancoso e Sernancelhe,  destinado à 

execução da empreitada “Requalificação do Ramal de 

Guilheiro” .  -------------------------------------------------------  

Ponto 15:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

concessão de apoio a um munícipe carenciado . --------------  

Ponto 16:  Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções:  Começou por usar  da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para propor que o ponto 6 da ordem de trabalhos, 

respeitante ao relatório final apresentado pelo júri do concurso , 
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relativo à Recolha de Resíduos Sól idos Urbanos, fosse retirado 

da mesma, atendo a que, na sequência de uma reclamação 

apresentada por um dos concorrentes, no âmbito  da audiência 

prévia, havia necessidade de documentar o procedimento com 

esclarecimentos adicionais.  ------------------------------------------  

Esta proposta foi, prontamente, aprovada por todos os membros 

do executivo e, como tal,  este assunto irá constar da ordem de 

trabalhos de uma próxima reunião da Câmara Municipal.  -------  

*A8*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara convidou os 

senhores vereadores a estarem presentes num almoço que, no 

próximo dia 22 do corrente mês de setembro, irá ter lugar, em 

Trancoso, no âmbito da 1.ª Ação de Reciclagem e Avaliação 

dos Árbitros de Futebol da Associação de Futebol da Guarda, 

oferecido pela Câmara Municipal de Trancoso.  -------------------  

*A9*  De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues para 

começar por referir que foi com bastante preocupação que 

tomou conhecimento que três crianças de Vila Franca das 

Naves, a frequentar o 1.º  ciclo do ensino básico, estavam a ser 

transportadas para o Agrupamento de Escolas de Pinhel.  

Acrescentou que, na sua opinião, era necessário a Câmara 

Municipal estar atenta, evitando  que isto aconteça e, se 

possível,  procurar reverter a situação criada em Vila Franca das 

Naves, sugerindo que os pais das crianças fossem contactados, 

procurando encontrar uma solução para o problema.  -------------  

*A10*  Continuando a intervir, o mesmo vereador procurou saber qual 
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o desenvolvimento que havia sido dado a uma proposta enviada 

pelo senhor Presidente da União das Freguesias de Vila Franca 

das Naves e Feital,  respeitante à possível transferência  de 

competências para aquela Autarquia . -------------------------------  

No que diz respeito ao transporte das crianças do 1.º ciclo do 

ensino básico para Pinhel, o senhor Presidente da Câmara 

referiu que se iria inteirar da situação e que, poster iormente, 

daria conta da mesma aos senhores vereadores.  -------------------  

Relativamente à possível transferência de competências , o 

senhor vereador Eduardo Pinto informou que o senhor 

Presidente da União das Freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital havia enviado uma listagem de competências que gostaria 

que fossem transferidas para aquela Autarquia, tendo como 

contrapartida uma transferência financeira de 80.000€, não se 

destinando a mesma a pagar as prestações referentes à 

aquisição do armazém, adquirido em Vila Franca das Naves, 

nem a pagar aos dois trabalhadores municipais que, naquela 

União das Freguesias, prestam serviços. Estes pagamentos 

continuariam a ser assegurados pelo Município de Trancoso. 

Acrescentou que o envio deste ofício não foi precedido de 

qualquer reunião prévia com a Câmara Municipal , como, na sua 

opinião, teria sido aconselhável. Continuando a usar da palavra, 

referiu que, como era do conhecimento dos senhores 

vereadores, a Câmara Municipal não aceitou a transferência de 

competências da Administração Central, sem conhecer as 
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contrapartidas financeiras e que a Câmara Municipal não estava 

obrigada a fazer descentralização de competências par a as 

freguesias, até porque não estavam reunid os os recursos 

financeiros necessários a tal.  ----------------------------------------  

*A11*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira que se reproduz na integra: -----------------------------  

‘No âmbito do disposto no n.º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de  

aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

lei n.º 127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção, 

através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro último.   

Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e prestar 

informação sobre os Fundos Disponíve is, nos exatos termos 

previstos na referida lei, conforme despacho exarado, no 

passado dia 28 de dezembro.  ----------------------------------------  

Informa-se que, na execução do referido cálculo, foram 

consideradas as disposições previstas nos citados diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas redações atuais, bem como as 

disposições sobre a matéria, previstas na Lei 71/2018, de 31 de 

dezembro e ainda o teor do despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara em 5 de junho do corrente ano.  ----------  

Considerando as circunstâncias descritas, apurou-se, um saldo 
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inicial de Fundos Disponíveis, para o mês de setembro no 

montante de 925.449,01 euros, sendo que, à presente data, e 

após a realização dos compromissos já assumidos no quadro de 

apuramento de Fundos para o mês de setembro, o valor 

disponível para a assunção de novos compromissos é de 

749.422,86 euros.’  ----------------------------------------------------  

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

Dispensa de autorizações de utilização:  -------------------------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3549 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

17 do corrente mês de setembro, de José Augusto Neto 

Henriques, residente em Torre do Terrenho, na qualidade de 

herdeiro da herança de Maria Lucinda Tabosa Jaulino, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita no lugar de Tapadinha, em Torre do 

Terrenho, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 986 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A13*  Em seguida, foi  presente o requerimento número 3567 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

18 do corrente mês de setembro, de Maria Leonor Cardoso 
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Ribeiro, residente em Góis, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de António Joaquim, a solici tar dispensa de autorização 

de utilização respeitante a uma habitação, sita no lugar de 

Fonte Monteiro, em Souto Maior, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 686 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas à  redução da 

distância, à estrema da propriedade, da construção de um 

edifício de turismo em espaço rural, no lugar de “Pomares”, 

em Souto Maior: Seguidamente , foi presente o requerimento 

número 2710 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 12 do passado mês de agosto, da empresa 

Dinastia Completa , Limitada, com sede na Quinta das Boiças de 

Baixo, em Souto Maior , a fazer a entrega de elementos 

solicitados, visando a concessão de licença administrativa pa ra 

construção de um hotel rural .  ---------------------------------------  

Acerca do assunto referido em epígrafe,  foi presente 

informação da sub-unidade de planeamento e acompanhamento 

de obras que se transcreve na íntegra:  ------------------------------  

‘Trata o presente processo do pedido de licença administrativa 

para construção de um Hotel Rural, num terreno localizado no 
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lugar de "Pomares", em Souto Maior. ------------------------------  

Na sequência da informação técnica datada de 13/08/2019 e 

dando cumprimento ao despacho superior datado de 

13/08/2019, foi notificada a requerente de que, dada a 

localização do terreno alvo de implantação, o p resente 

processo deveria ser objeto de Parecer da Comissão  Municipal 

de Defesa da Floresta  (C.M.D.F.).  ---------------------------------  

No entanto, e atendendo a que a localização proposta para a 

construção em causa se insere em Zona de Baixo Risco de 

Incêndio, conforme Carta de Perigosidade P.M.D.F.C.I.,  mas 

próxima da estrema da propriedade, vem a requerente solicitar 

o enquadramento da pretensão no disposto no n.º  6 do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho (com 

ulteriores alterações). -----------------------------------------------  

Ora, o mencionado n.º  6 do artigo 16.º refere que "Quando 

esteja em causa a construção de novos edifícios ou o aumento 

da área de implantação de edifícios existentes, destinados 

exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço 

rural, à atividade agrícola, silvícola, pecuária,  aquícola ou 

atividades industriais conexas e exclusivamente dedicadas ao 

aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do 

interessado e em função da análise de risco apresentada, ser 

reduzida, até 10m, a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção prevista na alínea a) do n.º 4, por 
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deliberação da Câmara Municipal, caso sejam verificadas as 

seguintes condições:  -------------------------------------------------  

a) Medidas excecionais de proteção relativas à defesa e 

resistência do edifício à passagem do fogo;  --------------------  

b) Medidas excecionais de contenção de possíveis fontes de 

ignição de incêndios no edifício e nos respetivos acessos;  ---  

c) Existência de parecer favorável da Comissão Municipa l de 

Defesa da Floresta (C.M.D.F.)."  ---------------------------------  

Assim e com o objetivo de enquadrar o pedido no referido n.º 6, 

a requerente apresenta argumentação, a fim de que a Câmara 

Municipal possa deliberar no sentido da redução de distância 

solicitada, para posterior análise  e emissão de parecer por 

parte da C.M.D.F. .’ --------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica dos serviços e 

face à argumentação apresentada pela empresa requerente e, 

ainda, ao disposto no n.º 6 do artigo 1 6.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, com as  alterações que lhe foram 

introduzidas, a Câmara Municipal deliberou reduzir, até 10m, 

a distância à estrema da propriedade da faixa de proteção, 

condicionada a parecer favorável da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta, atendendo a que:  -----------------------------  

- a requerente irá tomar medidas excecionais de proteção 

relativas à defesa e resistência do edifício à passagem do 

fogo; -----------------------------------------------------------------  

- a requerente irá tomar medidas excecionais de contenção de 
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possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos 

respetivos acessos.  -------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas  ao auto de medição de 

trabalhos n.º 8, respeitante à empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso”: De seguida, foi  

presente informação do setor de planeamento e urbanismo, a 

dar conta que o auto de medição está de acordo com as 

medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 43.371,28€, a 

que acresce o IVA, à taxa legal em vigor, acrescentando que os 

trabalhos se encontram divididos da seguinte forma: -------------  

● Rede viária-33.063,81€;  -----------------------------------------  

● Rede de abastecimento de água-308,96€;  ----------------------  

● Rede de drenagem de águas residuais e pluviais -1.332,09€;   

● Rede de gás-2.571,32€;  ------------------------------------------  

● Rede de distribuição elétrica-4.991,25€;  ----------------------  

● Rede de distribuição telefónica-1.103,85€.  -------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 43.371,28€.  --------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas ao plano de 

sinalização apresentado pela empresa adjudicatária da 

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

Trancoso - Lactovil”:  Seguidamente, foi presente informação 

do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 
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municipais, a dar conta que a empresa adjudicatária  havia 

apresentado o plano de sinalização. --------------------------------  

Acrescentava que, tendo obtido parecer favorável por parte do 

técnico de segurança afeto à empreitada , não viam os serviços 

nenhum inconveniente na sua aprovação , por parte do órgão 

competente e que da decisão deveria ser dado conhecimento aos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso e à GNR. --------------------  

Na sequência do parecer técnico favorável, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o plano de sinalização presente,  

devendo, do mesmo, ser dado conhecimento às entidades aí 

referidas. --------------------------------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

alteração ao projeto “Requalificação do Estádio Municipal 

de Trancoso”:  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, acerca do 

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

‘A consignação da empreitada realizou-se no dia 15-07-2019. -  

Com o início dos trabalhos da pista de atletismo , surgiram 

diversas dúvidas, nomeadamente quanto à sua implantação, 

modo de execução de certos trabalhos e a constatação de que o 

projeto não previa trabalhos necessários para a realização de 

certas provas oficiais de atletismo, nomeadamente o fosso de 

água e ligações de redes de água, esgoto e eletricidade.  --------  

Tendo o projeto sido executado pelos serviços da Câmara 

Municipal, a equipa projetista solicitou apoio ao Sr. Diretor 
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Regional da Guarda da Federação Portuguesa de Atl etismo, Sr.  

Dr. António Fragoso. Após este ter realizado várias 

deslocações ao local da obra e outra conjunta à pista de 

atletismo da Guarda, verificou-se a necessidade de o projeto 

sofrer ajustamentos / alterações para que a pista de atletismo 

possa ser certificada pela Federação Portuguesa de Atletismo.   

Com a implantação da pista de atletismo, ajustada ao projeto 

corrigido, verificou-se a necessidade de se realizar um corte no 

campo de futebol, no seu lado esquerdo (a nascente), o que vai 

implicar a realização de trabalhos não previstos, 

principalmente numa pequena área do piso do campo de futebol 

e na alteração nas redes de rega e nas águ as pluviais na 

envolvente do campo de futebol.  ------------------------------------  

Sendo a obra financiada, sujeita a prazos e existindo a 

necessidade da realização destes trabalhos , para a pista ficar 

certificada pela Federação Portuguesa de Atletismo, pedimos 

autorização para a execução das alterações referidas 

anteriormente.’  -------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica  dos serviços e 

tendo como suporte o disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 

370.º do Código dos Contratos públicos, uma vez  que a 

separação destes trabalhos  complementares do contrato iria 

causar graves inconvenientes para o Município de Trancoso e 

porque o valor desses trabalhos não ultrapas sa o limite 

previsto na alínea b) do mesmo n.º 2 do art.º 370.º,  a Câmara 
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Municipal deliberou aprovar as modificações objetivas ao 

projeto e ao contrato, elencadas na referida informação  

técnica. ----------------------------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 1.ª  

alteração ao mapa de pessoal de 2019:  Seguidamente, foi 

submetida à apreciação do executivo a proposta referida em 

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

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

a) O mapa de pessoal, enquanto instrumento de planeamento e 

gestão dos Recursos Humanos, materializa a previsão dos 

trabalhadores que se prevê necessária para, anualmente, 

levar a cabo a realização de atividades d os serviços, no 

quadro das atribuições dos órgãos do município e das 

estratégias que estão previamente definidas ; -------------------  

b) A gestão dos recursos humanos é , por natureza , 

contingencial, dependendo de múltiplos fatores, 

nomeadamente dos recursos financeiros, dos recursos 

materiais, da formação, dos incentivos e da motivação dos 

trabalhadores; ------------------------------------------------------  

c) Nessa medida, o mapa de pessoal assume um carácter 

dinâmico, mediante a possibilidade de alteração , sempre que 

se revele necessária, por forma a dar resposta, célere e 

eficaz, aos problemas com que o Município se confronta;  ----  

d) Se revela necessária a criação de três lugares no mapa de 

pessoal, para a categoria de Encarregado Operacional da 
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carreira de Assistente Operacional, dos quais, dois lugares 

na Divisão de Obras Municipais, Ambiente, Estruturas e 

Equipamento Urbano, para os Serviços de Ambiente e 

Serviços Urbanos e Obras por Administração Direta e um 

lugar para a Divisão de Educação, Ação Social, Cult ura,  

Turismo e Desporto, para o Serviço de Educação e Cultura.  -  

e) Os encargos a suportar com o recrutamento decorrente da  

necessidade criada encontram previsão no orçamento da 

autarquia; -----------------------------------------------------------  

f) Tendo o município de Trancoso, no seu mapa de pessoal, dois 

lugares vagos de Técnico Superior, um na Divisão de Obras 

Municipais, Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano e 

outro na Divisão de Educação, Ação Social, Cultura,  

Turismo e Desporto, revela-se igualmente necessário 

proceder à alteração desses lugares, passando um para a 

Divisão Financeira e o outro para a Divisão Administra tiva, 

permitindo, desta forma, o recrutamento de trabalha dores 

considerados como mais pertinentes para a prossecução dos 

objetivos estratégicos desta autarquia; -------------------------  

g) Nos termos do n.º 1 do artigo 25.º,  alínea o) do Anexo I da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar, 

manter ou alterar o mapa de pessoal do Município. -----------  

Assim e de acordo com as razões anteriormente expostas,  

proponho que a Câmara Municipal delibere o seguinte:  ---------  
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a) Aprovar a 1.ª alteração ao mapa de pessoal  de 2019 que 

consistirá na criação de três lugares no mapa de pessoal, 

para a categoria de Encarregado Operaciona l da carreira de 

Assistente Operacional, dos quais, dois lugares na Divisão 

de Obras Municipais, Ambiente, Estruturas e Equipamento 

Urbano, para os Serviços de Ambiente e Serviços Urbanos e 

Obras por Administração Direta e um lugar para a Divisão 

de Educação, Ação Social, Cultura, Turismo e Desporto, 

para o Serviço de Educação e Cultura, bem como, na 

adequação do mesmo mapa, nos termos referidos no 

considerando f) desta proposta,  em conformidade com o 

documento que se dá aqui por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais e  que se anexa à presente 

proposta; ------------------------------------------------------------  

b) Aprovar a caracterização dos postos de trabalh o de 

Encarregado Operacional, cujo conteúdo funcional 

contempla, entre outras funções, as seguintes: coordenar os 

assistentes operacionais afetos ao seu setor de atividade,  

pelo qual é responsável; realizar tarefas de programação, 

organização e controle dos trabalhos a executar pelos 

trabalhadores sob sua coordenação, bem como reunir, 

periodicamente, com o seu superior hierárquico, ao qual 

dará conhecimento do desenvolvimento das atividades em 

causa, planeando com este o trabalho a efetuar ; --------------  

c) Caso a presente proposta venha a merecer a aprovação do 



 

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

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

executivo camarário, deverá a mesma ser agendada para a 

próxima sessão de Assembleia Municipal, com vista a obter a 

sua aprovação, dando-se assim cumprimento às disposições 

previstas nos art .os  33.º n.º  1, alínea ccc), 25.º  n.º  1 alínea 

o), ambos do anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro e 

art.º 3.º , nº 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

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

d) Por fim, deverá o mesmo ser tornado público, por afixação 

nos serviços e inserção em página eletrónica, no 

cumprimento do disposto no art. º  29º n.º 4 do anexo da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho ’ .  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Mais, foi deliberado submeter esta proposta à apreciação e 

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

*A19*  Análise, discussão e votação relativas a uma adenda ao 

contrato interadministrativo de delegação de competências 

do serviço público de transporte de passageiros: De seguida, 

foi submetida à apreciação do executivo a proposta referida em 

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

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

a) O Município de Trancoso e a Comunidade Intermunicipal 

das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE)  outorgaram, em 

01/10/2018, o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências do Serviço Público de Transporte de 
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Passageiros; --------------------------------------------------------  

b) O referido Contrato prevê , na sua cláusula 23.ª , que o 

"Contrato poderá ser revisto sempre que ocorram motivos 

que justifiquem a sua alteração, nomeadamente:  --------------  

a) Alteração dos pressupostos ou das condições em que se 

baseou a sua celebração;  ------------------------------------  

b) A revisão que seja indispensável para adequar o 

Contrato aos objetivos pretendidos;  ------------------------  

c) Alterações legislativas com impacto direto  e relevante 

na execução do Contrato;  -----------------------------------  

d) Por proposta fundamentada de qualquer das partes e 

aceite pela outra;  ---------------------------------------------  

e) Em qualquer outro caso em que haja consenso entre as 

partes." --------------------------------------------------------  

c) Até à data, não foi possível proceder à total capacitação da 

CIMBSE, como entidade gestora da Autoridade de 

Transportes para a sua área territorial, com todas as 

competências associadas, nomeadamente  financeiras e 

técnicas; ------------------------------------------------------------  

d) A obrigação de assegurar o transporte escolar, 

materializada em aquisição de passes e/ ou pagamento de 

compensações por obrigação de serviço público,  é matéria de 

relevante interesse público que o Município tem de garantir;   

e) A necessidade de não haver quebras ou descontinuidade de 

serviço prestado às populações, designadamente em locais de 
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baixa densidade, como é o território da CIMBSE;  -------------  

f) Cabe à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 25° , n° 1 alínea k) do anexo 

I da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a 

celebração de contratos de delegação de competências entre 

a Câmara Municipal e a Entidade Intermunicipal, pelo que a 

celebração de uma Adenda ao refer ido Contrato carece de 

autorização do citado órgão deliberativo.  ----------------------  

Assim, propõe-se, para o efeito, a celebração de uma Adenda 

ao mencionado Contrato  que integrará as seguintes cláusulas:   

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

-----------------------Transportes Escolares  ------------------------  

A aquisição de transportes escolares  ou a aquisição de passes 

escolares em transportes regulares mantêm-se na competência 

do Município, incluindo o pagamento de  compensações por 

obrigação de serviço público que daí decorram, até que o 

concurso internacional para  a concessão da rede de 

transportes públicos da CIMBSE, seja operacionalizado;  -------  

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

--------Compensações por Obrigação de Serviço Público  -------  

A contratualização e o pagamento de compensações por 

obrigação de serviço públ ico que não decorram da necessidade 

em assegurar o transporte escolar, mant êm-se na competência 

dos Municípios, até que o concurso internacional para a 

concessão da rede de transportes públicos da CIMBS E seja 
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operacionalizado;  ----------------------------------------------------  

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

---Aquisição de Serviços de Transporte Flexível e/ou Regular   

A contratualização e pagamento de serviços de transporte 

flexível e/ou Regular manter-se-á na competência dos 

Municípios, até que o concurso internacional para a concessão 

da rede de transportes públicos da CIMBSE seja 

operacionalizado.  -----------------------------------------------------  

Mais proponho que, caso a presente proposta mereça 

apreciação favorável,  seja a mesma sujeita, nos termos da Lei, 

à próxima Assembleia Municipal para apreciação e votação.  ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a adenda presente, 

nos seus exatos termos. ----------------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter esta proposta à apreciação e 

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

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

aceitação de transferência de competências para os órgãos 

municipais, em 2019 e 2020, de acordo com o previsto na Lei 

Quadro de Descentralização: Seguidamente, foi submetida à 

apreciação do executivo a proposta referida em epígrafe que se 

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

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

a) A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que aprova a Lei - 

Quadro da transferência de competências para as Autarquias 

Locais e para as entidades intermunicipais, dispõe , no seu 
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artigo 4.º , que a transferência das novas competências para 

as autarquias locais e para as entidades intermunicipais é 

efetuado em 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização 

gradual, nos termos nele previstos;  ------------------------------  

b) Para 2019, os diplomas de âmbito setor ial e a Declaração 

de Retificação n.º  10/2019, entretanto publicados, vieram 

determinar que as entidades que não pretendessem a 

transferência das competências , previstas nos referidos 

diplomas, comunicassem esse facto à Direção Geral das 

Autarquias Locais,  após prévia deliberação dos  seus órgãos 

deliberativos, até 60 dias corridos , após a entrada em vigor 

dos mesmos;  --------------------------------------------------------  

c) Dando cumprimento às referidas disposições legais, a 

Assembleia Municipal de Trancoso, sob proposta da Câmara 

Municipal, deliberou, em diferentes momentos, não aceitar,  

para o ano 2019, a transferência das competências p revistas 

nos Diplomas Sectoriais até então publicados, sendo, nos 

termos da Lei, as mesmas deliberações comunicadas à 

Direção Geral  das Autarquias Locais;  --------------------------  

d) Em relação ao ano de 2020, nos termos do ar tigo 92.º  do 

Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, a Comunicação 

referente às competências cujo Diploma Setorial assim o 

prevê pode ocorrer até 30/09/2019; -----------------------------  

e) O Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, diploma 

publicado no âmbito da citada Lei-Quadro da transferência 
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de competências, que define o modelo  de cogestão das áreas 

protegidas, prevê igualmente , no artigo 23.º , n.º 2, que, 

relativamente ao ano 2019, os Municípios que não pretendam 

participar na gestão das áreas pro tegidas de âmbito 

nacional, de acordo com o regime instituído no mesmo 

Decreto-Lei, comuniquem esse facto à Direção Geral das 

Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgão s 

deliberativos, até 60 dias corridos, após a entrada em vigor 

do citado Decreto-Lei; --------------------------------------------  

f) Apesar do Município de Trancoso não integrar o território 

das referidas áreas protegidas, o citado Diploma não prevê a 

dispensa de pronúncia do órgão deliberativo, por tal facto; -  

g) Atenta a complexidade do processo de descentralização, por 

força da publicação da referida Lei - Quadro, ao conjunto de 

implicações financeiras, humanas e organizacionais  que a 

assunção de tais competências necessariamente acarretará,  

bem como a ausência ou o reduzido conhecimento das 

matérias a transferir, não se encontram assim reunidas  as 

condições para que o Município assuma desde já tai s  

competências;  ------------------------------------------------------  

h) No que respeita à transferência de competências em matéria 

de educação, importa referir que o Município procedeu à 

analise da documentação remetida pelo G overno, relativa às  

contrapartidas financeiras destinadas a assegurar o 

pagamento das despesas com pessoal,  nas categorias de 
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Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos, apoio 

alimentar, escola a tempo inteiro, bem como encargos com as 

instalações, respeitando tais contrapartidas à Escola 

Secundária de Trancoso, Escola Básica de Vi la Franca das 

Naves, Escola Básica Integrada de Trancoso e ainda 

Residência de Estudantes;  ----------------------------------------  

i) Da citada análise, é possível concluir que, reconhecendo o 

Ministério da Educação a Escola Secundária de Trancoso e a 

Escola Básica Integrada como prioritárias, em termos de 

modernização, é do interesse do Município só aceitar receber 

tais escolas, após a realização das obras de modernização 

em causa; -----------------------------------------------------------  

j) Ainda no âmbito da transferência de competências na área  

da educação, refira-se que ainda não foi possível reunir a 

Comissão de Acompanhamento e Monitorização, prevista no 

n.º 1 do artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de 

janeiro.  --------------------------------------------------------------  

Assim, à semelhança do que já aconteceu no p resente ano, 

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

1- Não aceitar a transferência para os órgãos municipais, das 

competências previstas no citado Decreto -Lei n° 116/2019, 

de 21 de agosto, quer no ano de 2019,  quer no ano de 2020.  -  

2- Não aceitar, para o ano de 2020, a transferência para os 

órgãos municipais, das competências previs tas nos Diplomas 

legais abaixo referidos:  -------------------------------------------  
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- Decreto-Lei n° 97/2018, de 27 de novembro, que 

concretiza a transferência daquelas competências no 

domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e 

lacustres integradas no domínio público hídrico e do 

estado; ---------------------------------------------------------  

- Decreto-Lei n° 98/2018, de 27 de novembro, que 

concretiza a transferência daquelas competências, no 

domínio da autorização de exploração das modalidades 

afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de 

jogo, nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, c oncursos 

publicitários, concursos de conhecimento e 

passatempos;  --------------------------------------------------  

- Decreto-Lei n° 100/2018, de 28 de novembro, que 

concretiza a transferência daquelas competências, no 

domínio das vias de comunicação;  -------------------------  

- Decreto-Lei n° 101/2018, de 29 de novembro , que 

concretiza a transferência daquelas competências, no 

domínio da justiça; -------------------------------------------  

- Decreto-Lei n° 103/2018, de 29 de novembro, que 

concretiza a transferência daquelas competências, no 

domínio do apoio às equipas de intervenção permanente 

das Associações de Bombeiros  Voluntários;  ---------------  

- Decreto-Lei n° 104/2018, de 29 de novembro, que 

concretiza a transferência daquelas competências, nos 

seguintes domínios: ------------------------------------------  
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1) Instalação e gestão de Lojas de  Cidadão e de 

Espaços Cidadão; ---------------------------------------  

2) Instituição e Gestão dos Gabinetes de Apoio aos  

Emigrantes;  ----------------------------------------------  

3) Instituição e Gestão dos Centros Locais de Apoio e 

Integração de Migrantes.  -------------------------------  

- Decreto-Lei n° 105/2018, de 29 de novembro, que 

concretiza a transferência daquelas competências, no 

domínio da habitação.  ---------------------------------------  

- Decreto-Lei n° 106/2018, de 29 de novembro, que 

concretiza a transferência daquelas competências, no 

domínio da gestão do património imobi liário publico.  ---  

- Decreto-Lei n° 107/2018, de 29 de novembro, que 

concretiza a transferência daquelas competências no 

domínio do estacionamento público . -----------------------  

- Decreto-Lei n° 20/2019, de 30 de janeiro, que concretiza 

a transferência de competências para os órgãos 

municipais, no domínio da proteção e saúde animal;  ----  

- Decreto-Lei n° 22/2019, de 30 de janeiro, que concretiza 

a transferência de competências para  os órgãos 

municipais, no domínio da cultura;  ------------------------  

- Decreto-Lei n° 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiz a 

a transferência de competências para os órgãos 

municipais e entidades intermunicipais, no domínio da 

educação; ------------------------------------------------------  
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- Decreto-Lei n.° 58/2019, de 30 de abril,  que concretiza o 

quadro de transferência de competências para os Órgãos 

Municipais, nos domínios do serviço público do 

transporte de passageiros regular e do transporte 

turístico de passageiros, ambos em vias navegáveis 

interiores, e para os Órgãos das Entidades 

Intermunicipais no domínio do serviço público de 

transporte de passageiros regular em vias n avegáveis;  --  

- Decreto-Lei n.° 72/2019, de 28 de maio, que concretiza o  

quadro de transferência de competências para os Órgãos 

Municipais, no domínio das  áreas portuário-marítimas e 

áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico 

não afetas à atividade portuária;  ---------------------------  

Mais proponho que, caso a presente proposta mereça 

apreciação favorável, seja a mesma sujeita, nos termos da Lei, 

a próxima Assembleia Municipal para apreciação e votação.  ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Mais, foi deliberado submeter esta proposta à apreciação e 

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

*A21*  Apreciação da 16.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

plano, para o corrente ano:  ----------------------------------------  

Tendo sido presentes a 16.ª  alteração ao orçamento da receita e 

da despesa,  para o corrente ano,  com valores equivalentes, para 
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o total de reforços e para o  total de diminuições, no montante 

de 11.000,00€  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. ---------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas à 3.ª revisão ao 

orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

alteração às grandes opções do plano, para o corrente ano:  

De seguida, foram presentes os documentos supra referidos.  ----  

Após o senhor Presidente da Câmara enumerar as diversas 

modificações verificadas nos mesmos , mantendo inalterado o 

volume global do orçamento, ----------------------------------------  

a Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

documentos, com um montante de reforços equivalente ao de 

diminuições, no valor de 107.072,43€.  ----------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

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

*A23*  Análise, discussão e votação relativas aos  documentos de 

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

de 2019: Seguidamente, foram presentes os documentos de 

prestação de contas relativos ao 1.º semestre de 2019, 

acompanhados de parecer do revisor oficial de contas.  ..............   

Da análise desses documentos, verificou-se que, em 

30/06/2019, o total do ativo líquido era de 55.643.230,99€, o 
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passivo de 24.866.850,56€, o total de proveitos e ganhos era de 

5.468.864,15€ e o montante global de custos e perdas era de 

4.718.520,58€. Consequentemente, o resultado líquido do 

exercício era de 750.343,57€.  ................................ ..................   

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. ........................   

*A24*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

aprovação de um protocolo para constituição de um 

agrupamento de entidades adjudicantes, entre os Municípios 

de Trancoso e Sernancelhe, destinado à execução da 

empreitada “Requalificação do Ramal de Guilheiro”:  De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

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

a) Os Municípios de Trancoso e Sernancelhe pretendem a 

realização da empreitada de requalificação do ramal de 

Guilheiro; -----------------------------------------------------------  

b) Para tal, atuando isoladamente, cada um deles teria de 

promover o competente procedimento concursal;  --------------  

c) Promovendo os intervenientes , conjuntamente, um só 

procedimento, daqui resultará uma reduçã o de custos e de 



 

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

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

meios, existindo, por isso, fortes possibilidades de obter 

propostas mais favoráveis;  ---------------------------------------  

d) Desta forma, mostra-se apropriada, para aquele efeito, a 

criação de um Agrupamento de Entidades Adjudicantes com 

vista à contratação da referida emprei tada. --------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar a 

minuta de Protocolo para constituição do referido 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes, a ser celebrado entre 

o Município de Trancoso e o Município de Sernancelhe.  --------  

Anexa-se a referida minuta. -----------------------------------------  

------------------------Minuta de Protocolo  -------------------------  

--Para constituição de agrupamento de entidades adjudicantes   

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

1 - Os intervenientes aqui considerados pretendem a realização 

da empreitada de "Requalificação do Ramal de Guilheiro"; --  

2 - Para tal, atuando isoladamente cada um deles teria de 

promover o competente procedimento concursal;  --------------  

3 - Promovendo os intervenientes aqui representados ,  

conjuntamente, um só procedimento concursal, resultará 

numa redução de custos e de meios, bem como existe forte 

probabilidade de se obterem propostas mais favoráveis uma 

vez que, do ponto de vista dos concorrentes , representará 

uma maior quantidade de obra a fornecer com os mesmos 

meios logísticos, designadamente o uso do mesmo estaleiro;  -  

4 - Assim se mostra apropriada a criação de um agrupamento 
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de entidades adjudicantes aqui intervenientes para a 

contratação da referida empreitada; ----------------------------  

5 - Tendo todos e cada um aprovado e autorizado o 

agrupamento de entidades adjudicantes , com vista ao 

lançamento em conjunto do procedimento de Consulta Prévia 

necessária à realização da referida empreitada. ---------------  

Acordam os intervenientes , nos termos e para os efeitos do 

disposto no artigo 39.° do Código dos Contratos Públicos, 

constituir um AGRUPAMENTO DE ENTIDADES 

ADJUDICANTES que se regerá pelas regras e condições 

insertas nos seguintes artigos:  --------------------------------------  

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

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

O Município de Sernancelhe, neste ato representado por XXX e 

o Município de Trancoso, neste ato representado  XXX, na 

qualidade de entidades adjudicantes , acordam agrupar-se, com 

vista ao lançamento do um único procedimento de Consulta 

Prévia para a realização da empreitada da obra pública  

designada "Requalificação do Ramal de Guilheiro", nos termos 

dos artigos 39.° e seguintes do Código dos Contratos Públicos.   

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

-------------------Representante do agrupamento  -----------------  

1 - De comum acordo, as partes outorgantes designam, como 

representante do agrupamento, o Município de Trancoso, ao 

qual caberá a condução de todo o procedimento de formação 
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do contrato de empreitada. ---------------------------------------  

2 - Sem prejuízo do disposto no número 1 da presente cláusula, 

a respetiva decisão de contratar, a decisão de escolha do 

procedimento e a decisão de adjudicação devem s er tomadas, 

conjuntamente, pelos órgãos competentes de ambas as 

entidades adjudicantes ora outorgantes.  ------------------------  

3 - A operacionalização do Agrupamento será assegurada por 

um representante nomeado por cada uma das entidades 

outorgantes, e que terá como missão ser o interlocutor entre 

as partes.  ------------------------------------------------------------  

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

----------Realização de despesa e repartição de custos  ----------  

1 - Cada entidade adjudicante fica obrigada a facultar ao 

agrupamento a respetiva decisão de contratar, a decisão de 

escolha de procedimento, a autorização de despesa  e a sua 

cabimentação e compromisso orçamental.  ----------------------  

2 - Os custos que se mostrem necessários à elaboração dos 

documentos do procedimento, assim como da sua 

publicitação, ficam a cargo do Município de Trancoso.  ------  

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

-------------------Vigência do Agrupamento  -----------------------  

O agrupamento constitui-se com a assinatura do presente 

acordo, sem necessidade de qualquer outra formalidade e 

extingue-se com a outorga do respetivo contrato.  ----------------  

-----------------------------Cláusula 5.ª  ------------------------------  
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-----------------------Obrigação das partes  -------------------------  

Não poderá haver qualquer adjudicação sem o acordo expresso 

do órgão competente para contratar de cada entidade 

adjudicante.  -----------------------------------------------------------  

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

---------Contrato a celebrar e execução dos trabalhos  ----------  

Após a adjudicação, será outorgado apenas um contrato, de 

acordo com os documentos normativos do procedimento 

adjudicatório.  ---------------------------------------------------------  

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

-----------------Repartição do preço da empreitada  ---------------  

1 - O preço da empreitada será assumido nos seguintes termos:   

a) Município de Trancoso: até ao limite de 86.765,00 € ,  

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor;  ------------------  

b) Município de Sernancelhe: até ao limite de 18.645,00 €,  

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ------------------  

 

2 - A entidade adjudicatária emitirá faturas distintas em nome 

de cada entidade adjudicante, conforme o estabe lecido no 

caderno de encargos e nos termos que ficarem 

contratualmente definidos.  ----------------------------------------  

3 - Cada entidade integrante do agrupamento é responsável 

pelo cumprimento dos procedimentos necessários para 

assegurar os pagamentos  a que fica obrigada, nos prazos 

contratualmente estabelecidos. -----------------------------------  

-----------------------------Cláusula 8.ª  ------------------------------  
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------------------------Disposições finais  ----------------------------  

1 - Constituem parte integrante deste protocolo as 

deliberações/despachos de aprovação do mesmo pelas 

entidades intervenientes.  ------------------------------------------  

2 - Este protocolo produz efeitos após a sua assinatura.  --------  

Por ser esta a vontade expressa dos intervenientes, vai o 

presente Protocolo, composto por quatro páginas , ser 

rubricado e assinado, ficando em poder do mandatário, sendo 

remetida cópia autenticada ao outro interveniente,  --------------  

Trancoso, 17 de setembro de 2019.  ---------------------------------  

O Município de Trancoso, -------------------------------------------------  

O Município de Sernancelhe .’  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de minuta 

de protocolo presente, nos seus exatos termos, dando poderes 

ao senhor Presidente da Câmara para o outorgar.  --------------  

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

concessão de apoio a um munícipe carenciado:  Seguidamente, 

acerca do assunto referido em epígrafe, a secção de ação social 

apresentou o seguinte relatório que se transcreve na íntegra: ---  

‘Venho, desta forma, proceder ao envio da informação social  

respeitante à D. Nathalie Elisabeth Nadine Chantoiseau, 

residente na União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, 

Rio de Moinhos, referente ao pedido  para obras na habitação.  -  

O agregado familiar da D. Nathalie é constituído pelo marido - 

Adérito Jorge da Fonseca Santos (que se encontra 
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desempregado) e por cinco filhos (com as referidas idades - 7, 

14, 15, 18 e 20 anos), todos a frequentar a escola. A mesma 

encontra-se, no presente momento, a trabalhar no Call Centre, 

na Guarda, auferindo o salário mínimo, sendo este o único 

rendimento mensal do agregado familiar. De salientar que a 

habitação apenas dispõe de 3 quartos (com dimensões 

reduzidas), tendo, assim, alguns dos seus filhos que dormir na 

sala. --------------------------------------------------------------------  

De acordo com o Regulamento de Apoio à Melhoria das 

Condições de Habitação de Munícipes Carenciados, a 

intervenção proposta reside no apoio à reconstrução da 

habitação, nomeadamente no que respeita à aquisição de 

material, justificando-se a mesma pelo Artigo 3.º - Tipo e 

Natureza dos Apoios, Ponto 1, alínea b) Reparação e/ou 

construção de telhados e/ou pavimentos em estado de ruína; 

alínea f) Arranjo/recuperação de janelas e portas de 

exteriores; alínea g) Obras de beneficiação e/ou conservação 

das habitações e pelo Ponto 3, alínea b) Aquisição de material 

de construção, do referido artigo.  ----------------------------------  

Anexam-se, ao presente relatório, os orçamentos  do material 

do serviço pretendido. ’  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, apoiando a referida munícipe com 2.250€, no 

âmbito do Regulamento de Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitação de Munícipes Carenciados , em vigor no Município.   
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Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apo io: ----  

*A26*  De seguida, foi presente o requerimento número 3561 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 18 do corrente 

mês de setembro, da União das Freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, 

no valor de 12.500€, destinado a executar obras de remodelação 

no telhado do armazém da freguesia . -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia  

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoi o 

financeiro, no montante de 5.000€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o 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.  ---  

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3579 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 18 do corrente 

mês de setembro, da Junta de Freguesia de Cogula, a solicitar a 

concessão de um apoio f inanceiro, no valor de 12.500€ ,  

destinado a executar obras de requalificação no edifício da sede 

da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia  

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 10.000€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o 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 3354 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do corrente 
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mês de setembro, da União das Freguesias de Vale do Seixo e 

Vila Garcia, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no 

valor de 12.500€ ,  destinado a executar obras de requalificação 

de edifícios da freguesia. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia  

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoi o 

financeiro, no montante de 10.000€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o com o previsto na a línea j) 

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

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3359 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do corrente 

mês de setembro, da Junta de Freguesia de Cótimos, a solicitar 

a concessão de um apoio financeiro, no valor de 13.000€ ,  

destinado a executar obras de requalificação no edifício sede da 

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

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia  

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 10.000€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o com o previsto na alínea j) 

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

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento nú mero 3223 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 3 do corrente mês 

de setembro, da Associação Cultural e Recreativa de Casas , a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 

5.500€ ,  destinado à execução de obras no edifício da 
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Associação. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3531 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 16 do corrente 

mês de setembro, da Confraria da Castanha Soutos da Lapa,  

com sede em Sernancelhe, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no valor de 300€ , destinado a ajudar a concretizar 

as iniciativas da Confraria . ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 300€, mediante a celebração de  protocolo. ----  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 32 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 4 do passado mês 

de janeiro, do Clube Escape Livre, com sede na Guarda, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 

2.450€,  destinado a ajudar a promover e divulgar o Ter ritório 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.000€, mediante a  celebração de protocolo. --  

*A33*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3075 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do passado mês 

de agosto, da Associação de Caçadores da Serra de São Pedro, 

com sede em Cótimos, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no valor de 4.000€ , destinado a ajudar a concretizar 

o seu plano de atividades . -------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A34*  De seguida, foi presente o requerimento número 245 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 29 do passado mês 

de janeiro, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 

50.000€ , destinado a ajudar a suportar as despesas inerentes ao 

funcionamento dos ATL’s de Freches e Cogula. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.000€, mediante a  celebração de protocolo.-  

*A35*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3433 da 

Secretaria que deu entrada nes ta Câmara, em 12 do corrente 

mês de setembro, da Associação Cultural e Recreativa de 

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

valor de 2.000€ ,  destinado a ajudar a concretizar o seu plano de 

atividades, para o corrente ano. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A36*  De seguida, o adjunto do senhor Pre sidente da Câmara 

apresentou a informação que se transcreve na íntegra:  -----------  

‘No âmbito 1.ª Ação de Reciclagem e Avaliação dos Árbitros de  

Futebol da Associação de Futebol da Gu arda, a realizar nos 

próximos dias 21 e 22 de setembro, em Trancoso, pretende-se 

oferecer o almoço de domingo, para os 80 participantes no 

Hotel de Turismo de Trancoso. ’  ------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou oferecer o almoço solicitado. -  

*A37*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2626 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do passado mês 

de agosto, do Centro Social e Paroquial de Trancoso , a solicitar 

transporte gratuito para as crianças inscritas no ATL, até à 

escola que frequentam. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou facultar o transporte 

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

*A38*  De seguida, foi presente o requerimento número 2729 da 

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

de agosto, da Força Especial de Proteção Civil, sediada em 

Trancoso, a solicitar a utilização, gratuitamente, das piscinas 

exteriores municipais e do pavilhão multiúsos de Trancoso. ----  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a utilização dos 

equipamentos solicitados. -------------------------------------------  

*A39*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2083 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 18 do passado mês 

de julho, da Associação Cultural e Recreat iva de Rio de Mel, a 

solicitar a oferta de material de apoio à realização da 2.ª 

Caminhada Solidária. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o material solicitado.  

*A40*  De seguida, foi presente o requerimento número 3202 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 3 do corrente mês 

de setembro, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar a utilização, 
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gratuitamente, da piscina de Vila Franca das Naves. -------------  

A Câmara Municipal deliberou atender ao pedido solicitado. -  

*A41*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A42*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A43*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tra tar, 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:  


