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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 22 DE DEZEMBRO DE 2021. ----------------  

*A1*  Aos 22 dias do mês de dezembro 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 Atas: --------------------------------  

*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 24 

do passado mês de novembro 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.  ---  

*A4*  De seguida, nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 



 

 
Ata  n . º    2 4  /  2 02 1 .    Reuniã o  de    22 -1 2 -2 0 2 1  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

57.º da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, fo i a ata da 

reunião de 3 do corrente mês de dezembro 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:  ----------------------------------  

*A5*  De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

245, datado de 21 do corrente mês de dezembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 3.415.350,46€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 310.183,41€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

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

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de novembro.  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 
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de alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2000, sito na 

Quinta do Conde, em Trancoso e relacionado com o lote n.º 

19. -----------------------------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do procedimento , respeitante à 

prestação de serviços “Rede de Transportes Concelhia –  

Aquisição de Serviços de Transportes (Transporte Público /  

Transporte Escolar)” .  -------------------------------------------  

Ponto 6: Apreciação da 21.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à  correspondente alteração às 

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

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de minuta de acordo de gestão a celebrar com a 

Infraestruturas de Portugal,  SA, relacionado com a rotunda 

de acesso aos Vilares. -------------------------------------------  

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

plano anual de feiras e mercados , para 2022. ----------------  

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

acompanhamento policial nas feiras e mercados do 

concelho, durante o ano de 2022. ------------------------------  

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

isenção do pagamento de taxas de feiras e mercados e de 

rendas das lojas comerciais. ------------------------------------  
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Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

comparticipação pública nacional, referente a candidaturas 

desenvolvidas em parceria com a Territórios do Côa –  

Associação de Desenvolvimento Regional . -------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação de proposta de 

protocolo a celebrar com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves, 

respeitante ao funcionamento de uma  Equipa de 

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

Ponto 13: Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de escala de turnos de serviços das farmácias, no 

concelho de Trancoso, para o próximo ano de 202 2. --------  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação relativas ao exerc ício 

ou não do direito de preferência na aquisição de um 

imóvel, sito no Largo da Avenida, em Trancoso. ------------  

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

atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade a 

trabalhadores do Município . -----------------------------------  

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

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

ORDEM DO DIA 

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

*A7*  Começou por usar da palavra  o senhor Presidente da Câmara 
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para informar que o ponto 10 da ordem de trabalhos, respeitante 

à isenção do pagamento de taxas de feiras e mercados e de 

rendas das lojas comerciais, iria ser retirado da mesma, 

atendendo a que, apesar da boa vontade do executivo em 

continuar a apoiar os feirantes e comerciantes das lojas do 

Município, há falta de enquadramento legal capaz de suportar 

uma deliberação naquele sentido.  -----------------------------------  

*A8*  De seguida, interveio o senhor vereador João Carvalho para: ---  

- relativamente ao requerimento que apresentou na reunião do 

passado dia 24 de novembro, a solicitar documentos 

inerentes a procedimentos concursais respeita ntes a 

diversas empreitadas, referir que os mesmos ainda não lhe 

haviam sido entregues; -----------------------------------------  

- no que diz respeito à pergunta que, na mesma reunião, o 

senhor Presidente lhe fez, relacionada com a possibilidade 

de virem a ser disponibilizados documentos concursais de 

suporte a um conjunto de obras executadas pela empresa 

‘Águas da Teja, SA ’,  afirmar que aquelas obras foram 

executadas com base num protocolo celebrado , em 

11/04/2012, entre o Município de Trancoso e aquela 

empresa e que, consequentemente, à medida que as obras 

iam sendo executadas, ele ia confirmando a sua realização.   

Voltando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 
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afirmou que:  -----------------------------------------------------------  

- relativamente aos documentos solicitados, na reunião de 24 

de novembro, os mesmos serão entregues a curto prazo e só 

ainda não o foram, porque alguns trabalhadores têm estado 

de férias e outros , nomeadamente os engenheiros , têm 

estado muito ocupados com a fiscalização de obras, nesta 

fase final de ano económico; -----------------------------------  

- no que diz respeito às obras realizadas pela empresa ‘Águas 

da Teja, SA’,  as mesmas têm um custo aproximado de 

500 .000€ e que aquela  empresa tem estado a pressionar o 

executivo, no sentido de se encontrar um entendimento 

entre os intervenientes.  -----------------------------------------  

Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  -----------------------------------------------------------  

*A9*  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 
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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, 

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 dezembro no 

montante de 766.765,29 euros, sendo que, à presente data, e 

após a realização dos compromissos já assumidos no quadro de 

apuramento de Fundos para o mês de dezembro, o valor 

disponível para a assunção de novos compromissos é de 

749.580,71 euros.’  ----------------------------------------------------  

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

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

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 15811 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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16 do corrente mês de dezembro, de António Pulido Valente 

Pena, residente em Linda-a-Velha, na qualidade de 

coproprietário, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma habitação, sita no lugar de Quinta das 

Canadas, União das Freguesias de Freches e Torres, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 453 da União das Freguesias 

de Freches e Torres, uma vez que a mesma foi construída antes 

da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7  de 

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 15813 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

16 do corrente mês de dezembro, de António Pulido Valente 

Pena, residente em Linda-a-Velha, na qualidade de 

coproprietário, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma habitação, sita no lugar de Quinta das Flores, 

União das Freguesias de Freches e Torres, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 473 da União das Freguesias de 

Freches e Torres , uma vez que a mesma foi construída antes da 

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

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 
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ao processo, considerar isenta de autorização de utilização. --  

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 15814 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

16 do corrente mês de dezembro, de António Pulido Valente 

Pena, residente em Linda-a-Velha, na qualidade de 

coproprietário, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma habitação, sita no lugar  de Quinta das 

Canadas, União das Freguesias de Freches e Torres, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 489 da União das Freguesias 

de Freches e Torres, uma vez que a mesma foi construída antes 

da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 15905 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câm ara em 

17 do corrente mês de dezembro, de Cristina Maria Gomes dos 

Santos Augusto, residente em Trancoso, na qualidade de cabeça 

de casal da herança de Maria da Conceição Gomes Cancela, a  

solicitar dispensa de autorização  de utilização respeitante a 

uma habitação, sita no lugar de Quintas dos Nabais, em Souto 

Maior, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 827 da 

União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior, uma vez que 
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a mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A14*  Em seguida, foi presente o requerimento número 16006 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câm ara em 

20 do corrente mês de dezembro, de Pedro Miguel Abreu 

Castelo, residente em Torres, na qualidade de proprietário, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita na rua do Seixo, em Torres, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 109 da União das Freguesias 

de Freches e Torres, uma vez que a mesma foi construída antes 

da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7  de 

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

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

*A15*  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 

novembro, designadamente as que estão sujeitas a autorização 

de utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 
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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 alterações, que se reproduz na íntegra:  -----------------  

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

- Alteração de um edifício destinado a garagem, alvará n .º  

37/2021 (Proc. Interno 01/2020/122) , em nome de António 

José Sebastião Pinheiro, sito na Rua do Terreiro, em 

Aldeia Nova.  -----------------------------------------------------  

Alteração de um edifício destinado a garagem, alvará n .º  

38/2021 (Proc. Interno 01/2020/353) , em nome de José 

Manuel Vicente Ferreira, sito na Rua da Costa , em Vale de 

Seixo. -------------------------------------------------------------  

Construção de um edifício destinado a comércio, alvará n .º  

39/2021 (Proc. Interno 01/2021/310) , em nome de António 

Carlos Almeida Unipessoal, Lda., sito no lugar de 

Crujeiro, em Trancoso. -----------------------------------------  

Construção de um muro, alvará n .º  4/2021 (Proc. Interno 

01/2005/150), em nome de Constantino dos Santos 

Almeida, sito no lugar de Laginha, em Rio de Moinhos. ----  

Aditamento ao alvará de obras n.º  26/2018 (Proc. Interno 

01/2017/9), em nome de Fernando Pacheco Santos, sito no 

lugar de Crujeiro, em Trancoso. ------------------------------  

Autorizações de Utilização: -----------------------------------------  
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Alvará de utilização n.º  27/2021 para habitação (Proc.  

Interno 09/2021/100), em nome de Jaime Vitor Varandas 

Ferreira, sito no lugar de Tapada do Ribeiro, em Vila 

Franca das Naves. -----------------------------------------------  

Aditamento ao alvará de utilização n.º  12/2020 (Proc. 

Interno 09/2020/40), em nome José Fernando Dias 

Bogalho, sito na Rua do Castelo, em Trancoso. -------------  

Comunicação Prévia:  ------------------------------------------------  

Construção de uma habitação unifamiliar (Proc. Interno 

13/2021/546), em nome de Susana Maria Polónio Pires e 

Nuno Miguel Pascoal Rodrigues, sito na Quinta D. Maria, 

Lote 19, em Trancoso. ------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

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

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

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

Análise, discussão e votação relativas  a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2000, sito na Quinta  

do Conde, em Trancoso e relacionado com o  lote n.º 19: -----  

*A16*  De seguida, foi presente o requerimento número 14462 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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18 do passado mês de novembro, de José Manuel Almeida , 

residente em Trancoso, a solicitar licença administrativa, 

relativa a uma alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2000, 

relacionada com o lote n.º 19. ---------------------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 

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

‘Trata o presente processo do pedido de alteração ao alvará de 

loteamento n.º 2/2000, no que diz respeito às condições 

específicas do lote n.º 19. -------------------------------------------  

A alteração proposta passa pelo aumento do número de fogos 

de 1 para 2, passando a tipologia do edifício de habitação 

unifamiliar para habitação multifamiliar . Em todo o restante,  

mantêm-se as características inicialmente aprovadas.  -----------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices de 

edificabilidade são cumpridos, sendo que se mantêm todas as 

áreas, bem como os parâmetros de dimensionamento de espaços 

verdes, de utilização coletiva, equipamentos, infraestruturas e 

estrutura viária também mantidos, pelo que é merecedor de  

Parecer Favorável.  ---------------------------------------------------  

Havendo deferimento concordante com o teor da presente 

informação, deverá o processo seguir  a tramitação legal 

conducente ao efetivo aditamento ao alvará de loteamento, 
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nomeadamente pelo cumprimento do disposto no artigo 27 .º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com ulteriores 

alterações, conjugado com o disposto no artigo 15 .º do 

Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de 

Trancoso.’  -------------------------------------------------------------  

O referido setor  informou, ainda, o seguinte: ---------------------  

‘Para efeitos de consulta pública , por edital, conforme a alínea 

d) do ponto 1 do art.º 112º do Código do Procedimento 

Administrativo e de acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 27º 

do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, informa-se 

que, findo o prazo de pronúncia de 10 dias úteis , não houve 

oposição escrita por parte dos  interessados.  ----------------------  

As alterações foram solicitadas por José Manuel Almeida e 

incidem no lote 19, sito na Quinta do Conde, em Trancoso - 

União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior. ’  --------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

solicitada ao alvará de loteamento, devendo cumprir-se os 

formalismos legais subsequentes. ----------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do procedimento, respeitante à 

prestação de serviços “Rede de Transportes Concelhia –  

Aquisição de Serviços de Transportes (Transporte Público /  



 

 
Ata  n . º    2 4  /  2 02 1 .    Reuniã o  de    22 -1 2 -2 0 2 1  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

Transporte Escolar)” :  ----------------------------------------------  

*A17*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o júri do procedimento 

elaborou o seguinte relatório:  ---------------------------------------  

‘1-INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------  

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

cumprimento do disposto no artigo 69° do Decreto-Lei n.º  

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

instalações deste organismo, sito no edifício dos Paços do 

Concelho, o júri do procedimento, designado para o presente 

ajuste direto, com o fim de proceder à análise da  proposta e 

elaborar o presente relatório. ---------------------------------------  

Composição do júri do procedimento por deliberação da 

Câmara Municipal, em sua reunião de 24 de novembro de 2021 :  

Membros designados para integrarem o júri: E fetivos - 

Presidente, Dr. Francisco Coelho; Vogal, Eng.° José Carlos 

Fantasia e Vogal, Eng.° João Mano. Suplentes - Eng.° Victor 

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

2-CRITÉRIOS DE ANÁLISE PARA ADJUDICAÇÃO DA 

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

A proposta foi analisada em estrita conformidade com os 

critérios previstos na cláusula 6 .º  do Caderno de Encargos, ou 

seja, a adjudicação é feita de acordo com o critério da 

proposta economicamente mais vantajosa para a entidade 
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adjudicante na modalidade monofator, sendo o fator de 

avaliação o preço ou custo , enquanto único aspeto da execução 

do contrato a celebrar, nos termos da alínea b) do n .º  1 do 

artigo 74.º do Código dos Contratos Públicos . -------------------  

Foi feita a verificação do conteúdo, formal e material, em 

conformidade com o caderno de encargos e com a legislação 

aplicável.  --------------------------------------------------------------  

O júri fez a verificação dos orçamentos (quantidades e 

respetivo produto pelos preços unitários), tendo sido detetados 

erros de contas na proposta apresentada, designadamente nos 

circuitos Trancoso-Sebadelhe-Guilheiro-Trancoso-Guilheiro, 

Trancoso-Outeiro de Gatos-Trancoso, Trancoso-Granja, 

Trancoso-Vilares e Pinhel-Trancoso. O valor que consta no 

quadro 1 é o valor já corrigido. ------------------------------------  

3-CONCLUSÃO -------------------------------------------------------  

Face à análise do mérito das propostas e de acordo com o seu 

ordenamento (Quadro 1), propõe-se a intenção de adjudicação 

ao concorrente Transdev, Interior, S.A, pelo preço de 

238.753,77€.-----------------------------------------------------------  

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

está escrito em três páginas, todas numeradas, o qual vai ser 

assinado por todos os membros do júri. ’  --------------------------  

Ordem Concorrentes  Valor da proposta  Valo Base  

1.º  Transdev, Interior , S.A  238.753,77€  241.550,00€  
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Em conformidade com o relatório final do júri do 

procedimento, a Câmara Municipal deliberou adjudicar a 

prestação de serviços  à empresa “Transdev Interior, SA", pelo 

preço de 238.753,77€,  a que acresce o IVA, à taxa legal em 

vigor. -------------------------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado aprovar a minuta do contrato,  

solicitando-se ao adjudicatário a apresentação dos 

documentos legalmente exigíveis.  ----------------------------------  

De acordo com o previsto no art. º 290°-A do Código dos 

Contratos Públicos, foi designado como gestor do  contrato o 

senhor eng.º Eugénio Ferreira, técnico superior do Município.  

Apreciação da 21.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

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

*A18*  Tendo sido presentes a 21.ª alteração ao orçamento  da receita e 

da despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

plano, para o corrente ano, com um total de reforços 

equivalente ao das diminuições, no montante de 50.000€ ,  -------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

minuta de acordo de gestão a celebrar com a Infraestruturas 
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de Portugal, SA, relacionado com a rotunda de acesso aos  

Vilares :  ----------------------------------------------------------------  

*A19*  De seguida, foi presente um ofício enviado pela senhora 

Diretora do Departamento de Processos Especiais e Parcerias da 

Direção do Serviço da Rede e Parcerias das Infraestruturas de 

Portugal, SA, acompanhado da seguinte minuta de acordo de 

gestão, para a integração paisagística do espaço correspondente 

à ilha central da rotunda de acesso aos Vilares , que se reproduz 

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

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

‘O Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, 

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

possibilidade da administração rodoviária se relacionar com 

municípios e outras entidades públicas, no que respeita à 

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

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

necessidade de se observarem os princípios de sustentabil idade 

ambiental, de que o artigo 14.º constitui uma concretização no 

que se refere à vegetação existente na zona da estrada. Neste 

último preceito estabelece-se um conjunto de regras relativas 

aos estratos admissíveis, aos cri térios que devem ser 

respeitados na elaboração de projetos e, bem assim, na 

condução de ações e intervenções nas estradas. Neste âmbito, 
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importa atender a que a lei restringe as podas e o abate de 

árvores plantadas em domínio público rodoviário ao que se 

mostre indispensável, sempre su jeito a autorização da 

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

O Município de Trancoso manifestou, perante a Infraestruturas 

de Portugal, S.A., o interesse em proceder à integração 

paisagística da ilha central da rotunda localizada ao km 3 ,600 

da ER226. --------------------------------------------------------------  

A rotunda em anál ise tem raio de 12,5 metros e encontra-se 

fora de localidade.  ---------------------------------------------------  

A proposta do município é constituída pela colocação na 

plataforma central da rotunda de um maciço em granito para 

instalação de um carril ferroviário e respeti vas travessas, 

sobre as quais será colocada uma máquina da ferrovia a 

fornecer pela IP, SA,. A fixação do maciço em granito será 

efetuada com a colocação de um lettering em aço inox.  ---------  

O restante arranjo da ilha central consiste na colocação de 

uma camada de gravilha de granulometria média  cor preta, 

desenhando uma estrela central, completando o entorno com a 

colocação de pedras roladas de cor branca, ambos sobre filme 

plástico e manta geotêxtil  anti -ervas.  ------------------------------  

Todos os elementos rígidos ocuparão o anel central  de forma a 

deixar uma faixa de desobstrução lateral de 10 metros.  ---------  
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Assim, ------------------------------------------------------------------  

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

artigo 44.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 

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

Instituto da Mobilidade e dos Transpor tes, I.P. emitiu parecer 

prévio favorável ao Acordo de Gestão, nos termos da 

comunicação com a referência ___________, de __/__/2021;  --  

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

n.º 2, alínea c), do art igo 33.º,  n.º 1, alínea ee) e do ar tigo 

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

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

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

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

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

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

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

Tendo a minuta do presente acordo sido aprovada pelo 

Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de 

Portugal, em reunião de _____________ e pela Câmara 

Municipal de Trancoso, em reunião de ____________.  ----------  

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

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

Portagem, 2809-013 Almada, pessoa coletiva n.º 503933813, 
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representada neste ato pelo ______ do Conselho de 

Administração Executivo, ________________, nos termos da 

deliberação do Conselho de Administração Executivo de ___ 

de________ de 2021, daqui em diante designada por IP  --------  

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

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

6420-107 Trancoso, pessoa coletiva n.º  501143726, 

representado neste ato pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Amílcar José Nunes Salvador, doravante designado por MT.  ---  

O acordo de gestão que se rege pelas cláusulas seguintes : -----  

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

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

1. O presente acordo tem por objeto a integração paisagística 

do espaço correspondente à ilha central da rotunda 

localizada na ER226 ao km 3,600 (cujas coordenadas, no 

sistema do ETRS89, são 72.827 e 116.985), conforme o 

esboço corográfico, de acordo com o anexo I ao presente 

acordo que dele faz parte integrante. ----------------------------  

2. Para efeitos do presente acordo, a integração paisagística 

inclui a conceção, o projeto, a construção, o f inanciamento, 

a conservação, manutenção e limpeza, a exploração e a 

requalificação a realizar na área descrita no número 

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

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

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

relativo aos trabalhos de integração paisagística, que constitui 

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

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

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

O projeto de execução ___________ objeto de aprovação 

prévia pela IP .  --------------------------------------------------------  

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

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

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

serviços, materiais, espécies vegetais, infraest ruturas, 

máquinas, equipamentos, mobiliário urbano, elem entos de 

apoio, elementos decorativos, terras, adubos, fertilizantes, 

produtos químicos e demais bens previstos no projeto de 

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

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

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

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

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

construção, conservação, manutenção, limpeza e requalificação 

dos trabalhos de integração paisagística, a rea lizar na área 
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identificada na Cláusula 1.ª previstos no projeto mencionado 

na cláusula 2.ª, cabendo-lhe ainda a responsabilidade pela 

execução material, financeira e contabilística da obra.  ---------  

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

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

1. O MT responsabiliza-se pelo tratamento paisagístico da área 

referida na cláusula 1.ª, realizando todos os trabalhos 

necessários à sua execução, construção, bem como à boa 

conservação, manutenção, nomeadamente regas, mondas, 

podas, retanchas e ressementeiras na zona ajardinada ou 

arborizada, bem como distribuição de fertilizantes,  

pesticidas e tratamentos fitossanitários.  ------------------------  

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

de qualquer trabalho que se torne necessário por força da lei 

ou de doença ou epidemia que afete as espécies vegetais 

existentes na área identificado na cláusula 1.ª.  ----------------  

3. O MT assume igualmente o compromisso de limpeza do 

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

lixo. ------------------------------------------------------------------  

4. O MT fica responsável pela manutenção do mobiliário 

urbano e outros equipamentos de apoio existentes no local.  -  

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

conservação e limpeza dos órgãos de drenagem aí existentes.   
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------------------------------Cláusula 7.ª  -----------------------------  

-----------------------------Autorização  ------------------------------  

1. O MT  requer autorização à IP, relativa ao início dos 

trabalhos de integração paisagística e à duração da respetiva 

execução, previstos no projeto mencionado na cláusula 2.ª, bem 

como aos trabalhos de conservação,  manutenção e limpeza 

futura, que não se mostrem isentados pelo n.º  5.  -----------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

partir do momento do conhecimento da necessidade de 

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

5. Estão isentos de autorização os trabalhos de conservação, 

manutenção e limpeza corrente que não interfiram, ainda que 

indiretamente, com o fluidez do tráfego, a segurança 

rodoviária, nem com a gestão dos bens  do domínio público 

rodoviário.  ------------------------------------------------------------  

6. A poda e o abate de árvores plantadas em domínio público 
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rodoviário está sujeita a autorização nos termos do artigo 14.º 

do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional.  --------  

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

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

1. Com a conclusão dos trabalhos de execução da integração 

paisagística, o MT notifica a IP do dia, hora e local de 

realização da vistoria para efeitos de verificação pela IP  da 

conformidade dos trabalhos  com o projeto referido na 

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

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

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

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

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

com o projeto de integração paisagísti ca a que se refere a 

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

equipamentos, demais bens e direitos, existentes na área 

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

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

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

fornecer todas as informações necessárias ao cumprimento 

dos deveres que sobre ela recaem relativamente ao 

fornecimento ao IMT, até 31 de março de cada ano, de todos 

os elementos necessários à atualização do cadastro d o 
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património rodoviário, a que se referem os preceitos dos  

artigos 27.º n.º 2 e 29.º do Estatuto das Estradas da Rede 

Rodoviária Nacional.  ----------------------------------------------  

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

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

O MT não tem direito a qualquer quantia, a que título seja, em 

qualquer fase de execução do acordo ou depois dele terminar, 

por qualquer material, equipamento, infraestrutura, direito 

e/ou bem, suas aquisição, montagem, incorporação no solo, 

estudos, projetos ou obras relacionadas direta ou 

indiretamente, conservação ou manutenção, alteração ou 

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

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

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

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

A responsabilidade em matérias de licenciamento, autorizações 

e pareceres ao abrigo do Estatuto das Estradas da Rede 

Rodoviária Nacional e demais legislação rodoviária, na área 

abrangida pela integração paisagística, continua a caber à IP.   

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

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

As atividades desenvolvidas pelo MT ,  por administração direta 

ou com recurso à prestação de serviços, empreitada ou a 
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qualquer forma de colaboração de terceiras entidades que 

necessitem ser acompanhadas da prática de atos de 

comunicação, declaração, autorização, licença, ou qualquer 

outro, bem como o pagamento das correspondentes taxas, 

emolumentos, preços ou qualquer quantia a que título seja, 

constituem obrigação e encargo do MT.  ---------------------------  

------------------------------Cláusula 13.ª  ---------------------------  

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

1. É obrigação do MT garantir a manutenção em 

funcionamento de todos os serviços afetados, públicos ou 

privados, durante a realização da  obra de integração 

paisagística, nos termos previstos nos acordos efetuados 

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

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

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

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

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

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

detetar na área que foi objeto de integração paisagística, no 

prazo máximo de 48 horas contado da sua verificação.  -------  

2. O MT envia cópia da participação à IP no prazo máximo de 

10 dias contado da elaboração da participação.  ---------------  

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

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

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

da Rede Rodoviária Nacional.  ------------------------------------  

2. A IP notifica o MT por meio de carta registada com aviso de 

receção sempre que detete o incumprimento de alguma 

obrigação deste que possa colocar em causa a segurança 

rodoviária ou a gestão  do bem do domínio público rodoviário 

objeto deste acordo.  -----------------------------------------------  

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

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

1. O incumprimento das obrigações de qualquer das partes 

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

cumprimento ou reparação dos danos sofridos em prazo 

razoável e adequado às circunstâncias, nunca superior a seis 

meses.  ---------------------------------------------------------------  

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

obrigações ou reparar os danos nos termos do número 

anterior, a entidade não fal tosa pode rescindir o presente 

acordo. --------------------------------------------------------------  

3. A rescisão não prejudica o ressarcimento da IP , no prazo 

máximo de noventa dias, contado da interpelação, por todos 

os custos em que incorrer, nomeadamente os associados à 
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eventual remoção, adaptação ou substituição de qualquer 

equipamento, escultura, árvore, arbusto, instalados nas 

áreas mencionadas na cláusula 1.ª .  ------------------------------  

4. As notificações a efetuar no âmbito da presente cláusu la são 

comunicadas por carta registada com aviso de receção, para 

os endereços postais indicados no presente acordo.  -----------  

------------------------------Cláusula 17.ª  ---------------------------  

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

O presente acordo entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

assinatura.  -------------------------------------------------------------  

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

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

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

automaticamente renovável por iguais períodos, salvo se for 

denunciado por qualquer das partes, com a antecedência 

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

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

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

--------------------------Correspondência  ---------------------------  

A correspondência a dirigir entre as partes, no âmbito da 

execução do presente acordo, é efetuada por carta registada 

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

a) A correspondência que o MT  remeter à IP  deve ser 
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efetuada para: ---------------------------------------------------  

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

Direção de Serviços da Rede e Parcerias  ------------------  

Praça da Portagem -------------------------------------------  

2809-013 Almada ---------------------------------------------  

drp@infraestruturasdeportugal.pt  --------------------------  

b) A correspondência que a IP ou seus representantes 

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

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

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

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

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

------------------------Dever de colaboração  ------------------------  

1. O MT  e a IP  obrigam-se reciprocamente a colaborar, a 

fazer, a decidir e a diligenciar junto de terceiros tudo o que 

se mostre necessário, útil  e/ou adequado à execução do 

presente acordo com eficiência, economicidade e celeridade, 

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

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

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

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

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

e) Defesa dos interesses das partes perante terceiros.  -----  
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2. O dever de colaboração mantém-se para além do prazo de 

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

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

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

O MT assume perante a IP  e perante terceiros a 

responsabilidade por quaisquer danos emergen tes de atos de 

gestão pública ou de gestão privada, dir eta ou indiretamente 

relacionados com o funcionamento, o funcionamento defeituoso 

e/ou o não funcionamento da integração paisagística, bem 

como da atuação dos seus órgãos, funcionários, agentes, 

representantes, empreiteiros, e outros prestadores de serviço s, 

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

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

------------------------Contagem dos prazos  ------------------------  

Para efeitos de contagem dos prazos estabelecidos no presente 

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

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

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

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

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

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

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

dentro da última semana, mês ou ano, a essa data, mas se 
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no último mês não existir dia correspondente o prazo finda 

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

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

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

ato que não esteja aberto ao público, ou não funcione 

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

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

------------------------------Cláusula 23.ª  ---------------------------  

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

Os litígios que possam surgir em matéria de aplicação, 

interpretação ou integração das regras estabele cidas no 

presente acordo e que não possam ser resolvidos por acordo, 

são dirimidos com recurso ao Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Almada, com expressa renúncia a qualquer outro.  ------------  

Almada,       de                            de 2021  ------------------------  

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

Município de Trancoso: Amílcar José Nunes Salvador,  

(Presidente da Câmara Municipal) .’  -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do aordo de 

gestão presente, nos seus exatos termos, dando poderes ao seu 

Presidente para o assinar. ------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa ao plano 

anual de feiras e mercados, para 2022:  --------------------------  
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*A20*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

proposta seguinte que se transcreve na íntegra:  -------------------  

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

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

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

para o ano de 2022: --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Mês de Junho: 3, 10, 17 e 24; ------------------------------------  

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

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

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

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

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

Mês de Dezembro: 2, 9, 16, 23 e 30. -----------------------------  

- Feira do Fumeiro e dos Sabores : 25, 26 e 27 de fevereiro e 5 

e 6 de março (a realizar no Pavilhão Multiusos e  em parceria 

com a AENEBEIRA); -----------------------------------------------  

- Feira de São Bartolomeu, em Trancoso: no período 



 

 
Ata  n . º    2 4  /  2 02 1 .    Reuniã o  de    22 -1 2 -2 0 2 1  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

compreendido entre 12 a 21 de agosto (aos senhores 

feirantes do Mercado Semanal será permitido operar no dia 

13 e/ou 20, para além dos dias do mercado semanal de 12 e 

19); ------------------------------------------------------------------  

- Feira da Castanha: 4, 5 e 6 de novembro; -----------------------  

- Feira de Santa Luzia, em Trancoso: 13 de dezembro; ----------  

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

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar  a proposta presente, 

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

Acerca deste assunto, interveio o senhor vereador Cristóvão 

Santos para referir que, agora , após este período de pandemia, 

seria o momento oportuno para se repensar o modelo da Feira 

de São Bartolomeu a implementar, tentando encontrar -se aquele 

que mais possa contribuir para o desenvolvimento do concelho.   

Concordando com esta preocupação do senhor vereador, o 

senhor Presidente disse que se irá procurar encontrar a melhor 

solução, em colaboração com a AENEBEIRA. --------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

acompanhamento policial nas feiras e mercados do concelho, 

durante o ano de 2022:  ---------------------------------------------  
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*A21*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

proposta seguinte que se transcreve na íntegra:  -------------------  

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

A importância e o impacto económico e financeiro que a 

realização das feiras e mercados no concelho tê m para a 

economia local, trazendo a Trancoso feirantes e compradores 

de diversas partes do País;  ------------------------------------------  

Que é competência da Câmara Municipal organizar,  

acompanhar e fiscalizar a realização daqueles eventos 

comerciais, garantindo o controlo da ocupação dos lugare s de 

terrado, bem como da entrada de feirantes;  -----------------------  

A necessidade de continuar a garantir a presença dos 

elementos da GNR junto dos Fiscais Municipais que, nas feiras 

e mercados semanais, fiscalizam e acompanham a realização 

dos citados mercados/feiras, de forma a que o seu trabalho seja 

desenvolvido com eficácia e eficiência, salvaguardando-se, 

simultaneamente, a sua segurança e integridade;  ----------------  

Que a GNR presta assim um serviço ao Município, serviço este 

que é cobrado de acordo com os valores fixados pelo Governo, 

conforme Portaria n .º 298/2016, de 29 de novembro, não 

existindo, por isso, neste caso concreto, qualquer possibilidade 

de negociação com vista à redução dos montantes cobrados;  ---  

Por último, que o referido acompanhamento por parte dos 
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elementos da GNR, aos colaboradores do Município, durante os 

mercados semanais e feiras, não configura uma "prestação de 

serviços" capaz de ser assegurada pela oferta do mercado, 

sujeitando-se por isso às regras da concorrência, não sendo, 

por isso, possível enquadrar o caso concreto nas regras gerais 

da contratação das prestações de serviço;  ------------------------  

Proponho que, perante o interesse público que importa 

salvaguardar, seja autorizada a realização da despesa 

resultante do trabalho prestado pela GNR, com o 

acompanhamento das já referidas fe iras e mercados, uma vez 

que o Município não pode deixar de assegura r que estes 

eventos se realizem e decorram com absoluta normalidade, 

segurança e legalidade.  ----------------------------------------------  

Assim, deverá a divisão financeira cabimentar o valor de 

7.500€, com vista a permitir sustentar a despesa do serviço 

prestado pela GNR de Trancoso. ’  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar  a proposta presente, 

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

Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

comparticipação pública nacional, referente a candidaturas 

desenvolvidas em parceria com a Territórios do Côa –  

Associação de Desenvolvimento Regional:-----------------------  

*A22*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 
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proposta seguinte que se transcreve na íntegra:  -------------------  

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

- Que o Município de Trancoso é associado da "Territórios do 

Côa - Associação de Desenvolvimento Regional" , desde 28 de 

setembro de 2010, data em que aprovou a adesão a esta 

entidade.  ------------------------------------------------------------  

- Que a Associação tem como objeto social "O desenvolvimento 

regional sustentável e participado e a melhoria das 

condições sociais, culturais e materiais da vida das 

comunidades e áreas abrangidas, pretendendo, para o efeito, 

afigurar-se como a entidade responsável pela dina mização e 

promoção da região onde se encontra inserida, quer seja a 

nível nacional ou internacional, alavancando assim as 

potencialidades deste território e a valorização económica 

dos seus recursos endógenos".  -----------------------------------  

- Que a Associação se mantém como entidade responsável por 

gerir e coordenar a Estratégia de Eficiência Colectiva (EEC) 

PROVERE - Turismo e Património no Vale do Côa, 

assumindo a responsabilidade de Líder do Consó rcio.  --------  

- Que, apesar dos efeitos da pandemia por Covid19 que 

continuaram a condicionar o quotidiano dos países e também 

de Portugal, a Associação desenvolveu, no âmbito do Plano 

de Atividades do ano 2021, um conjunto de iniciativas , tendo 
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em vista prosseguir a estratégia de divulgação e promoção 

do Território, com recurso a novas iniciativas, conceitos e 

meios para implementação das ações planeadas, 

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

●  Organização do ciclo de Tertúlias Confinadas'  ------------  

●  Projecto 'Viagem do Elefante - Rota Turística Literária'  -  

●  Parceria para a execução do projecto 'Off Road Cam inho 

de Salomão ----------------------------------------------------  

●  Realização do CÔA_Nature Emotion Summit (data 

prevista: maio de 2021)  --------------------------------------  

●  Parceria com o Instituto Superior de Ciências 

Empresariais e Turismo --------------------------------------  

●  Parceria com a Rewilding Europe –  Portugal -------------  

●  Parceria com a Wild Côa -------------------------------------  

●  Parceria com o actor, humorista, influenciador, blogger 

e youtuber Telmo Ramalho ----------------------------------  

●  Promoção do território nas redes sociais incluindo da 

Página oficial com publicações alusivas ao Território e 

a produtos endógenos,  ---------------------------------------  

●  Requalificação da Rede de Agentes do Território ---------  

Nestes termos, enquanto Parceiro daquela Associação, o 

Município é cobeneficiário dos projetos e ações desenvolvidas.   

Em consequência, proponho que a Câmara Municipal delibere 
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atribuir à "Territórios do Côa -Associação de Desenvolvimento 

Regional" o valor de 4.500€, como comparticipação do 

Município de Trancoso no valor da comparticipação pública 

nacional relativa aos projectos/ações executados com impacto 

no concelho e dos quais o Município é beneficiário.’  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta presente , 

nos seus exatos termos, transferindo para a Territórios do 

COA – Associação de Desenvolvimento Regional, o montante 

de 4.500€ .  -------------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta de protocolo a 

celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, respeitante ao 

funcionamento de uma Equipa de Intervenção Permanente:  -  

*A23*  Acerca do assunto acima referido, foi presente uma proposta de 

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

‘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;  -------------------------------------------------------  
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b) Nos termos do clausulado do referido Protocolo, caberá ao 

Município de Trancoso, conjuntamente com a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil,  comparti cipar em partes iguais 

nos custos decorrentes da remuneração dos elementos da 

EIP, bem como os 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 

mencionado Protocolo;  --------------------------------------------  

d) A Câmara Municipal deliberou, em sua reunião ordinária de 

10/11/2021, 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 n.º 501143726, com 

sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, neste ato 
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devidamente representado pelo Presidente da Câmara, Amílcar 

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

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

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves, pessoa coletiva n.º 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 

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 q ue 

se encontra definida no n .º  3 da cláusula sexta do mencionado 

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

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

Protocolo referido no considerando a).  ----------------------------  

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

A comparticipação a que se refere o presente protocolo 

encontra-se devidamente orçamentada, identi ficada pelo 

número sequencial de compromisso XXX, sendo o respetivo 

encargo satisfeito pela seguinte rubrica orçamental: 

classificação orgânica: - Câmara Municipal, classificação 

económica: - Instituições sem fins lucrativos.  --------------------  

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

Este Protocolo será válido, de 1 de janeiro a 31 de dezembro 

de 2022.’  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o protocolo presente, 

nos seus exatos termos. ----------------------------------------------  
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Análise, discussão e votação relativas a proposta de escala 

de turnos de serviços das farmácias, no concelho de 

Trancoso, para o próximo ano de 2022: -------------------------  

*A24*  De seguida, foi presente o ofício número 15145 que deu entrada 

na Secretaria da Câmara, em 2 do corrente mês de dezembro, da 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP, a remeter, para 

parecer, nos termos e em cumprimento do disposto no número 4 

do art.º 3.º da Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro, a 

proposta de escala de turnos de serv iço das farmácias do 

concelho, para o ano de 2022. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a escala de turnos 

apresentada, devendo dar-se conhecimento desta deliberação à  

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P..  --------------  

Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de um imóvel, sito no 

Largo da Avenida, em Trancoso:  ---------------------------------  

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 15320 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 do corrente mês 

de dezembro, de Maria de Lourdes Santos Gonçalves Fraga 

Dias, residente em Ermesinde, na qualidade de proprietária, a 

solicitar que a Câmara Municipal informe se deseja ou não 

exercer o direito de preferência, relativo à venda de um prédio 

urbano, sito no Largo da Avenida , em Trancoso, inscrito na 
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matriz predial urbana sob o artigo 3003 da União de Freguesias 

de Trancoso e Souto Maior, pelo valor de 55.000 euros. ---------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

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

Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

atribuição do suplemento de penosidade  e insalubridade a 

trabalhadores do Município:  --------------------------------------  

*A26*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

proposta seguinte que se transcreve na íntegra:  -------------------  

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

As condições de atribuição dos suplementos de penosidade e 

insalubridade, assim como outras formas de compensação, em 

função das particularidades da prestação de trabalho nessas 

condições, estão tipificadas na alínea b) do n .º 3 do Artigo 

159.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, 

doravante designada por LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º  

35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação.  ------------------  

São apenas devidos enquanto perdurem as condições de 

trabalho que determinaram a sua atribuição e haja exercício de 

funções efetivo ou como tal considerado por lei.  -----------------  

Em cumprimento do disposto no n .º  6 do Artigo 159.º da LTFP, 

antes citada, vem o Artigo 24 .º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 
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2021, fixar as condições para a atribuição do suplemento de 

penosidade e insalubridade da carreira de assist ente 

operacional, no que respeita às áreas de recolha e tratamento 

de resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do 

saneamento, dos procedimentos de inumações, exumações, 

trasladações, abertura de aterro de sepulturas , de que resulte 

comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da 

probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial 

agravado de degradação do estado de saúde, é atribuído por 

cada dia de trabalho efetivamente prestado em que seja 

reconhecido um nível de insalubridade ou  penosidade baixo, 

médio ou alto, sendo o seu valor diário abonado no intervalo 

entre 3,36€; 4 ,09€ ou 4 ,99€, não sendo cumulável com outra 

prestação de idêntica natureza ou finalidade,  

independentemente da sua nomeação.  ------------------------------  

Para a operacionalização deste normativo legal foi tida em 

conta a Circular n .º l/DGAEP/2021, de 01 de fevereiro e a Nota 

informativa da DGAL de 15 de fevereiro.  --------------------------  

Foram apurados os encargos máximos para 2021, com a 

aplicação do suplemento de penosidade e insalubridade aos 

trabalhadores do Município de Trancoso.  -------------------------  

Foram consultados os representantes dos trabalhadores, eleitos 

no decorrer da aplicação do processo eleitoral previsto no 
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Artigo 26.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, e colhido o 

parecer do Serviço de Higiene, Saúde e Segura nça no 

Trabalho.  --------------------------------------------------------------  

Assim, tendo em consideração que a norma constante do Artigo 

24.º da Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2021, 

aprovado pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, é de 

aplicação imediata aos respetivos destinatários, não carecendo 

de qualquer regulamentação adicional, propõe -se o seguinte:  --  

1. Seja atribuído o suplemento de penosidade e insalubridade 

aos trabalhadores da carreira de Assistente Operacional, do 

Serviço de Ambiente e Serviços Urbanos, da Divisão de 

Obras, Ambiente, Estru turas e Equipamento Urbano, com as 

funções de coveiros, descritas no Mapa de Pessoal para 

2021. -----------------------------------------------------------------  

2. Que o Suplemento de Penosidade e Insalubridade (SPI) seja 

aplicado a todos os trabalhadores abrangidos pela presente 

proposta, dada a impossibilidade prática de distinção de 

níveis nas funções consideradas penosidade e insalubres; ----  

3. Que o valor do SPI seja de 4.99€ (quatro euros e noventa e 

nove cêntimos) para todos os trabalhadores colocados na 

posição remuneratória 11 ou inferior da Tabela 

Remuneratória Única (TRU) e de 15% da respetiva 

remuneração diária para os trabalhadores colocados na 
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posição remuneratória 12 ou superior da TRU, que não 

poderá ser cumulável com outra prestação pecuniária de 

idêntica natureza ou finalidade, independentemente da sua 

denominação; -------------------------------------------------------  

4. O suplemento remuneratório em situação alguma poderá ser 

considerado para efeitos de  cálculo dos subsídios de férias e 

de natal;-------------------------------------------------------------  

5. É aprovado e autorizado o valor máximo de encargos com o 

SPI, a atribuir aos trabalhadores em 2021, cujos postos de 

trabalho estão identificados no Mapa de Pessoal para o ano 

de 2021 (Coveiros) até ao montante de 4,99€;  -----------------  

6. O SPI, nos termos em que é proposto, deverá ser atribuído 

com efeitos a 01 de janeiro de 2021;  ----------------------------  

7. De acordo com o n.º  1 do artigo 24 da Lei n .º 75-B/2020, de 

31 de dezembro a atribuição do mencionado Suplemento de 

Penosidade e Insalubridade, deverá apenas incidir sobre os 

dias em que ocorreram efetivamente os procedimentos de 

inumações, exumações, transladações, abertura e aterro de 

sepulturas, pois, destes procedimentos resulta uma 

comprovada carga funcional que potencia o aumento da 

probabilidade de ocorrência de lesão ou o risco potencial  

agravado de degradação do estado de saúde dos 

trabalhadores em causa;  ------------------------------------------  
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8. Nos termos do n.º 3 do citado artigo 24 da Lei n .º  75-B/2020, 

de 31 de dezembro, a presente proposta foi sujeita a audição 

dos representantes dos trabalhadores, encontrando-se a 

mesma instruída, de acordo com o preceito legal atrás 

referido, com o parecer fundamentado dos serviços de 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da Autarquia;  ------  

9. A despesa resultante do pagamento do referi do Suplemente 

de Penosidade e Insalubridade, tem suporte orçamental, 

inscrito na rubrica 02/010112, no exercício económico de 

2021, estando igualmente prevista na proposta orçamental 

aprovada para o ano de 2022. ’  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta presente, 

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

Os senhores vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS -PP 

apresentaram a seguinte declaração de vo to: ----------------------  

----------------------Declaração de voto -----------------------------  

A lei de Orçamento de Estado, Lei n. º  75-B/2020, de 30 de 

dezembro, no seu artigo 24.º,  prevê a atribuição de um 

suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores 

integrados na carreira geral de assistente operacional.  ---------  

A competência para definir quais são as funções que ,  

efetivamente, preenchem os requisitos de penosidade e 

insalubridade de nível alto, médio ou baixo, pertence ao órgão 
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executivo (Câmara Municipal), sob proposta financeiramente 

sustentada do Presidente da Câmara.  ------------------------------  

Considerando que o n.º 1 do Artigo 24.º da respetiva Lei  

estabelece os limites de aplicação como sendo: "carreira geral 

de assistente operacional no que respeita às áreas de recolha e 

tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene 

urbana, do saneamento, dos procedimentos de inumações, 

exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas de 

que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o 

aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco 

potencial agravado de degradação do estado de saúde".  --------  

Entendemos que a realidade das autarquias locais, a 

abrangência de áreas e tarefas desempenhadas pelos seus 

funcionários, muitas delas com elevado valor para a defesa da 

saúde pública, não permite que a redação do n .º  1 do Artigo 

24.º  seja vista de forma restrita.  ------------------------------------  

Assim, para além das funções que, de imediato, estão 

associadas às áreas referidas no Artigo 24.º , nomeadamente 

aquelas desempenhadas por funcionários que exercem funções 

nos cemitérios, considerados na atual proposta apresentada 

pelo Sr. Presidente da Câmara, consideramos que existem 

funcionários que exercem funções de assistentes op eracionais 

com funções que, na prática, ao serem exercidas, estão a 

http://que.de/
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contribuir para a higiene, salubridade e saúde pública, sendo 

inquestionável a penosidade e insalubridade a ssociados à 

realização das tarefas.  -----------------------------------------------  

Os Vereadores eleitos  pela Coligação PSD/CDS-PP votam 

favoravelmente a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da 

Câmara, considerando, no entanto, que a mesma é restritiva na 

definição e enquadramento das funções que podem ser 

enquadradas pela presente Lei, esperando que o exe cutivo 

possa rever, para o ano de 2022, a deliberação agora 

aprovada, no sentido de uma maior e justa abrangência da 

atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos 

trabalhadores integrados na carreira geral de assistente 

operacional.  -----------------------------------------------------------  

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

Santos.’  ----------------------------------------------------------------  

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

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 15945 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do corrente 

mês de dezembro, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 30.000€ , destinado a ajudar a fazer 

face aos encargos resultantes da pandemia COVID19 . -----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 20.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

Não participou na discussão e vo tação o senhor vereador João 

Carvalho, eleito pela coligação PSD/CDS-PP. -------------------  

*A28*  De seguida, foi presente o requerimento número 15964 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do corrente 

mês de dezembro, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar a concessão 

de um apoio financeiro , no montante de 10.000€ , destinado a 

ajudar a fazer face aos encargos resultantes da pandemia 

COVID19. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 10.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

*A29*  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

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

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

Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

*A30*  As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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*A31*  Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tra tar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata  que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


