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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021. ----------------  

*A1*  Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2021, 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 Carvalho e Cristóvão 

Santos. -----------------------------------------------------------------  

*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, fo i a ata da reunião de 27 

do passado mês de outubro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída  a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publ icá-la no site do Município.  ---  

Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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*A4*  De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

217, datado de 9 do corrente mês de novembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 3.463.105,20€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 307.146,67€.  ----------------  

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 autorização de util ização. ---------------  

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

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

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

medição de trabalhos nº 4, respeitan te à empreitada 

“Requalificação da Rede de Abastecimento de Água, Rede 

de Águas Residuais e Repavimentação de Arruamentos no 

Bairro de Santa Luzia, em Trancoso” .  ------------------------  

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

medição nº 1 de trabalhos complementares, respeitante à 

empreitada “Requalificação da Rede de Abastecimento de 

Água, Rede de Águas Residuais e Repavimentação de 

Arruamentos no Bairro de Santa Luzia, em Trancoso” .  -----  
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Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição nº 2 de trabalhos complementares, respeitante à 

empreitada “Requalificação da Rede de Abastecimento de 

Água, Rede de Águas Residuais e Repavimentação de 

Arruamentos no Bairro de Santa Luzia, em Trancoso”.  -----  

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

participação variável no IRS, nos  termos do n.º 1 do art.º  

26.º  da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro . -------------------  

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

fixação da taxa de IMI, a aplicar em 2022 . -------------------  

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

redução da taxa de IMI, prevista no n.º 1 do art.º  112.º -A 

do respetivo Código, em relação à habitação própria e 

permanente, em função do número de dependentes . ---------  

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

nomeação dos representantes da Autarquia na Assemble ia 

Intermunicipal da Associação de Municípios da Cova da 

Beira. -------------------------------------------------------------  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

indicação do representante do Município na Resi estrela, 

SA. ----------------------------------------------------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação relativas à ratificação 

de dois protocolos celebrados com a Autoridade Nacional 
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de Emergência e Proteção Civil e as Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Trancoso e Vila 

Franca das Naves, respeitantes ao funcionamento de d uas 

Equipas de Intervenção Permanente . --------------------------  

Ponto 13: Análise, discussão e votação de proposta de 

protocolo a celebrar com a Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves, 

respeitante ao funcionamento da EIP, durante o corrente 

ano. ---------------------------------------------------------------  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

Intervenções:  ---------------------------------------------------------  

*A6*  Começou por intervir o senhor Presidente da Câmara para 

entregar aos vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP os 

documentos solicitados na passada reunião do executivo de 

13/10/2021, respeitantes aos pontos 1, 2 e 4 do requerimento 

então apresentado. No que diz respeito ao ponto 3 do 

requerimento que solicitava a disponibilização do mapa de 

prestação de serviços, referentes aos meses de julho, agosto e 

setembro do corrente ano, informou que o mesmo estava em 

fase de preparação.  ---------------------------------------------------  

*A7*  No que diz respeito aos elementos solicitados na reunião de 
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27/10/2021, o senhor Presidente disse que as visitas às obras 

estavam já agendadas para o próximo dia quinze, acrescentando 

que as mesmas poderiam começar , cerca das 9h30m, na 

Incubadora de Empresas, seguindo-se o Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social e, por fim, a passagem pelo 

Centro de Recolha Oficial de Animais. Terminadas aquelas 

visitas, o senhor Presidente informou que os senhores 

vereadores poderiam consultar os projetos, bem como recolher 

outros elementos solicitados. ----------------------------------------  

Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador João 

Carvalho para, após agradecer a entrega dos documentos atrás 

referidos, que disse ir analisar, lamentar a demora havida na 

disponibilização dos mesmos,  atendendo a que, certamente, 

estarão tratados informaticamente. ---------------------------------  

*A8*  Continuando a intervir, o senhor vereador João Carvalho 

aproveitou para, tendo tido conhecimento da distribuição de 

pelouros aos senhores vereadores do Partido Socialista, no site 

do Município, lhes desejar um bom trabalho que ficará, com 

certeza, agilizado com aquela distribuição. De seguida, o 

mesmo vereador disse lamentar o que apelidou de falta de 

elegância do senhor Presidente da Câmara, uma vez que, tendo 

os despachos de distribuição de pelouros a data de 25 de 

outubro, os senhores vereadores não foram informados dos 
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mesmos, na reunião camarária de 27 do mesmo mês. -------------  

O senhor vereador João Carvalho perguntou, depois:  ------------  

- se aquela distribuição de pelouros tinha sido acompanhada 

de delegação de competências e quais os poderes que 

haviam sido delegados;  -----------------------------------------  

- e se o senhor Presidente já havia constituído os Gabinetes 

de Apoio à Presidência e de Apoio à Vereação.  -------------  

*A9*  Relativamente ao assunto respeitante à saúde, tratado na última 

reunião do executivo, disse registar, com agrado, a presença , 

em Trancoso, de um novo médico, mas que , tendo cessado 

funções três médicos, era necessário continuar a exercer 

pressão junto da ULS, procurando repor a anterior situação 

existente.  --------------------------------------------------------------  

*A10*  O mesmo vereador referiu ainda que havia sido alertado pelo 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Póvoa do Concelho 

para o facto de, até sexta-feira passada, duas crianças daquela 

localidade, a frequentarem o 1.º  Ciclo em Vila Franca das 

Naves, serem recolhidas à porta de casa, mas que a motorista os 

informou que, a partir daquela data, tal deixaria de ser possível , 

pois em cada aglomerado populacional passava a haver só uma 

ou duas paragens. Perguntou qual a razão para esta alteração 

que em nada beneficia quem vive no interior do país, 

acrescentando que o Município de Pinhel vem buscar, à porta 
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de casa, um aluno daquela localidade. Como tal,  disse que era 

necessário revogar aquela decisão, apoiando as crianças e os 

pais.  --------------------------------------------------------------------  

*A11*  Referindo-se ao suplemento de penosidade e insalubridade a 

atribuir aos trabalhadores, assunto já abordado na últ ima 

reunião do executivo, informou que, ontem, dia 9 de novembro, 

havia sido publicado o Decreto-Lei n.º  93/2021 que estabelece 

os valores a atribuir, em função dos diversos níveis de 

insalubridade e penosidade. Acerca deste assunto, perguntou ao 

senhor Presidente o que pensa fazer.  -------------------------------  

*A12*  Concluindo a sua intervenção, o senhor vereador João Carvalho 

apresentou, em nome dos vereadores eleitos pela coligação 

PSD/CDS-PP, o seguinte requerimento: ----------------------------  

‘Exmo. Senhor Presidente da ----------------------------------------  

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

Prof. Amílcar Salvador  ----------------------------------------------  

No âmbito das Autarquias Locais e nos termos da Lei n. º  24/98, 

de 26 de maio, constituem-se como direitos dos titulares do 

direito de oposição, o:  -----------------------------------------------  

a) Direito à informação (artigo 4 .º); ----------------------------  

b) Direito à consulta prévia (n.º  3 e n.º  4 do artigo 5.º); -----  

c) Direito à participação (artigo 6. º); ---------------------------  

d) Direito a depor (artigo 8. º); -----------------------------------  
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e) Direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação do 

grau de observância do respeito da Lei (artigo 10.º).  ------  

Nos termos da Lei em vigor, vêm os Vereadores Eleitos pela 

Coligação PSD/CDS-PP, solicitar:  ---------------------------------  

1. Cópia do relatório da Peritagem / Auditoria a três 

empreitadas realizadas no âmbito da Parceria P úblico 

Privada, adjudicada pelo Município de Trancoso, em 

17/04/2015, à SOPSEC - Sociedade de Prestação de 

Serviços de Engenharia Civil,  S.A.;  ---------------------------  

2. Mapas de adjudicação de prestação de serviços e de 

despesa do município referente ao mês de outubro de 2021.   

Com os melhores cumprimentos  -------------------------------------  

Trancoso, 10/11/2021 ------------------------------------------------  

Os vereadores: João Carvalho e Cristóvão Santos.’  -------------  

*A13*  De seguida, interveio o senhor vereador Cristóvão Santos para,  

em nome dos vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP, 

apresentar as seguintes duas propostas: ----------------------------  

---------------------------PROPOSTA 1  ------------------------------  

‘Verificando-se a crescente propagação da presença do 

Nemátodo da Madeira de Pinheiro no concelho de Trancoso, 

sendo que a sua presença, segundo dados do ICNF, já se 

encontra registada em 45% do território do Concelho de 

Trancoso, é de capital importância que se agende uma reunião 
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de trabalhos que, de entre outros, envolva o Gabinete Técnico 

Florestal do Município, o ICNF, as Associações de Produtores 

Florestais, o SEPNA e eventuais operadores florestais do 

concelho, de forma a avaliar o impacto da referida praga na 

economia do concelho, e  desenvolver uma estratégia de 

mitigação do problema.  ----------------------------------------------  

Os Vereadores da Coligação PSD/CDS-PP.’  ----------------------  

---------------------------PROPOSTA 2  ------------------------------  

‘Em contacto com a população da Póvoa do Concelho, um 

conjunto significativo de pessoas  manifestou a sua preocupação 

e revolta com o impacto que a passagem de camiões vindos da 

pedreira causa nas suas culturas agrícolas. Foi por eles 

referido que as culturas ficam completamente cobertas  pelo pó 

levantado pelos camiões, colocando em causa a qualidade dos 

produtos, prejudicando a sua comercialização, sendo que 

muitas vezes nem sequer podem ser consumidas.  -----------------  

Neste contacto, foram sugeridas algumas soluções, de entre as 

quais se destaca a possibilidade do alcatroamento do caminho 

ou a alteração do seu traçado por zonas com menos impacto 

para a agricultura.  ---------------------------------------------------  

Assim, propõe-se que se estude o problema e se executem as 

medidas que se configurem necessárias e possíveis, à resolução 

do mesmo. -------------------------------------------------------------  
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Os Vereadores da Coligação PSD/CDS-PP.’  ----------------------  

Em resposta às questões e propostas formuladas pelos senhores 

vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP, o senhor 

Presidente da Câmara começou por referir que, desde a primeira 

hora, se apercebeu do seu espírito de colaboração e, como tal,  

se dispensava de tecer mais comentários, acerca d este assunto.   

Acerca dos pelouros entregues aos senhores vereadores, disse 

que os mesmos foram distribuídos, acompanhados da respetiva 

delegação de competências e que esses assuntos só não foram 

abordados em reunião do executivo, porque os mesmos são, do 

conhecimento público, procurando sempre cumprir as 

disposições legais.  ----------------------------------------------------  

No que diz respeito ao Gabinete de Apoio à Presidência, 

informou que havia nomeado como adjuntos os senhores 

doutores Válter Barreiros e Bruno Veiga, presentes nesta 

reunião. ----------------------------------------------------------------  

Quanto à saúde, referiu que, há já algum tempo, que sabia da 

vinda de um médico, mas que era necessário continuar a lutar 

na defesa no Serviço Nacional de Saúde, procurando ter mais 

médicos no Centro de Saúde local.  ---------------------------------  

Relativamente ao assunto da educação, afirmou que nunca  um 

executivo por si liderado irá buscar alunos a concelhos 

limítrofes, com condições para os receber, e que 
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comportamentos desses não serão imitados. No que respeita aos 

alunos da Póvoa do Concelho, acrescentou que o assunto iria 

ser averiguado e se iria analisar se era possível acrescentar 

mais uma paragem. ---------------------------------------------------  

Acerca dos relatórios e mapas solicitados pelos senhores  

vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP, no 

requerimento presente a esta reunião, referiu que os mesmos 

irão ser localizados e entregues.  ------------------------------------  

Relativamente à primeira proposta do senhor vereador 

Cristóvão Santos, relacionada com a propagação do Nem átodo 

da Madeira do Pinheiro, disse que nada tinha a opor à mesma.  -  

No que diz respeito à segunda proposta, relativa a o impacto do 

pó causado pelos camiões, na Póvoa do Concelho, referiu que é 

um assunto bem conhecido da Câmara Municipal , há vários 

anos, e que o mesmo está a ser estudado,  procurando 

encontrar-se, em colaboração com a Junta de Freguesia local e 

com a empresa proprietária dos camiões que ali transita m, uma 

solução para o problema.  --------------------------------------------  

*A14*  Voltando a usar da palavra, o senhor vereador João Carvalho 

afirmou que a postura dos vereadores eleitos pela coligação 

PSD/CDS-PP será sempre construtiva, procurando defender o 

que pensam, em prol dos transcosenses, embora  com 

perspetivas diferentes das dos membros do Partido Socialista. -  
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*A15*  Seguidamente, interveio o senhor vereador Eduardo Pinto. 

Relativamente à segunda proposta do senhor vereador Cristóvão 

Santos, relacionada com o impacto do pó  causado pelos 

camiões, na Póvoa do Concelho, disse que a solução será pôr a 

“Felmica” no seu devido lugar , acrescentando que, tendo a 

Câmara Municipal emitido parecer desfavorável à exploração 

mineral, se deverá solicitar às autoridades f iscalizadoras que 

ponham cobro àquela exploração. -----------------------------------  

Acerca da supressão da paragem de autocarro na Póvoa do 

Concelho, afirmou que não houve qualquer indicação da 

Câmara Municipal nesse sentido e, como tal, ir -se-á averiguar 

se a “Transdev, SA”, empresa transportadora, deu orientações 

nesse sentido.  ---------------------------------------------------------  

*A16*  De seguida, o senhor vereador Eduardo Pinto, relativamente aos 

diversos apoios concedidos pela Câmara Municipal, ao longo 

dos últimos oito anos, referiu que as entidades financiadas 

pelos fundos públicos têm que, obrigatoriamente, responder e 

cumprir com o disposto no Código dos Contratos Públicos. 

Como tal, sugeriu ao senhor Presidente da Câmara que às 

entidades beneficiadas com esses apoios, incluindo a 

“Piscotávora” e a “Alto da Broca” de que os senhores 

vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP são 

responsáveis, fossem solicitadas cópias dos procedimentos 
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concursais e relações dos trabalhadores ao seu serviço.  ---------  

Reagindo a esta sugestão, o senhor vereador João Carvalho 

opinou que tais documentos fossem solicitados a todas as 

entidades apoiadas.  ---------------------------------------------------  

Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  ------  

*A17*  Seguidamente, 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 de 

2018, regime de exclusão este que se mantém durante o 

exercício de 2021, de acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 

111.º da Lei n.º  75-B/2020, de 31 de dezembro. ------------------  

Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e prestar 

informação sobre os Fundos Disponíveis, nos exatos termos 

previstos na referida Lei, conforme despacho exarado no dia 28 

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

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

disposições sobre a matéria , previstas no artigo 111.º da Lei 

71/2018, de 31 de dezembro. ----------------------------------------  

Considerando as circunstâncias descritas, apurou-se um saldo 

inicial de Fundos Disponíveis para o mês de novembro. no 

montante de 953.779,90 euros.’  -------------------------------------  

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

Dispensa de autorização de utilização:  --------------------------  

*A18*  Em seguida, foi presente o requerimento número 11447 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do passado mês de setembro, de Manuel Inácio Moreira, 

residente em Reboleiro, na qualidade de proprietário, a solicitar 

dispensa de autorização de utilização respeitante a uma 

edificação, destinada a arrecadações e arrumos, sita na rua Sá 

Carneiro, em Reboleiro, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 403 da Freguesia de Reboleiro, uma vez que a mesma 

teria sido construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 

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

Acerca deste assunto , o setor de licenciamento de obras  

particulares e loteamentos  prestou a seguinte informação que se 

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

‘Na sequência do despacho superior, relativo ao pedido de 

isenção de autorização de utilização de um edifício localizado 
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em Reboleiro, cumpre ao serviço informar o seguinte: ----------  

1. Consta do processo certidão de teor do imóvel de onde 

ressalva que o ano de inscrição na matriz é 2003; ----------  

2. Consta ainda do processo, declaração da Freguesia de 

Reboleiro onde é referido que o edifício "... foi construído 

antes do ano de 1951."; ----------------------------------------  

3. Informa-se, ainda, que, em pesquisa efetuada no arquivo 

do Município, se detetou a existência de um processo de 

licenciamento (Processo interno 427/91), com emissão de 

licença inicial n.º 131/92, referente ao edifício em causa.’   

Face à informação dos serviços, a Câmara Municipal 

deliberou indeferir a pretensão do requerente, devendo o 

mesmo ser notificado para proceder à conclusão d o processo 

de licenciamento do referido imóvel. ------------------------------  

Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o  mês de outubro:  -------  

*A19*  Seguidamente, foi presente informação da sub-unidade de 

planeamento e acompanhamento de obras, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

outubro, designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

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

competências delegadas,  ao abrigo do disposto no artigo 34.º do 

Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12  de setembro, com ulteriores 
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alterações, que se reproduz na íntegra:  -----------------------------  

‘Licenças Administrativas: ------------------------------------------  

Construção de um armazém, alvará n .º 34/2021 (Proc.  

Interno 01/2020/419) , em nome de Hermínia Gonçalves 

Garcia Morgado, sito no Alto da Fonte da Igreja, em 

Cótimos; ----------------------------------------------------------  

Reconstrução e alteração de um edifício destinado a 

habitação, alvará n.º 35/2021 (Proc. Interno 01/2019/93) , 

em nome de Luís Manuel Costa Pires, sito na Rua da 

Costa, em Vale de Seixo; ---------------------------------------  

Construção de uma garagem, alvará n .º  36/2021 (Proc. 

Interno 01/2020/318), em nome de David Rodrigues Dias, 

sito no lugar de Fonte Cerdeira, em Aldeia Nova; ----------  

Legalização de um armazém para ovil (Proc. Interno 

01/2021/250), em nome de Nuno Filipe Cardoso Morgado, 

sito no lugar de Chão do Pires, em Tamanhos.  --------------  

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

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 
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trabalhos nº 4, respeitante à empreitada “Requalificação da 

Rede de Abastecimento de Água, Rede de Águas Residuais e 

Repavimentação de Arruamentos no Bairro de Santa Luzia, 

em Trancoso”:  --------------------------------------------------------  

*A20*  De seguida, foi presente informação do setor de planeamento e 

urbanismo, a dar conta que o auto de medição de trabalhos n.º  

4, apresentado pela empresa adjudicatária,  está de acordo com 

as medições efetuadas em obra e com os preços unitár ios 

constantes na proposta, importando no valor de 18.730,49€, a 

que acresce o IVA, à taxa legal em vigor, encontrando-se 

dividido da seguinte forma:  -----------------------------------------  

- Rede de águas ------------------------------------- 12.645,75€;  

- Rede de águas residuais --------------------------- 6.084,74€ .  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 18.730,49€.  --  

Os senhores vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS -PP 

abstiveram-se e apresentaram a declaração de voto que se 

transcreve, no final da apreciação dos 3 autos de medição 

respeitantes a esta empreitada.  -------------------------------------  

Análise,  discussão e votação relativas ao auto de medição nº 

1 de trabalhos complementares, respeitante à empreitada 

“Requalificação da Rede de Abastecimento de Água, Rede de 
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Águas Residuais e Repavimentação de Arruamentos no 

Bairro de Santa Luzia, em Trancoso”:  ---------------------------  

*A21*  Seguidamente, foi presente informação do setor de planeamento 

e urbanismo, a dar conta que o auto de medição n.º  1 de 

trabalhos complementares, apresentado pela empresa 

adjudicatária,  está de acordo com as medições efetuadas em 

obra e com os preços unitár ios constantes na proposta, 

importando no valor de 1.379,95€,  a que acresce o IVA, à taxa 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 1.379,95€.  ---  

Os senhores vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS -PP 

abstiveram-se e apresentaram a declaração de voto que se 

transcreve, no final da apreciação dos 3 autos de medição  

respeitantes a esta empreitada.  -------------------------------------  

Análise,  discussão e votação relativas ao auto de medição nº 

2 de trabalhos complementares, respeitante à empreitada 

“Requalificação da Rede de Abastecimento de Água, Rede de 

Águas Residuais e Repavimentação de Arruamentos  no 

Bairro de Santa Luzia, em Trancoso”:  ---------------------------  

*A22*  De seguida, foi presente informação do setor de planeamento e 

urbanismo, a dar conta que o auto de medição n.º  2 de trabalhos 



 

 
Ata  n . º    2 1  /  2 02 1 .    Reuniã o  de    10 -1 1 -2 0 2 1  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

complementares, apresentado pela empresa adjudicatária,  está 

de acordo com as medições efetuadas em obra e com os preços 

unitários constantes na proposta, importando no valor de 

6.838,66€, a que acresce o IVA, à taxa legal em vigor. ----------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 6.838,66€.  ---  

Os senhores vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS -PP 

abstiveram-se e apresentaram a declaração de voto que se 

transcreve:. -----------------------------------------------------------  

--------------------DECLARAÇÃO DE VOTO  ----------------------  

‘Os vereadores da Col igação PSD/CDS-PP apresentam o seu 

voto de abstenção, com base nos fundamentos já apresentados 

nas votações anteriores, da falta , em tempo útil, de 

documentação que lhes permita uma análise efectiva da 

consonância do auto de medição com os documentos que 

serviram de base à contratação, documentação já solicitada em 

requerimento de 13 de outubro e apenas disponibilizada já no 

decurso da presente reunião.  ----------------------------------------  

Embora o voto de abstenção, já aqui fundamentado, não 

podemos deixar de observar e lamentar que uma obra,  cujo 

nível de execução ainda não atingiu os 25%, já se encontre com 

um desvio de 17,4% em trabalhos complementares, situação 
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que denota fragilidades ao nível do projecto, podendo mesmo 

vir a desvirtuar a transparência e equidade do processo de 

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

Assim, alerta-se a equipa técnica de fiscalização e 

acompanhamento, para um maior rigor na análise e avaliação 

em fase de projecto, para que depois , em fase de execução, o 

executivo não seja surpreendido com trabalhos 

complementares.  ------------------------------------------------------  

Os Vereadores da Coligação PSD/CDS-PP.’  ----------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

participação variável no IRS, nos termos do n.º 1 do art.º 

26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro:  -----------------------  

*A23*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

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

a) De acordo com a alínea g) do artigo 14.º da Lei n.º  73/2013, 

de 3 de setembro, na sua atual redação, constitui receita dos 

Municípios o produto da participação nos recursos públicos,  

determinada nos termos do disposto nos artigos 25.º e 

seguintes, da mesma Lei; ------------------------------------------  

b) Nos termos da alínea c) do n.º  1 do artigo 25.º e do n .º 1 do 

artigo 26.º, ambos da já referida Lei, os Municípios têm 
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direito, em cada ano, a uma participação variável,  até 5%, 

no IRS dos sujeitos passivos com domicilio fiscal na 

respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos 

do ano imediatamente anterior, que é calculada sobre a 

respetiva coleta liquida das deduções previstas no n.º  1 do 

artigo 78.º do Código do IRS. ------------------------------------  

c) Atendendo a que se assiste já a uma recuperação 

significativa da economia nacional, com a consequente 

melhoria dos respetivos indicadores socioeconómicos, depois 

de um longo e difícil  período de recessão económica, 

entendo, por isso, que não se justifica que o Município, tal  

como aconteceu no ano anterior, por força  das excecionais 

circunstâncias, mantenha a decisão de prescindir da 

totalidade da sua participação variável no IRS, nos termos 

das disposições legais citadas . -----------------------------------  

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

Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º  1 do artigo 33.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. º  

75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à Assemblei a 

Municipal a aprovação, nos termos do disposto na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 25.º da Lei supra e na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 25.º e nos  1 e 2 do artigo 26.º,  ambos da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, na sua atual redação, de uma participação de 
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2,5% no Imposto sobre o  Rendimento das Pessoas Singulares.”   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo -a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, na sua próxima sessão ordinár ia. ---------------------  

Mais, o teor da deliberação deverá, depois, ser comunicado à 

Autoridade Tributária e Aduaneira. -------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à fix ação da 

taxa de IMI, a aplicar em 2022:  -------------------------------------  

*A24*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assu nto 

referido em epígrafe, apresentou seguinte proposta:  -------------  

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

a) De acordo com alínea a) do artigo 14.º da Lei n.º  73/2013, 

de 3 de setembro,  na sua atual redação e o artigo 1.º do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), 

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

e respetivas alterações, o Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) incide sobre o valor patrimonial tributári o dos prédios 

rústicos e urbanos situados no território português, 

constituindo receita dos Municípios onde os mesmos se  

localizam; -----------------------------------------------------------  

b) Nos termos da alínea c) do n.º  1 e do n.º  5 do artigo 112. º do 

CIMI, os Municípios, por deliberação da Assembleia 
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Municipal, definem a taxa aplicável aos prédio s urbanos 

para vigorar no ano seguinte, entre os limites de 0,3% e 

0,45%. ---------------------------------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal, à semelhança dos 

anos anteriores, delibere: -------------------------------------------  

Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, de 

acordo com a alínea a) do artigo 14.º  da Lei n.º  73/2013, de 3 

de setembro, na sua atual redação,  a alínea d) do n.º  1 do 

artigo 25.º e alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, a proposta de fixação 

de uma taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis de 0,3%, para 

os prédios urbanos, a aplicar em 2022.”  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo -a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, na sua próxima sessão ordinária.  ---------------------  

Mais, o teor da deliberação deverá, depois, ser comunicado à 

Autoridade Tributária  e Aduaneira. -------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à redução  

da taxa de IMI, prevista no n.º 1 do art.º 112.º-A do 

respetivo Código, em relação à habitação própria e 

permanente, em função do número de dependentes : -----------  

*A25*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 
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assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

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

a) De acordo com a Informação da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, nos termos previstos no n.º 6 do artigo 112 .º-A do 

Código do IMI, neste Munic ípio, em 2020, existiam os seguintes 

agregados familiares, por número de dependentes:  --------------  

1- 317 agregados familiares  com 1 dependente;  -------------  

2- 246 agregados familiares com 2 dependentes;  -----------  

3- 23 agregados familiares com 3 ou mais dependentes.  ---  

b) O n.º 1 do artigo 112.º-A do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (CIMI) prevê que os Municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, podem fixar uma 

redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis que 

vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao  prédio ou 

parte do prédio urbano destinado a habitação própria e 

permanente do sujeito passivo ou do seu agregado fa miliar, e 

que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao n úmero de 

dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o 

respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela:   

Número de dependentes a cargo  Dedução fixa (em €)  

1 20 

2 40 

3 ou mais 70 
 

Assim, proponho que a Câmara Municipal, à semelhança do 
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ano anterior, delibere:  -----------------------------------------------  

Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal , de 

acordo com o n.º  1 do artigo 112º -A do CIMI e a alínea c) do 

n.º  1 do artigo 25.º e alínea ccc) do n.º 1 do ar tigo 33.º,  ambos 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, a proposta de 

redução da taxa do IMI, nos termos fixados no já referido n.º  1 

do artigo 112º-A do CIMI.’  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, na sua próxima sessão ordinária.  ---------------------  

Mais, o teor da deliberação deverá, depois, se r comunicado à 

Autoridade Tributária e Aduaneira. -------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

nomeação dos representantes da Autarquia na Assembleia 

Intermunicipal da Associação de Municípios da Cova da 

Beira:  ------------------------------------------------------------------  

*A26*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a  proposta que se transcreve 

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

‘O artigo 13º dos Estatutos da Associação de Municípios da 

Cova da Beira prevê que a Assembleia Intermunicipal seja 

composta pelos Presidentes e Vereadores de cada uma das 
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Autarquias associadas,  pelo  que cada  Município deverá 

fazer-se representar por dois membros, sendo um deles , 

obrigatoriamente, o Presidente.  ------------------------------------  

Assim, proponho que os representantes deste Município , na 

citada Assembleia Intermunicipal, sejam o Presidente da 

Câmara e o Vereador Eduardo António Rebelo  Pinto.’  ----------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

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

Os senhores vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS -PP 

abstiveram-se. --------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à indicação 

do representante do Município na Resiestrela, SA:  ------------  

*A27*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘Considerando que o Município de Trancoso é acionista da 

RESIESTRELA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,  

S.A., revela-se necessário, no presente mandato, indicar o 

representante da Autarquia naquela Entidade.  -------------------  

Assim, proponho que o representante do Município , na citada 

Empresa, seja o Presidente da Câmara. ’  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos.  -------------------  
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Os senhores vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS -PP 

abstiveram-se. --------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas à  ratificação de dois 

protocolos celebrados com a Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil e as Associações Humanitárias 

de Bombeiros Voluntários de Trancoso e Vila Franca das 

Naves, respeitantes ao funcionamento de duas Equipas de 

Intervenção Permanente:  -------------------------------------------  

*A28*  De seguida, foram presentes os protocolos referidos em 

epígrafe, homologados pela Exmª. senhora Secretária de Estado 

da Administração Interna, em 11/10/2021, que se transcrevem 

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

----------------------------PROTOCOLO 1  ---------------------------  

---CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO  -  

-------DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE  ----  

Considerando que,  ----------------------------------------------------  

O n.º  5 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º  247/2007, de 27 de 

junho, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º  248/2012, 

de 21 de novembro, prevê que, nos municípios em que se 

justifique, os corpos de bombeiros volun tários ou mistos 

detidos pelas associações humanitárias de bombeiros podem 

dispor de equipas de intervenção permanente (EIP), cuja 

composição e funcionamento é definida pela Portaria n .º  
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1358/2007, de 15 de outubro, na sua redação atual. -------------  

No âmbito do obje tivo "Melhorar a eficiência da proteção civil  

e as condições de prevenção e socorro" do Programa do XXI 

Governo Constitucional, prevê-se a melhoria e eficiência da 

proteção civil e das condições de prevenção e socorro face a 

acidentes e catástrofes, designadamente mediante a valorização 

das associações e dos corpos de bombeiros voluntários,  

enquanto verdadeiros pilares do sistema de proteção e socorro, 

através do reforço dos incentivos ao voluntariado, do apoio ao 

funcionamento e ao equipamento e do pleno aproveitamento das 

capacidades operacionais e de comando.  --------------------------  

Por outro lado, a Resolução de Conselho de Mini stros n.º 157-

A/2017, de 27 de outubro, veio consagrar um conjunto de 

medidas sólidas que configuram uma reforma sistémica na 

prevenção e combate aos incêndios florestais e que se estendem 

a outras áreas de proteção e socorro.  ------------------------------  

Neste âmbito, é valorizada e reforçada a profissionalização dos 

operacionais, promovendo o desenvolvimento gradual, entre 

outras, das Equipas de Intervenção Perm anente, em parceria 

com os municípios e com as associações humanitárias de 

bombeiros, garantindo prontidão na resposta às ocorrências 

que impliquem intervenções de socorro às populações e de 

defesa dos seus bens.  -------------------------------------------------  
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A Portaria n.º  1358/2007, de 15 de outubro, na sua redação 

atual, dispõe que as condições de contratação e funcionamento 

da EIP são estabelecidas em protocolo a subscrever entre a 

ANPC, a respetiva câmara municipal e a associação 

humanitária de bombeiros.  ------------------------------------------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) , pessoa coletiva 

n.º 600082490, com sede na Av. do Forte, 2794 -112 Carnaxide, 

neste ato devidamente representada pelo Presidente, 

Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa , --------------  

o ------------------------------------------------------------------------  

Município de Trancoso, pessoa coletiva n.º 501143726, com 

sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, neste ato 

devidamente representado pelo Presidente  da Câmara, Amílcar 

José Nunes Salvador,  -------------------------------------------------  

e ------------------------------------------------------------------------  

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso, pessoa coletiva n.º  501409254, com sede na Rua dos 

Bombeiros Voluntários, 6420-069 Trancoso, neste ato 

devidamente representada pelo Presidente da Direção, João 

José Batista de Sousa,  ------------------------------------------------  

É celebrado o presente protocolo que se rege nos termos e 

condições das cláusulas seguintes:  ---------------------------------  
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-------------------------Cláusula Primeira  --------------------------  

------------------------------(Objeto)  ----------------------------------  

1. O presente Protocolo regula as  condições de contratação, 

funcionamento e manutenção pela AHBV de Trancoso, de 

elementos que integrarão a EIP.  ---------------------------------  

2. O clausulado dos contratos a celebrar entre a AHBV de 

Trancoso e os elementos que integrarão a EIP deve obedecer 

estritamente às condições estabelecidas no presente 

Protocolo.  -----------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Segunda  ---------------------------  

---------------------(Funcionamento da EIP)  -----------------------  

1. Nos termos do presente protocolo, a EIP tem a exclusiva 

missão de assegurar, em permanência, serviços de socorro às 

populações, nos termos do artigo 2.º  da Portaria  n.º  

1358/2007, de 15 de outubro, na sua redação atual . ----------  

2. A EIP exerce a sua missão de forma permanente, todos os 

dias úteis, por um período semanal de 40 ( quarenta) horas, 

de acordo com um plano de horário elaborado pel o 

presidente da Direção, sob proposta do comandante do corpo 

de bombeiros.  -------------------------------------------------------  

3. O plano de horário é homologado pelo Comandante 

Operacional Distrital.  ---------------------------------------------  

4. A EIP é constituída por 5 (cinco) bomb eiros em regime de 
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permanência.  -------------------------------------------------------  

5. A área de atuação da EIP é a  prevista nos n.os  1 e 2 do 

artigo 3.º  da Portaria n.º  1358/2007, de 15 de outubro, na 

sua redação atual . -------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Terceira  ---------------------------  

----------------(Contrato Individual de Trabalho)-----------------  

1. Com os elementos da EIP que vierem a ser selecionados é 

celebrado um contrato individual de trabalho, nos termos do 

artigo 7.º  da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, na 

sua redação atual . -------------------------------------------------  

2. Os elementos da EIP têm um horário de trabalho de 40 horas 

semanais.  ------------------------------------------------------------  

3. O pessoal da EIP desenvolve a sua atividade em regime de 

exclusividade e está sujeito ao dever de permanência durante 

o período considerado de serviço, ficando sob a dependência  

operacional do Comandante do Corpo de Bombe iros.  ---------  

4. Para todos os efeitos legais, o local de trabalho a 

considerar durante a execução do contrato será o Corpo de 

Bombeiros da AHBV de Trancoso.  -------------------------------  

-------------------------Cláusula Quarta  -----------------------------  

------------------ ---------(Avaliação)  ---------------------------------  

1. Os elementos da EIP realizam anualmente provas de 

reavaliação da manutenção das condições de aptidão física, 
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clínica e psicológica, a verificar através de exames efetuados 

para o efeito pela ANPC.------------------------------------------  

2. Os elementos da EIP devem igualmente obter uma 

apreciação favorável relativamente ao desempenho das 

respetivas funções, que será efetuada pelo Comandante do 

Corpo de Bombeiros e tendo em consideração a informação 

prestada pela AHBV de Trancoso.  -------------------------------  

-------------------------Cláusula Quinta  -----------------------------  

-----------------(Direitos dos Elementos da EIP)  ------------------  

1. A remuneração base mensal é estabelecida em 750,26€ 

(setecentos e cinquenta euros e vinte e seis  cêntimos) 

ilíquidos, sendo atualizável anualmente na mesma 

percentagem do aumento que se verificar para os sa lários 

dos trabalhadores da Administração Públ ica. ------------------  

2. O pessoal contratado tem direito a subsídio de férias e de 

Natal, de montante equivalente à remuneração base ou ao 

seu proporcional, de acordo com a legislação em vigor, pago 

com o vencimento dos meses  de junho e novembro, 

respetivamente.  -----------------------------------------------------  

3. É devido subsídio de refeição pelos dias de prestação de 

serviço efetivo, no montante equivalente ao estabelecido 

para a função pública e que no presente ano económico é de 

4,77€ (quatro euros e setenta e sete cênt imos) por dia.  -------  
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4. Relativamente ao elemento que exerça funções de chefia da 

EIP, é devido um suplemento mensal, correspondente a 25% 

sobre o valor base referido no n.º  1 desta Cláusula.  ----------  

5. A atribuição do suplemento de chefia depende do exercício 

efetivo das funções.  ------------------------------------------------  

6. Sobre o vencimento mensal são efe tuados os descontos 

legalmente previstos.  ----------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Sexta  ------------------------------  

-------------------- (Obrigações das Partes)  -------------------------  

1. Compete à AHBV de Trancoso:  ----------------------------------  

a) Celebrar os contratos individuais de trabalho, nos 

termos do artigo 7.º  da Portaria n.º  1358/2007, de 15 de 

outubro, na sua redação atual; -----------------------------  

b) Celebrar um contrato de seguro de acidentes de 

trabalho relativo ao pessoal contratado;  ------------------  

c) Proceder ao processamento e pagamento dos 

vencimentos ao pessoal contratado,  nos termos da lei;  --  

d) Efetuar o pagamento das contribuições definidas por lei 

junto das entidades competentes;  ---------------------------  

e) Facultar à ANPC e ao Município de Trancoso todos os 

elementos e informações necessárias relativamente ao 

pessoal contratado e à execução dos contratos; ----------  

f) Garantir a disponibi lidade de um piquete constituído 
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por um número mínimo de 5 (cinco) bombeiros, através 

do recrutamento de elementos voluntários, para 

assegurar as missões de socorro previstas nesta 

cláusula, fora dos períodos de funcionamento da EIP, de 

acordo com o previsto nos artigos 5.º  e 6.º da Portaria 

n.º 1358/2007, de 15 de outubro, na sua redação atual . -  

2. As partes obrigam-se ainda a facultar mutuamente toda a 

informação que possa ter relevânc ia para boa execução do 

presente Protocolo.  ------------------------------------------------  

3. A ANPC e o Município de  Trancoso comparticipam em partes 

iguais nos custos decorrentes da remuneração dos elementos 

da EIP, atribuindo à AHBV de Trancoso, mensalmente e a 

título de subsidio,  por cada elemento contratado, o respetivo 

valor, bem como demais encargos relativos ao r egime de 

segurança social e seguros de acidentes de trabal ho. ---------  

4. A ANPC não suporta quaisquer outros encargos 

suplementares, para além do estritamente previsto neste 

Protocolo.  -----------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Sétima  -----------------------------  

--------------------------- (Omissões)  ---------------------------------  

Em tudo em que o presente Protocolo for omisso é aplic ável o 

disposto na Portaria n.º  1358/2007, de 15 de outubro, na sua 

redação atual  e demais legislação em vigor.  ----------------------  
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-------------------------Cláusula Oitava  -----------------------------  

-------------------(Alterações ao protocolo)  ------------------------  

1. O presente Protocolo pode ser alterado por acordo das 

partes, o qual terá que ser reduzido a escrito, com a 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre a data da 

sua renovação.  -----------------------------------------------------  

2. Quaisquer alterações ao clausulado do presente Protocolo 

só entram em vigor após homologação de Sua Excelência o 

Ministro Administração Interna.  ---------------------------------  

-------------------------Cláusula Nona  -------------------------------  

-------------------------- (Resolução)  ---------------------------------  

1. Qualquer das partes pode denunciar o presente Prot ocolo, 

desde que comunique tal intenção às outras, por carta 

registada com aviso de receção, com a antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias, relativamente ao seu termo ou do 

termo de qualquer das suas renovações.  ------------------------  

2. A denúncia do Protocolo nos termos do número anterior não 

confere às partes o direito ou a obrigação de indemnizar as 

outras.  ---------------------------------------------------------------  

3. O presente Protocolo pode ser rescindido por qualquer das 

partes, em caso de incumprimento pelas outras, de quaisquer 

obrigações dele decorrente.  --------------------------------------  

4. A ANPC e o Município de Trancoso podem suspender o 
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financiamento previsto no n.º  3 da cláusula sexta, no caso de 

incumprimento pela AHBV de Trancoso, dos termos e 

condições do presente Protocolo.  --------------------------------  

5. O incumprimento das cláusulas previstas no presente 

Protocolo por qualquer das partes confere às outras o 

direito de serem ressarcidas pelos danos causados, nos 

termos da lei.  -------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Décima  ----------------------------  

---------------------- (Vigência do protocolo)  -----------------------  

Este protocolo é válido por um período de 3 (três) anos e 

renovável automática e sucessivamente por igu al período caso 

não seja resolvido por qualquer das partes nos termos da 

cláusula nona.  ---------------------------------------------------------  

------------------Cláusula Décima-Primeira  ------------------------  

------------------------- (Homologação)  ------------------------------  

O presente protocolo está sujeito a homologação de Sua 

Excelência o Ministro da Administração Interna.  ----------------  

------------------Cláusula Décima-Segunda  ------------------------  

---------------------- (Entrada em vigor)  -----------------------------  

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da 

homologação.  ---------------------------------------------------------  

Feito em quadruplicado, destinando-se um exemplar a cada 

uma das partes e outro à entidade homologante.  -----------------  
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Mação, 23 de julho de 2021. ----------------------------------------  

O Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil: José 

Manuel Duarte da Costa  ---------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso: Amílcar José 

Nunes Salvador -------------------------------------------------------  

O Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso: João José Baptista de Sousa ----------  

----------------------------PROTOCOLO 2  ---------------------------  

---CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO  -  

-------DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE  ----  

Considerando que,  ----------------------------------------------------  

O n.º  5 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º  247/2007, de 27 de 

junho, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º  248/2012, 

de 21 de novembro, prevê que, nos municípios em que se 

justifique, os corpos de bombeiros voluntários ou mistos 

detidos pelas associações humanitárias de bombeiros podem 

dispor de equipas de intervenção permanente (EIP), cuja 

composição e funcionamento é definida pela Portaria n .º  

1358/2007, de 15 de outubro, na sua redação atual. -------------  

No âmbito do objetivo "Melhorar a eficiência da proteção civil  

e as condições de prevenção e socorro" do Programa do XXI 

Governo Constitucional, prevê-se a melhoria e eficiência da 

proteção civil e das condições de prevenção e socorro face a 
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acidentes e catástrofes, designadamente mediante a valorização 

das associações e dos corpos de bombeiros volunt ários,  

enquanto verdadeiros pilares do sistema de proteção e socorro, 

através do reforço dos incentivos ao voluntariado, do apoio ao 

funcionamento e ao equipamento e do pleno aproveitamento das 

capacidades operacionais e de comando.  --------------------------  

Por outro lado, a Resolução de Conselho de Ministros n.º 157-

A/2017, de 27 de outubro, veio consagrar um conjunto de 

medidas sólidas que configuram uma reforma sistémica na 

prevenção e combate aos incêndios florestais e que se estendem 

a outras áreas de proteção e socorro.  ------------------------------  

Neste âmbito, é valorizada e reforçada a profissionalização dos 

operacionais, promovendo o desenvolvimento gradual, entre 

outras, das Equipas de Intervenção Perm anente, em parceria 

com os municípios e com as associações humanitárias de 

bombeiros, garantindo pront idão na resposta às ocorrências 

que impliquem intervenções de socorro às populações e de 

defesa dos seus bens.  -------------------------------------------------  

A Portaria n.º  1358/2007, de 15 de outubro, na sua redação 

atual, dispõe que as condições de contratação e funcionamento 

da EIP são estabelecidas em protocolo a subscrever entre a 

ANPC, a respetiva câmara municipal e a associação 

humanitária de bombeiros.  ------------------------------------------  
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Entre: ------------------------------------------------------------------  

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) , pessoa coletiva 

n.º 600082490, com sede na Av. do Forte, 2794 -112 Carnaxide, 

neste ato devidamente representada pelo Presidente, 

Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa , --------------  

o ------------------------------------------------------------------------  

Município de Trancoso, pessoa coletiva n.º 501143726, com 

sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, neste ato 

devidamente representado pelo Presidente  da Câmara, Amílcar 

José Nunes Salvador,  -------------------------------------------------  

e ------------------------------------------------------------------------  

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves, pessoa coletiva n.º 503878570, com sede na 

Rua dos Moinhos, 6420-728 Vila Franca das Naves, neste ato 

devidamente representado pelo Presidente da Direção, Jorge 

Manuel Ferreira Vaz Tavares.  --------------------------------------  

É celebrado o presente protocolo que se rege nos termos e 

condições das cláusulas seguintes:  ---------------------------------  

-------------------------Cláusula Primeira  --------------------------  

------------------------------ (Objeto)  ----------------------------------  

1. O presente Protocolo regula as condições de contratação, 

funcionamento e manutenção pela AHBV de Vila Franca das 

Naves, de elementos que integrarão a EIP.  ---------------------  
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2. O clausulado dos contratos a celebrar entre a AHBV de Vila 

Franca das Naves e os elementos que integrarão a EIP deve 

obedecer estritamente às condições estabelecidas no presente 

Protocolo.  -----------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Segunda  ---------------------------  

---------------------(Funcionamento da EIP)  -----------------------  

1. Nos termos do presente protocolo, a EIP tem a exclusiva 

missão de assegurar, em permanência, serviços  de socorro às 

populações, nos termos do artigo 2.º  da Portaria  n.º  

1358/2007, de 15 de outubro, na sua redação atual . ----------  

2. A EIP exerce a sua missão de forma permanente, todos os 

dias úteis, por um período semanal de 40 (quarenta) horas, 

de acordo com um plano de horário elaborado pel o 

presidente da Direção, sob proposta do comandante do corpo 

de bombeiros.  -------------------------------------------------------  

3. O plano de horário é homologado pelo Comandante 

Operacional Distrital.  ---------------------------------------------  

4. A EIP é constituída por 5 (cinco) bombeiros em regime de 

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

5. A área de atuação da EIP é a  prevista nos n.os  1 e 2 do 

artigo 3.º  da Portaria n.º  1358/2007, de 15 de outubro, na 

sua redação atual . -------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Terceira  ---------------------------  
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----------------(Contrato Individual de Trabalho)-----------------  

1. Com os elementos da EIP que vierem a ser selecionados é 

celebrado um contrato individual de trabalho, nos termos do 

artigo 7.º  da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, na 

sua redação atual . -------------------------------------------------  

2. Os elementos da EIP têm um horário de trabalho de 40 horas 

semanais.  ------------------------------------------------------------  

3. O pessoal da EIP desenvolve a sua atividade em regime de 

exclusividade e está sujeito ao dever de permanência durante 

o período considerado de serviço, ficando sob a dependência  

operacional do Comandante do Corpo de Bombe iros.  ---------  

4. Para todos os efeitos legais, o local de trabalho a 

considerar durante a execução do contrato será o Corpo de 

Bombeiros da AHBV de Vila Franca das Naves. ---------------  

-------------------------Cláusula Quarta  -----------------------------  

------------------ ---------(Avaliação)  ---------------------------------  

1. Os elementos da EIP realizam anualmente provas de 

reavaliação da manutenção das condições de aptidão física, 

clínica e psicológica, a verificar através de exames efetuados 

para o efeito pela ANPC.------------------------------------------  

2. Os elementos da EIP devem igualmente obter uma 

apreciação favorável relativamente ao desempenho das 

respetivas funções, que será efetuada pelo Comandante do 
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Corpo de Bombeiros e tendo em consideração a informação 

prestada pela AHBV de Vila Franca das Naves. ----------------  

-------------------------Cláusula Quinta  -----------------------------  

-----------------(Direitos dos Elementos da EIP)  ------------------  

1. A remuneração base mensal é estabelecida em 750,26€ 

(setecentos e cinquenta euros e vinte e seis  cêntimos) 

ilíquidos, sendo atualizável anualmente na mesma 

percentagem do aumento que se verificar para os sa lários 

dos trabalhadores da Administração Pública.  ------------------  

2. O pessoal contratado tem direito a subsídio de férias e de 

Natal, de montante equivalente à remuneração base ou ao 

seu proporcional, de acordo com a legislação em vigor, pago 

com o vencimento dos meses  de junho e novembro, 

respetivamente.  -----------------------------------------------------  

3. É devido subsídio de refeição pelos dias de prestação de 

serviço efetivo, no montante equivalente ao estabelecido 

para a função pública e que no presente ano económico é de 

4,77€ (quatro euros e setenta e sete cênt imos) por dia.  -------  

4. Relativamente ao elemento que exerça funções de chefia da 

EIP, é devido um suplemento mensal, correspondente a 25% 

sobre o valor base referido no n.º  1 desta Cláusula.  ----------  

5. A atribuição do suplemento de chefia depende do exercício 

efetivo das funções.  ------------------------------------------------  
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6. Sobre o vencimento mensal são efe tuados os descontos 

legalmente previstos.  ----------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Sexta  ------------------------------  

-------------------- (Obrigações das Partes)  -------------------------  

1. Compete à AHBV de Vila Franca das Naves: -------------------  

a) Celebrar os contratos individuais de trabalho, nos 

termos do artigo 7.º  da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de 

outubro, na sua redação atual; -----------------------------  

b) Celebrar um contrato de seguro de acidentes de 

trabalho relativo ao pessoal contratado;  ------------------  

c) Proceder ao processamento e pagamento dos 

vencimentos ao pessoal contratado,  nos termos da lei;  --  

d) Efetuar o pagamento das contribuições definidas por lei 

junto das entidades competentes;  ---------------------------  

e) Facultar à ANPC e ao Município de Trancoso todos os 

elementos e informações necessárias relativamente ao 

pessoal contratado e à execução dos contratos; ----------  

f) Garantir a disponibilidade de um piquete constituído 

por um número mínimo de 5 (cinco) bombeiros, através 

do recrutamento de elementos voluntários, para 

assegurar as missões de socorro previstas nesta 

cláusula, fora dos períodos de funcionamento da EIP, de 

acordo com o previsto nos artigos 5.º  e 6.º da Portaria 
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n.º 1358/2007, de 15 de outubro, na sua redação atual . -  

2. As partes obrigam-se ainda a facultar mutuamente toda a 

informação que possa ter relevânc ia para boa execução do 

presente Protocolo.  ------------------------------------------------  

3. A ANPC e o Município de Trancoso comparticipam em partes 

iguais nos custos decorrentes da remuneração dos elementos 

da EIP, atribuindo à AHBV de Vila Franca das Naves , 

mensalmente e a título de subsidio, por cada elemento 

contratado, o respetivo valor, bem como demais e ncargos 

relativos ao regime de segurança social e seguros de 

acidentes de trabalho. ---------------------------------------------  

4. A ANPC não suporta quaisquer outros encargos 

suplementares, para além do estritamente previsto neste 

Protocolo.  -----------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Sétima  -----------------------------  

---------------------------(Omissões)  ---------------------------------  

Em tudo em que o presente Protocolo for omisso é aplic ável o 

disposto na Portaria n.º  1358/2007, de 15 de outubro, na sua 

redação atual  e demais legislação em vigor.  ----------------------  

-------------------------Cláusula Oitava  -----------------------------  

-------------------(Alterações ao protocolo)  ------------------------  

1. O presente Protocolo pode ser alterado por acordo das 

partes, o qual terá que ser reduzido a escrito, com a 
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antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre a data da 

sua renovação.  -----------------------------------------------------  

2. Quaisquer alterações ao clausulado do presente Protocolo 

só entram em vigor após homologação de Sua Excelência o 

Ministro Administração Interna.  ---------------------------------  

-------------------------Cláusula Nona  -------------------------------  

-------------------------- (Resolução)  ---------------------------------  

1. Qualquer das partes pode denunciar o presente Prot ocolo, 

desde que comunique tal intenção às outras, por carta 

registada com aviso de receção, com a antecedência mínima 

de 60 (sessenta) dias, relativamente ao seu termo ou do 

termo de qualquer das suas renovações.  ------------------------  

2. A denúncia do Protocolo nos termos do número anterior não 

confere às partes o direito ou a obrigação de indemnizar as 

outras.  ---------------------------------------------------------------  

3. O presente Protocolo pode ser rescindido por qualquer das 

partes, em caso de incumprimento pelas outras, de quaisquer 

obrigações dele decorrente.  --------------------------------------  

4. A ANPC e o Município de Trancoso podem suspender o 

financiamento previsto no n. º  3 da cláusula sexta, no caso de 

incumprimento pela AHBV de Vila Franca das Naves, dos 

termos e condições do presente Protocolo.  ---------------------  

5. O incumprimento das cláusulas previstas no presente 
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Protocolo por qualquer das partes confere às outras o 

direito de serem ressarcidas pelos danos causados, nos 

termos da lei.  -------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Décima  ----------------------------  

---------------------- (Vigência do protocolo)  -----------------------  

Este protocolo é válido por um período de 3 (três) anos e 

renovável automática e sucessivamente por igual período caso 

não seja resolvido por qualquer das partes nos termos da 

cláusula nona.  ---------------------------------------------------------  

------------------Cláusula Décima-Primeira  ------------------------  

------------------------- (Homologação)  ------------------------------  

O presente protocolo está sujeito a homologação de Sua 

Excelência o Ministro da Administração Interna.  ----------------  

------------------Cláusula Décima-Segunda  ------------------------  

---------------------- (Entrada em vigor)  -----------------------------  

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da 

homologação.  ---------------------------------------------------------  

Feito em quadruplicado, destinando-se um exemplar a cada 

uma das partes e outro à entidade homologante.  -----------------  

Mação, 23 de julho de 2021. ----------------------------------------  

O Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil: José 

Manuel Duarte da Costa  ---------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso: Amílcar José 
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Nunes Salvador -------------------------------------------------------  

O Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves: Jorge Manuel Ferreira 

Vaz Tavares.  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar a celebração dos 

protocolos presentes, com a Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil e as Associações Humanitárias 

dos Bombeiros Voluntários de Trancoso e Vila Franca das 

Naves e respeitantes ao funcionamento de duas Equipas de 

Intervenção Permanente. --------------------------------------------  

Não participou na discussão e votação do protocolo 

respeitante à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso o senhor vereador João Carvalho.  ---  

Ainda acerca deste assunto, o senhor vereador João Carvalho, 

depois de realçar a importância da criação destas equipas de 

intervenção permanente, desafiou o senhor Presidente da 

Câmara, como responsável máximo da Proteção Civil,  a tirar 

proveito das mesmas, uma vez que terá disponíveis vinte 

homens preparados para participarem em diversas missões e 

que, para tal,  só será necessário coordenar a sua atuação.  -------  

Análise, discussão e votação de  proposta de protocolo a 

celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, respeitante ao 
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funcionamento da EIP, durante o corrente ano :  ---------------  

*A29*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta de 

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

------------------PROPOSTA DE PROTOCOLO  -------------------  

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

a) No passado dia 21 de julho, foi outorgado o Protocolo entre 

a Autoridade Nacional de Proteção Civil,  o Município de 

Trancoso e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, com vista ao 

funcionamento de uma segunda equipa de intervenção 

permanente (EIP), a constituir nesta Associação 

Humanitária;  -------------------------------------------------------  

b) Nos termos do clausulado do referido Protoco lo, caberá ao 

Município de Trancoso, conjuntamente com a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil,  comparticipar em partes iguais 

nos custos decorrentes da remuneração dos elementos da 

EIP, bem como nos demais encargos relativos ao regime da 

Segurança Social e  seguros de acidentes de trabalho; --------  

c) Os Serviços competentes do Município adotaram os 

procedimentos legalmente necessários, de forma a que a 

Autarquia possa assegurar a respetiva comparticipação, nos 

custos de funcionamento da citada EIP, nos termos do 
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mencionado Protocolo;  --------------------------------------------  

d) A Câmara Municipal deliberou , na presente reunião 

ordinária, ratificar o Protocolo acima referido, nos seus 

exatos termos;  ------------------------------------------------------  

e) Se revela necessário operacionalizar, definindo as 

respetivas condições, a transferência  mensal para a 

Associação Humanitária dos  Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves do subsídio relativo à comparticipação do 

Município no funcionamento da mencionada equipa  de 

intervenção permanente.  ------------------------------------------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso, pessoa coletiva nº 501143726, com 

sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, neste ato 

devidamente representado pelo Presidente da Câmara, Amílcar 

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

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

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves, pessoa coletiva nº 503878570, com sede na 

Rua Moinhos, 6420-748 Vila Franca das Naves, neste ato 

devidamente representada pelo Presidente da Direção, Jorge 

Manuel Ferreira Vaz Tavares e pelo Tesoureiro da Direção, 

Luís Filipe de Azevedo Santos Osório , -----------------------------  

É celebrado o presente Protocolo que se rege nos termos e 
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condições das cláusulas seguintes:  ---------------------------------  

-------------------------Cláusula Primeira  --------------------------  

O presente Protocolo visa regular as condições em que será 

realizada a transferência mensal do subsídio para a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das 

Naves, tendo em vista assegurar o funcionamento da EIP.  ------  

-------------------------Cláusula Segunda  ---------------------------  

O Município de Trancoso assegurará, nos termos do Protocolo 

referido, no considerando a), apenas 50% do total da despesa 

decorrente do funcionamento da citada EIP, despesa esta que 

se encontra definida no nº 3 da cláusula sexta do mencionado 

Protocolo.  -------------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Terceira  ---------------------------  

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves compromete-se a entregar na Câmara 

Municipal, mensalmente , um mapa resumo de todas as despesas 

resultantes dos encargos com os elementos que integram a EIP, 

respeitante a cada mês de funcionamento.  -------------------------  

-------------------------Cláusula Quarta  -----------------------------  

O Município de Trancoso pode suspender o financiamento 

previsto no presente Protocolo, em caso de incumprimento pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves, dos termos e condições constantes do 
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Protocolo referido, no considerando a).  ---------------------------  

------------------ -------Cláusula Quinta  -----------------------------  

A comparticipação a que se refere o presente protocolo 

encontra-se devidamente orçamentada,  identificada pelo 

número sequencial de compromisso  XXX, sendo o respetivo 

encargo satisfeito pela seguinte rubrica orçamental: 

classificação orgânica: 02 - Câmara Municipal, classificação 

económica: 040701 - Instituições sem fins lucrat ivos. -----------  

-------------------------Cláusula Sexta  ------------------------------  

Este Protocolo será válido até 31 de dezembro do corrente ano, 

face à inexistência, no presente momento, de auto rização da 

Assembleia Municipal para a realização de despesa plurianual.   

-------------------------Cláusula Sétima  -----------------------------  

O presente Protocolo produz efeitos a partir da data de entrada 

em funcionamento da EIP.  -------------------------------------------  

Trancoso, XXX de XXX de 2021. ------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso: Amílcar José 

Nunes Salvador -------------------------------------------------------  

O Presidente da Direção da Associação Humanitária dos  

Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves: Jorge 

Manuel Ferreira Vaz Tavares  ---------------------------------------  

O Tesoureiro da Direção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves : Luís Filipe 
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de Azevedo Santos Osório.’  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

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

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

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 13101 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara,  em 21 do passado mês 

de outubro, da Associação para o Desenvolvimento Social e 

Cultural –  Os Carnicenses, com sede na União das Freguesias 

de Vilares e Carnicães, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 550€,  destinado à concretização da 

atividade ‘aBeirar – rocha’ .  -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 550€,  mediante a celebração de protocolo.  ----  

Relativamente a este apoio os senhores vereadores eleitos pela 

coligação PSD/CDS-PP apresentaram a seguinte declaração de 

voto: --------------------------------------------------------------------  

--------------------------Declaração de Voto -------------------------  

‘Os Vereadores do PSD/CDS-PP votam favoravelmente a 

atribuição deste apoio/subsídio, considerando que:  --------------  

1º  De acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, artigo 

33.º , ponto 1, compete à Câmara Municipal:  -------------------  

(…) ----------------------------------------------------------------  

o) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e 
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organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista à execução de obras ou à realização de even tos de 

interesse para o município, bem como à informação e 

defesa dos direitos dos cidadãos;  ---------------------------  

(.. .)  ----------------------------------------------------------------  

u) Apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município, incluindo aquelas que contribu am 

para a promoção da saúde e prevenção das doenças;  ----  

Assim, dos normativos acabados de transcrever , parece-nos, 

desde logo, resultar que cabe à Câmara Municipal, isto é, ao 

órgão executivo, deliberar sobre as modalidades de apoio (ou 

comparticipação) a entidades e organismos com vista à 

prossecução de obras, eventos ou atividades de interesse 

municipal.  -------------------------------------------------------------  

2º  O associativismo constitui um importante e singular alicerce 

de intervenção da sociedade civil na realização e prática de 

atividades de índole cultural e  desportivo. A tradição das 

associações no Concelho de  Trancoso permite que estas sejam 

agentes diretos de promoção e qualidade de vida no Concelho e 

de valorização pessoal dos seus cidadãos. Cabendo ao 

Município a definição e desenvolvimento de uma políti ca que 

promova o aparecimento e a realização de projetos culturais e 
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desportivos de reconhecida qualidade e de interesse, importa 

assim estabelecer um modelo de relacionamento com as 

associações e coletividades , capaz de valorizar e dinamizar as 

iniciativas, numa perspetiva de desenvolvimento integrado e 

sustentável do Concelho.  --------------------------------------------  

Defendemos, pois, que a Câmara Municipal, nesta matéria, 

tenha uma definição de critérios que a habilitem a tratar de 

forma igual e justa todas as entidades, observando os 

princípios da atividade administrativa da igualdade, da 

transparência, da justiça e imparcialidade. Consideramos  que 

para atingir estes objetivos, se torna fundamental a elaboração 

e aprovação de um Regulamento Municipal de Atribuição de 

Apoios a Associações do Concelho da Trancoso, regulamento 

que conduza a uma utilização racional dos meios municipais 

disponíveis, que permita a todos as associações um tratamento 

idêntico, mas também uma planificação anual e atempada das 

atividades a desenvolver e a promover por cada c oletividade.  --  

Os Vereadores PSD/CDS-PP: João Carvalho e António 

Cristóvão.’  ------------------------------------------------------------  

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 11205 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 15 do passado mês 

de setembro, da Associação de Farmácias de Portugal , a enviar 

uma minuta de proposta de protocolo, a celebrar no âmbito do 
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programa de vacinação contra a gripe 2021/2022 , que se 

transcreve na integra:  ------------------------------------------------  

----------Minuta de Protocolo de Cooperação para a  ------------  

----------Administração de Vacinas contra a Gripe  --------------  

-----------------------Contingente SNS  ------------------------------  

‘Entre o ----------------------------------------------------------------  

Município de Trancoso, pessoa coletiva n.º 501143726, com 

sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal , Amílcar 

José Nunes Salvador,  no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea f) do n .º 2 do artigo 35.º  do anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, adiante designado por 

Município ou Primeiro Contraente;  --------------------------------  

a ------------------------------------------------------------------------  

Associação Nacional das Farmácias, pessoa coletiva n. º  

500885494, com sede na Rua Marechal Saldanha n.º  1, 1249-

069 Lisboa, representada por dois membros da sua Direção 

com poderes bastantes, por si e em representação das 

farmácias aderentes suas associadas, adiante designada por 

ANF ou Segunda Contraente;  ---------------------------------------  

a ------------------------------------------------------------------------  

Associação de Farmácias de Portugal, pessoa coletiva n.º 

502798602, com sede na Avenida Sidónio Pais, 331, 4100 -468 
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Porto, representada por dois membros da sua Direção com 

poderes bastantes, por si e em representação das farmácias 

aderentes suas associadas, adiante designada por AFP ou 

Terceira Contraente; -------------------------------------------------  

e ------------------------------------------------------------------------  

Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, SA, 

pessoa coletiva n.º  502334967, com sede na Travessa de Santa 

Catarina, n.º  8, 1200-403 Lisboa, representada por dois 

Administradores com poderes bastantes, adiante designada por 

Farminveste ou Quarta Contraente.  --------------------------------  

Sendo todas designadas conjuntamente por Partes e 

individualmente por Parte;  ------------------------------------------  

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

a) A gripe é uma doença transmissível que pode evoluir co m 

inúmeras complicações, mas que pode ser prevenida ou 

atenuada, através da vacinação anual das populações;  -------  

b) A vacinação de determinados grupos populacionais é 

altamente recomendada por serem julgados os mais 

vulneráveis às complicações desta doença, especialmente das 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos;  ---------------  

c) A vacina contra a gripe sazonal administrada pelo SNS é 

gratuita para estas pessoas , de acordo com as orientações da 

Direção-Geral da Saúde;------------------------------------------  
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d) Em 2020, em contexto de pandemia COVID-19, foram 

adotadas medidas excecionais e específicas no âmbito da 

vacinação gratuita contra a gripe, e as Farmácias foram 

chamadas para, através dos seus já habituais recursos 

técnicos e humanos, assumirem uma resposta integrativa e 

complementar aos prestadores de cuidados primários;  -------  

e) Este ano, o Ministério da Saúde, reconhecendo clar amente o 

papel fundamental da farmácia e do farmacêutico numa 

resposta que se quer universal, equitativa e integrada, voltou 

a confiar nas farmácias comunitárias e disponibilizou 200 

mil vacinas do contingente do SNS para o Programa 

Vacinação SNS Local;  ---------------------------------------------  

f) De facto, as farmácias estão próximas dos seus Utentes, são 

espaços de referência e conciliam competências técnicas e 

humanas que continuam a merecer a confiança na prestação 

de cuidados de saúde;  ---------------------------------------------  

g) Nesse sentido, também o serviço farmacêutico de 

administração de vacinas pode ser prestado, com elevados 

níveis de qualidade, por farmacêuticos certificados, nas suas  

farmácias; -------------------------------------------------------------  

h) Trata-se de um serviço prestado em Gabinete especialmente  

dedicado e personalizado para os serviços farmacêuticos, 

com recurso a todos os equipamentos e materiais  necessários 
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à sua boa execução e que, asseguram a segurança dos 

Utentes e a qualidade da prestação; -----------------------------  

i) As Farmácias conhecem bem como proceder ao regi sto dos 

dados essenciais à  rastreabilidade de cada uma das 

inoculações e cumprem há muito as orientações da  DGS e do 

INFARMED na prestação do serviço de administração de 

vacinas, aqui incluída a vacina da gripe; -----------------------  

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

j) A ANF e a AFP são associações representativas dos 

proprietários das farmácias e, em benefício e defesa dos seus 

interesses, intervêm por si e na qualidade de representantes 

das farmácias do Município, suas associadas, no Programa  

Vacinação SNS Local;  ---------------------------------------------  

k) A Associação Nacional das Farmácias (ANF) representa 

cerca de 97% das farmácias portuguesas; ----------------------  

l) Em conjunto com a Associação de Farmácias de Portugal 

(AFP) este Protocolo considera a totalidade das Farmácias 

representadas a nível nacional, não existindo nenhuma outra 

entidade que possa de igual forma dar resposta ao serviço 

farmacêutico de protecção da saúde pública que aqui se 

apresenta; -----------------------------------------------------------  

m) A Farminveste, sociedade integralmente detida pela ANF, 

tem por objeto a prestação de serviços de gestão e suporte,  
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nomeadamente nas áreas da actividade farmacêutica e de 

promoção de saúde e bem-estar, e é detentora de experiência 

e de recursos técnicos capazes de garantir o adequado apoio 

à implementação do Programa de Vacinação SNS Local, 

constituindo o veículo que, por conta da ANF e da AFP, 

assegurará, a nível nacional, a ligação entre os Município s e 

as farmácias aderentes no âmbito dos procedimentos de 

faturação e pagamento dos serviços previstos neste 

Protocolo.  -----------------------------------------------------------  

É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo de 

Cooperação (o "Protocolo") que pretende definir os termos e 

condições da execução do Programa de vacinação contra a 

gripe a Utentes do SNS, que sejam residentes no Município,  

com idade igual ou superior a 65 anos, para a ép oca gripal de 

2021/2022, de acordo com as seguintes cláusulas:  ---------------  

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

----------------------- (Objeto e âmbito)  ------------------------------  

1. O presente Protocolo estabelece os termos e condições da 

administração da vacina contra a gripe sazonal, por 

farmácias aderentes do Município, no âmbito da p rossecução 

dos objetivos da Estratégia Nacional para a Vacinação da 

população contra a gripe sazonal, da Direção -Geral da 

Saúde (DGS);  -------------------------------------------------------  
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2. Nos termos deste Protocolo, serão exclusivamente 

disponibilizadas vacinas aos munícipes que sejam utentes do 

SNS, com idade igual ou superior a 65 anos, e que solicitem 

a realização do serviço de administração da vacina da gripe 

do contingente do SNS, nas farmácias aderentes e nas 

condições dos procedimentos estabelecidos entre as Partes;  -  

3. A prestação do serviço descrito nos números anteriores pela 

farmácia aderente está limitada à disponibilização das 

vacinas, que lhe sejam distribuídas, no âmbito do Programa 

de Vacinação SNS Local.  ------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 2."  -------------------------------  

---------------------- (Locais de Vacinação)  -------------------------  

A administração da vacina contra a gripe terá lugar n as 

instalações das farmácias aderentes. -------------------------------  

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

-------------------------- (Princípios)  ---------------------------------  

O presente Protocolo rege-se pelos seguintes princípios:  -------  

a) Livre adesão pelas farmácias;  -----------------------------------  

b) Livre adesão do munícipe, incluindo a esco lha da sua 

farmácia; ------------------------------------------------------------  

c) Sem necessidade de prescrição  médica emitida em nome do 

munícipe; -----------------------------------------------------------  

d) Sem quaisquer encargos para o munícipe, incluindo a 
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vacina, a sua administração ou quaisquer dispositivos 

médicos ou outros recursos necessários e utilizados pel a 

farmácia, na prestação do serviço.  ------------------------------  

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

-------------------- (Obrigações das Partes)  -------------------------  

1. São obrigações do Município:  -----------------------------------  

a) Divulgar aos seus munícipes a celebração deste 

Protocolo;  -----------------------------------------------------  

b) Assegurar aos munícipes a informação permanente e 

atualizada sobre as farmácias aderentes;  -----------------  

c) Informar os munícipes sobre os procedimentos 

necessários para o acesso à administração da vacina do 

contingente do SNS, pelas farmácias;  ----------------------  

d) Assegurar integralmente a remuneração do serviço de 

administração de vacinas nos termos estabelecidos no 

presente Protocolo;  ------------------------------------------  

2. São obrigações da ANF e da AFP:  ------------------------------  

a) Desenvolver e implementar junto das farmácias suas 

associadas, o processo de livre adesão ao presente 

Protocolo;  -----------------------------------------------------  

b) Informar o Município sobre as farmácias aderentes à 

prestação do serviço ao abrigo deste Protocolo, por 

correio eletrónico;  -------------------------------------------  
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c) Garantir que os serviços de vacinação são prestados 

por profissionais qualificados;  -----------------------------  

d) Garantir que as farmácias aderentes possuem todas as 

condições administrativas e técnicas e têm condições 

para cumprir as obrigações regulatórias e 

regulamentares que sobre si impendem, para a prestação 

segura do serviço;  --------------------------------------------  

e) Garantir que as farmácias assumem procedimentos  de 

validação da elegibilidade do munícipe;  ------------------  

f) Garantir que as farmácias são conhecedoras da 

obrigação que sobre si impera de registo das 

informações obrigatórias no e-boletim de vacinas da 

pessoa através da Plataforma de Dados em Saúde do 

Ministério da Saúde. -----------------------------------------  

3. São obrigações da Farminveste, por conta da ANF e da AFP:  

a) Assegurar o pagamento pontual às farmácias aderentes 

ao Protocolo;  -------------------------------------------------  

b) Refaturar o valor das faturas emitidas pelas farmácias 

relativas aos serviços por estas prestados ao abrigo 

deste Protocolo; ----------------------------------------------  

c) Enviar ao Município, com a respetiva fatura, um 

relatório resumo com a quantidade de serviços de 

administração de vacina executados por cada farmácia 
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aderente ao abrigo do presente Protocolo;  ----------------  

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

---------------------- (Direito de Acesso)  -----------------------------  

1. Os números de utente SNS são pessoais e intransmissíveis e, 

juntamente com o documento de identificação civil que 

permite validar a sua idade, garantem aos munícipes o 

direito à administração da vacina contra a gripe, ao abrigo 

deste Protocolo;  ----------------------------------------------------  

2. Os benefícios concedidos aos munícipes em execução do 

presente Protocolo não podem ser trocados ou compensados 

com a aquisição ou disponibilização de quaisquer outros 

serviços, bens ou produtos;  ---------------------------------------  

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

-------------------- (Obrigações da farmácia)  -----------------------  

Para prestação dos serviços, as farmácias devem : ---------------  

a) Validar a elegibilidade do munícipe, através da confirmação 

da idade no documento de identificação civil e do seu 

número de utente SNS;  --------------------------------------------  

b) Prestar o serviço de administração de vacina contra a gripe, 

de acordo com as Boas Práticas de Farmácia e as nor mas 

emitidas pelas autoridades de saúde;  ----------------------------  

c) Comunicar e registar pontual e tempestivamente os dados 

obrigatórios no e-boletim de vacinas da pessoa através da 
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Plataforma de Dados em Saúde do Ministé rio da Saúde; -----  

d) Emitir a competente fatura de todos os serviços de 

administração de vacinas prestados ao abrigo do presente 

Protocolo e enviá-la à Farminveste;  -----------------------------  

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

------------------ (Faturação e pagamento)  -------------------------  

1. O Município pagará às farmácias aderentes a remuneração 

de 2,50€ (dois euros e cinquenta cêntimos) por cada 

inoculação; ---------------------------------------------------------  

2. O valor referido no número anterior é isento de IVA (cf.  

artigos 9.° do CIVA e 36º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 

agosto, e Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro, nas suas 

atuais versões);  ----------------------------------------------------  

3. Os serviços correspondentes aos valores de remune ração 

previstos no número 1 desta cláusula, serão faturados no mês 

seguinte ao da sua prestação.  ------------------------------------  

4. Para efeitos de faturação e pagamento dos serv iços 

prestados ao abrigo do presente Protocolo:  --------------------  

a) até ao dia 10 do mês seguinte, as farmácias aderentes 

emitem à Farminveste fatura relativa à prestação, no 

mês anterior, de serviços de administração d e vacinas 

contra a gripe ao abrigo do presente Protoc olo; ---------  

b) até ao dia 20 de cada mês a Farminveste refatura ao 
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Município o valor mensal global dos serviços «prestados 

pelas farmácias aderentes, conforme o n º 1 desta 

cláusula.  -------------------------------------------------------  

5. O Município efetuará o pagamento das faturas à 

Farminveste, no prazo de 30 ( trinta) dias contados da data 

da respetiva receção, por transferência bancária à sociedade 

gestora de créditos do Grupo ANF, a FINANFARMA - 

Sociedade Financeira de Crédito S.A. ("Finanfarma"), para o 

IBAN PT5000350396 0022109793073;  --------------------------  

6. A Farminveste, através da Finanfarma, assegurará o 

pagamento às farmácias aderentes das respetivas faturas 

mensais.  -------------------------------------------------------------  

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

-------------------(Cabimento orçamental)  --------------------------  

1. A prestação de serviços descritos nos números anteriores 

está limitada à disponibilização e realização do número 

máximo de (...) vacinas;  -------------------------------------------  

2. Para garantir a retribuição às farmácias pelo serviço 

farmacêutico, prestado ao abrigo do presente Protocolo, o 

Município cabimenta o valor de (.. .) €;  -------------------------  

3. A despesa decorrente da execução do presente Protocolo tem 

cabimento no compromisso nº (...).  ------------------------------  

---------------------------Cláusula 9.ª  --------------------------------  
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---------------------- (Confidencialidade)  ----------------------------  

1. As Partes obrigam-se a manter estritamente confidencial e a 

não divulgar, total ou  parcialmente, qualquer informação 

prestada, recebida ou obtida em conexão com a  celebração, 

execução ou cessação deste Protocolo, e bem assim, 

nomeadamente:  -----------------------------------------------------  

a) a adotar todas as medidas necessárias a evitar que 

informação confidencial que esteja na sua posse ou 

controlo seja copiada, extraviada, furtada ou 

desapropriada por qualquer modo;  -------------------------  

b) a aplicar a mesma diligência e proteção no tratamento 

da informação confidencial partilhada com que lida com 

a sua própria informação confidencial;  -------------------  

c) a apenas utilizar informação confidencial partilhada 

para efeitos de cumprimento do objeto do Protocolo, 

com exclusão de quaisquer outros fins.  --------------------  

2. As Partes não se encontrarão vinculadas pelas obrigações 

previstas no número anterior se:  ---------------------------------  

a) estiverem adstritas ao cumprimento de quaisquer 

disposições legais ou regulamentares ou de orientações 

emitidas por autoridades de tutela, reguladoras e 

supervisoras;  --------------------------------------------------  

b) for estritamente necessário para obter quaisquer 
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autorizações, declarações, certidões, aprovações e 

consentimentos para a execução do Protocolo e do 

cumprimento das obrigações nele previstas;  --------------  

c) for necessário perante uma autoridade judicial ou 

administrativa para a defesa dos seus interes ses; --------  

d) for obtido consentimento prévio e por escrito da 

contraparte relevante.  ---------------------------------------  

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

------------------------ (Dados Pessoais)  -----------------------------  

1. Os dados pessoais tratados em conexão com a celebração e 

execução deste Protocolo terão como finalidade, 

respetivamente, a gestão e a execução do mesmo, e bem 

assim, se reunidas as condições de licitude, a verificar pela 

Parte que proceda ao seu tratamento, outras finalidades não 

incompatíveis, em conformidade com o disposto no n. º 4 do 

artigo 6.° e no artigo 89.° do Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016 

(RGPD) e na Lei n. º 58/2019; ------------------------------------  

2. Quando aplicável, cada uma das Partes será responsá vel por 

obter dos respetivos titulares o consentimento para o 

tratamento com as finalidades acima indicadas e por  guardar 

prova da prestação desse consentimento, disponibilizando -o 

às outras Partes, quando necessário e mediante solicitação, 
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em prazo não superior a 2 (dois) dias úteis ou em 36 (trinta e 

seis) horas, em caso de violação da segurança dos seus 

sistemas ou instalações que provoque, de modo acidental ou 

ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o 

acesso, não autorizados, a dados pessoais que sejam objeto 

de tratamento ao abrigo deste Protocolo;  ----------------------  

3. Cada uma das Partes será individualmente responsável pelo 

tratamento dos dados pessoais efetuados no âmbito da 

execução do presente Protocolo e das finalidades no mesmo 

previstas, obrigando-se a atuar em conformidade com os 

artigos 24.° e seguintes do RGPD e a manter cada uma delas 

autonomia na definição dos procedimentos a adotar, em 

particular, medidas técnicas e organizativas e de segurança 

adequadas ao cumprimento da legislação apl icável e ao 

respeito pelas melhores práticas, nomeadamente:  -------------  

a) celebrar de contratos com entidades que se qualifiquem 

como subcontratantes nos termos do artigo 28. º  do 

RGPD; ---------------------------------------------------------  

b) implementar de processos que permitam testar, apreciar 

e avaliar regularmente a eficácia das medidas técnicas e 

organizativas para garantir a segura nça do tratamento;   

c) facultar a informação necessária ao titular dos dados,  

conforme determinado pelo artigo 13.° do RGPD.  --------  
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4. Os dados pessoais poderão ser transmitidos a entidades q ue 

se encontrem em relação de domínio e/ou de grupo e/ou de 

subcontratação com as Partes, exclusivamente para a 

realização de funcionalidades incluídas no âmbito da 

execução deste Protocolo. Os dados poderão ainda ser 

acedidos por consultores e auditores i nternos e externos das 

Partes, com a garantia de que serão mantidos estri tamente 

confidenciais e não serão utilizados para finalidades 

incompatíveis com as previstas neste Protocolo. Os dados 

são tratados dentro do Espaço da União Europeia;  -----------  

5. Cada uma das Partes será responsável em caso de violação 

de dados pessoais, sendo também responsável por proceder, 

se aplicável, às respetivas notificações à autoridade de 

controlo e/ou aos titulares dos dados.  ---------------------------  

6. Em caso de violação de dados pessoais, caberá à Part e 

responsável informar a Parte contrária de imediato, dando 

conta das consequências prováveis dessa violação, bem como 

das medidas de mitigação que irão ser aplicadas para 

reparar a mesma.  --------------------------------------------------  

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

------------------------ (Comunicações)  ------------------------------  

1. Quaisquer comunicações a realizar nos termos deste 

Protocolo serão feitas por escrito e enviadas por correi o 
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registado ou por correio eletrónico, para os endereços das 

Partes, com uma antecedência de 5 (cinco) dias úteis;  --------  

2. As comunicações ter-se-ão por realizadas, no caso de 

correio registado, no dia da subscrição do comprovativo de 

receção e, no caso de correio eletrónico, no momento da sua 

entrega, se ocorrer até às 17:00 horas de dia útil ou, não 

sendo esse o caso, no dia útil  seguinte à data da entrega.  ----  

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

---------------------(Omissões e Alterações)  ------------------------  

1. A interpretação das disposições deste Protocolo e eventuais 

lacunas serão primeiramente resolvidas e esclarecidas por 

consenso entre as Partes ou, não sendo possível, 

considerando a solução mais favorável à prossecução dos 

fins e objetivos assumidos;  ---------------------------------------  

2. Apenas no caso de não ser possível o consenso, as Partes 

concordam que qualquer litígio emergente ou relacionado 

com o presente Protocolo será submetido à jurisdição 

exclusiva do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.  -------  

---------------------------Cláusula 13.ª  ------------------------------  

---------------------------  (Vigência)  ---------------------------------  

O presente Protocolo produz efeitos a partir da data da sua 

assinatura pelas Partes e vigora até (.. .).  -------------------------  

---------------------------Cláusula 14.ª  ------------------------------  
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---------------------- (Disposições finais)  ----------------------------  

1. Este Protocolo constitui o acordo integral entre as Partes, e 

revoga todas as negociações, declarações ou acordos entre 

as Partes, escritos ou orais, anteriores à data de celebração 

do mesmo e que tenham o mesmo objeto;  -----------------------  

2. Quaisquer alterações ao presente Protocolo só produzirão 

efeitos se constarem de documento escrito e assinado pelas 

Partes, estabelecendo-se a redação de cada uma das 

cláusulas alteradas, aditadas ou suprimidas;  ------------------  

3. A invalidade ou ineficácia de alguma das disposições deste 

Protocolo ou a existência de lacunas não a fetará a 

subsistência do mesmo, na parte não viciada, sendo que, em 

substituição das disposições inválidas ou ineficazes e no 

preenchimento das lacunas, valerá a regulamentação que, na 

medida do juridicamente possível, esteja em maior 

consonância com a vontade das Partes ou com a vontade que 

elas teriam tido, de acordo com o fim, o sentido e o 

equilíbrio económico do presente Protocolo, se tivessem 

contemplado o ponto omisso; -------------------------------------  

4. Este Protocolo poderá (i) ser formalizado em três ou mais 

exemplares, cada um dos quais com o valor de um original, 

sendo que, neste caso, todos os exemplares conjuntamente 

constituem o mesmo e único instrumento contratual; e (ii) ser 
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assinado pelas Partes por escrito de forma manuscrita ou 

através de assinatura digital qualificada ou ainda de 

qualquer outra forma digital de vinculação a que as Partes 

atribuam ou reconheçam, de forma expressa, esse valor.  -----  

Este protocolo foi aprovado sob a forma de minuta em reunião 

da Câmara Municipal realizada a 10 de novembro de 2021.  ----  

Feito em quatro exemplares (original e cópias) de igual valor, 

sendo a data de celebração a da última das assinaturas a 

seguir apostas.  --------------------------------------------------------  

MUNICÍPIO DE TRANCOSO ----------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS  ---------------------  

ASSOCIAÇÃO DE FARMÁCIAS DE PORTUGAL ------------------  

FARMINVESTE - INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÃO E 

GESTÃO, SA.’  ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria,  aprovar a minuta 

de protocolo de cooperação presente, a celebrar com  a 

Associação Nacional das Farmácias, com a Associação de 

Farmácias de Portugal e com a Farminveste –  Investimentos,  

Participações e Gestão, SA, transferindo para esta última, em 

conformidade com o ponto na cláusula 7.ª do referido 

protocolo, o montante máximo de 1.500€ .  ------------------------  

Os senhores vereadores e leitos pela coligação PSD/CDS-PP 

votaram contra e apresentaram a seguinte declaração de voto.   
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--------------------------Declaração de Voto -------------------------  

‘Os vereadores da Coligação PSD/CDS-PP votam contra a 

atribuição do subsídio solicitado pela Associação de Farmá cias 

de Portugal, uma vez que esta entidade vem fundamentar o seu 

pedido de subsídio com base numa parceria com o Serviço 

Nacional de Saúde para a vacinação contra a gripe, para os 

cidadãos com mais de 65 anos inclusive, situação que já se 

encontra salvaguardada directamente pelo SNS, em conjugação 

a 3.º dose da vacinação da COVID19, conforme estabelecido na 

Norma 006/2021, de 25/09/2021, actualizada a 16/10/2021, 

emitida pela Direcção Geral de Saúde. Assim, o pedido de 

subsídio apresentado pela Associação de Farmácias de 

Portugal não apresenta fundamentação válida e não confere 

qualquer benefício aos trancosenses. (ver Norma 006/2021 , de 

25/09/2021, actualizada a 16/10/2021, emitida pela Direcção 

Geral de Saúde, da qual foi entregue cópia ao Sr. Presidente de 

Câmara). ---------------------------------------------------------------  

Os Vereadores da Coligação PSD/CDS-PP.’  ----------------------  

Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

*A32*  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 
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imediata. ---------------------------------------------------------------  

Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

*A33*  As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

Encerramento:  -------------------------------------------------------  

*A34*  Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata  que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


