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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 22 DE ABRIL DE 2022. ------------------------  

*A1*  Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2022, 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, foi a ata da reunião de 1 

do corrente mês de abril  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 publicá-la no site do Município.  ---  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 
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75, datado de 21 do corrente mês de abril e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 3.601.942,21€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 316.337,26€.  ----------------  

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

*A5*  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 março. ---  

Ponto 4: 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 

2. ------------------------------------------------------------------  

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

medição de trabalhos n.º  5, respeitante à empreitada 

“Requalificação da Rede de Abastecimento de Água, Rede 

de Águas Residuais e Repavimentação de Arr uamentos no 

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

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

medição n.º  3 de trabalhos complementares, respeitante à 
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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 relativas ao auto de 

medição n.º  4 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 8: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição n.º 1 de trabalhos a menos, 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 9: Análise, discussão e votação relativas ao inventário 

de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do 

Município e respetiva avaliação . ------------------------------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação relativas aos 

documentos de prestação de contas do Município, 

referentes ao ano de 2021. --------------------------------------  

Ponto 11:  Apreciação da 7.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa, para o corrente ano. --------------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação relativas à 2ª revisão 

ao orçamento da receita e da despesa e à correspondente 
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alteração às grandes opções do plano, para o corrente ano.  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação rela tivas ao plano de 

transportes escolares, para o ano letivo de 2022/2023 . -----  

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

assunção de compromissos plurianuais relacionados com a 

contratação de transportes escolares, para o ano letivo de 

2022/2023 e transportes públicos para o período 

compreendido entre 01/09/2022 e 31/08/2023. ---------------  

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

assunção de compromissos plurianuais relacionados com o 

fornecimento de energia elétrica ao Munic ípio. -------------  

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

abertura de um procedimento concursal destinado à 

ocupação de dois postos de trabalho de técnico superior, na 

área da engenharia civil .  ----------------------------------------  

Ponto 17: Análise, discussão e votação relativa  a um pedido, 

relacionado com a outorga de escritura de compra e venda, 

no âmbito de Aviso de Atribuição de lotes na Área de 

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

Ponto 18:  Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenções:  Começou por intervir o senhor Presidente da 
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Câmara para propor que fosse aprovado  um voto de pesar pelo 

recente falecimento da senhora D. Rosa Maria Reis Martins 

Carvalho, mãe do senhor vereador João Carvalho.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, exarar em 

ata esse voto de pesar, bem como endereçar sentidas 

condolências à família. ----------------------------------------------  

Usando da palavra, o senhor vereador João Carvalho , em seu 

nome e também em nome da família, agradeceu esta tomada de 

posição por parte do executivo municipal.  -------------------------  

*A7*  De seguida, o senhor vereador João Carvalho formulou as 

seguintes solicitações e ques tões: -----------------------------------  

‘- tendo constatado que alguns eventos que ocorrem  em 

Trancoso incluem conferências. Como tal, soli cito que, de 

futuro, seja enviado um email aos vereadores da oposição, 

a dar conta da realização desses eventos, para que 

possamos participar nos mesmos; -----------------------------  

- na qualidade de dirigente da Piscotávora, tem-me sido 

solicitada informação acerca da realização das lançadas 

de insetos de combate à vespa do castanheiro. Por isso, 

tendo como suporte o protocolo celebrado com a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pergunto se 

já se sabe quando é que irão ocorrer essas largadas;  ------  

- consta que o supermercado “Pingo Doce” irá instalar-se 
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em Trancoso. Como tal, pergunto se já deu entrada, nos 

serviços do Município , algum pedido de viabilidade;  -------  

- o executivo municipal pretende concretizar as obras de 

Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho. No 

entanto, ainda não houve apresentação pública do projeto. 

Sendo uma obra estrutural para o Município, penso que 

deveria haver um período de discussão pública do pr ojeto, 

para se conhecer a proposta do executivo e,  

eventualmente, recolher alguns contributos dos 

trancosenses;  ----------------------------------------------------  

- em 12/01/2022, foram aprovadas as minutas dos acordos de 

cooperação técnica, destinados  à concretização dos 

projetos de Requalificação das Escolas do Agrupamento de 

Escolas de Trancoso. Pergunto se já se sabe quando é que 

os mesmos vão ser concretizados e se já é conhecida a 

equipa técnica que vai ser contratada. Penso, ainda, que 

deverá ser constituída uma equipa alargada que reflita e 

ajude a encontrar projetos capazes de melhorar a 

funcionalidade daquelas escolas. ’-----------------------------  

*A8*  Intervindo, o senhor vereador Cristóvão Santos  começou por 

agradecer a realização do evento “Dia Internacional dos 

Monumentos e Sítios”, para , depois, perguntar quando e quais 

as obras que se pretende concretizar , tendo como suporte o 



 

 
Ata  n . º    0 8  /  2 02 2 .    Reuniã o  de    22 -0 4 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

projeto concebido no já longínquo ano de 2000..  -----------------  

Em resposta às questões formuladas, o senhor Presidente da 

Câmara referiu e informou que:  -------------------------------------  

- relativamente aos eventos que, de futuro, venham a ocorrer , 

irá haver mais cuidado em convidar os senhores vereadores  

a estarem presentes. Aproveitando a oportunidade, 

convidou, desde já, os senhores vereadores a estarem 

presentes, amanhã, no final da 2ª etapa do 10.º Grande 

Prémio de Ciclismo, bem como nas Comemorações do 25 

de abril;-----------------------------------------------------------  

- no que diz respeito ao combate  à vespa do castanheiro, que 

vai haver mais de oitenta largadas. Acrescentou que é a 

Direção Regional de Agricultura e Pescas que as programa, 

mas que se irá inteirar da sua realização para, 

posteriormente, pretar a informação solicitada pelo senhor 

vereador; ---------------------------------------------------------  

- quanto à instalação do “Pingo Doce” em Trancoso, que um 

investidor formulou um pedido de informação prévia, 

visando a sua instalação junto  da estrada de acesso a Fiães 

e que, neste momento, es tá em andamento o procedimento 

legal de destaque de uma parcela de terreno;  ----------------  

- relativamente ao projeto de Requalificação do Edifício dos 

Paços do Concelho, está a decorrer a revi são do mesmo, 
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legalmente obrigatória, atendendo ao volume de 

investimento previsto e que, oportunamente, será feita a 

apresentação pública do mesmo; -------------------------------  

- no que diz respeito aos acordos de cooperação técnica, os 

mesmos já estão assinados pela Tutela e que ele próprio, 

acompanhado pelo senhor vereador Eduardo Pinto e pelo 

senhor arquiteto Tiago Castela, se deslocaram a Celorico 

da Beira, onde decorreram obras similares, tendo aí 

recolhido informações , por parte da equipa técnica que as 

projetou, não havendo, no entanto, qualquer compromisso, 

apesar de terem sido fornecidas boas referências acerca da 

mesma. Acrescentou que se irá avançar, a curto prazo, com 

este processo, promovendo as necessárias reuniões de 

trabalho, sugeridas pelo senhor vereador João Carvalho; ---  

- quanto ao “Dia Internacional dos Monumentos e Sítios ”,  foi  

um evento que correu muito bem e que o património de 

Vilares é uma mais valia para o concelho. Disse, ainda, que 

conhece o projeto de 2000, bem como as obras que é 

necessário executar e que é compromisso da Câmara 

Municipal incluir aquele património num circuito cultu ral,  

mas que, de momento, não é possível concretizar os 

necessários trabalhos de arqueologia, uma vez que os 

técnicos do Município  e os arqueólogos contratados estão 
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envolvidos em outros investimentos que, no concelho, 

estão a decorrer.  -------------------------------------------------  

Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

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

*A9*  De seguida, foi presente informação do setor de contabilidade 

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

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

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação da  

aplicação da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto -lei 

127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção através 

de comunicação dirigida à DGAL em dezembro de 2018. O 

referido regime de exclusão tem vindo a ser previsto nas 

sucessivas Leis de Orçamento de Estado aprovadas desde 

então, pelo que, enquanto se mantiver em vigor o OE 2021, 

aprovado pela Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro, e conforme 

previsto no n.º  6, do artigo 111º, a possibilidade da aplicação 

da exclusão continua a manter -se durante o exercício de 2022, 

pelo menos até à aprovação do novo OE.  --------------------------  

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 

passado dia 28 de dezembro de 2018. ------------------------------  
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Neste contexto, e de forma a dar cumprimento ao teor do 

referido despacho, foram calculados os Fundos Disponíveis 

para o mês de abril  de 2022, tendo-se apurado um saldo inicial 

de 2.518.908,54 euros. Após a assunção e registo de novos 

compromissos ocorridos ao longo do corrente mês de abril ,  

verifica-se existir, na presente data, um saldo de Fundos 

Disponíveis de 2.465.862,26 euros. --------------------------------  

Mais se informa, que na execução do referido cá lculo 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 11 1° da Lei 75-

B/2020, de 31 de dezembro.’  ----------------------------------------  

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

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

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4206 da 

Secção de Obras Particulares  que deu entrada nesta Câmara em 

6 de abril de 2022, de Maria do Céu Dinis, residente em Nelas,  

na qualidade de cabeça de casal da herança de Manuel Monteiro 

Ferreira, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma edificação, destinada a arrecadações e 

arrumos, sita na Estrada da Póvoa, em Póvoa do Concelho, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 530 da Freguesia 
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de Póvoa do Concelho, 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*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4782 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do corrente mês de abril , de Nuno Miguel Escalda Ribeiro , 

residente no cruzamento de Vale de Mouro, na qualidade de 

procurador de Leonel dos Santos Mateus, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma edificação destinada 

a arrecadações e arrumos, sita na rua da Fonte, em Vale de 

Mouro, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 579, da 

Freguesia de Tamanhos, 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. --  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4747 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

20 do corrente mês de abril , de Alzira Maria Brites do 

Nascimento Cláudio, residente em Ferreira de Aves, na 

qualidade de proprietária, a solicitar dispensa de autorização  de 
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utilização respeitante a uma habitação, sita na rua da Igreja, em 

Feital, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 54, da 

União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feita l, 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 março:  ---------  

*A13*  De seguida, foi presente informação da sub-unidade de 

planeamento e acompanhamento de obras, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

março, 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 

alterações, que se reproduz na íntegra:  -----------------------------  

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

Construção de uma habitação, alvará n .º 11/2022 (Proc. 

Interno 01/2021/212), em nome de João José Roque do 

Nascimento, sito no lugar de Dadas, em Terrenho; ---------  

Construção de uma habitação, alvará n.º 12/2022 (Proc. 

Interno 01/2020/474), em nome de Carlos Jorge Monteiro 
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dos Santos, sito na Quinta D. Maria, Lote 28, em 

Trancoso; ---------------------------------------------------------  

Construção de uma habitação, alvará n .º 13/2022 (Proc. 

Interno 01/2021/169), em nome de Jaime António Saraiva 

Mendes, s ito na Rua Castelo de Vide, n.°4, em Trancoso; -  

Reconstrução/alteração de um edifício destinado a 

habitação, alvará n .º 14/2022 (Proc. Interno 01/1978/475) , 

em nome de Carlos Manuel Dias Oliveira, sito no lugar de 

Altinho de Santiago, em Trancoso; ----------------------------  

Licenciamento simplificado para instalação de um 

reservatório de armazenamento de GPL - (Classe A1), 

alvará n.º 15/2022 (Proc. Interno 01/2022/60) , em nome de 

Gasib - Sociedade Ibérica de Gás Liquefeito, Lda., sito na 

Av. da Ribeirinha, n.º 27, em Reboleiro; ---------------------  

Aditamento ao alvará de obras n.º  33/2005 (Proc. Interno 

01/2003/131), em nome Baoku Invest, Lda., sito no Largo 

da Feira, em Trancoso; -----------------------------------------  

Parecer prévio não vinculativo para a construção de um 

pavilhão (Proc. Interno 01/2022/84) , em nome de 

Freguesia de Castanheira, sito no lugar de Lavoeira, em 

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

Legalização de um edifício de habitação (Proc. Interno 

01/2022/90), em nome de Alfredo Augusto Brás, sito na 
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Rua da Laje, em Zabro; -----------------------------------------  

Legalização de alterações a uma habitação (Proc. Int erno 

01/1999/88), em nome de Artur Andrade Assunção, sito  no 

lugar de Bispo, em Vila Franca das Naves; ------------------  

Licença administrativa para reconstrução, alteração e 

ampliação de um edifício para habitação (Proc. Interno 

01/2022/71), em nome de Vítor Manuel da Cunha Oliveira, 

sito na Rua da Igreja, em Aldeia Nova - Parecer 

Desfavorável.  ----------------------------------------------------  

Licença administrativa para reconstrução de um edifício de 

arrumos (Proc. Interno 01/2022/110) , em nome de João 

Batista Cardoso Fernandes, sito na Rua do Fundo do Povo, 

em Venda do Cepo - Parecer Desfavorável.  ------------------  

Autorizações de utilização: ------------------------------------------  

Alvará de utilização n.º 8/2022 para habitação (Proc. 

Interno 09/2021/119), em nome de Amália da Conceição 

dos Santos da Costa, sito no lugar Chão de Simões , em Rio 

de Mel; -----------------------------------------------------------  

Alvará de utilização n.º 9/2022 para habitação (Proc. 

Interno 09/2022/35), em nome de Alfredo José dos Santos 

Domingues, sito no lugar de São Marcos, Lote 26, em 

Trancoso; ---------------------------------------------------------  

Alvará de utilização n.º  10/2022 para habitação (Proc.  
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Interno 09/2022/7) , em nome de Artur Andrade Assunção, 

sito no lugar de Bispo, em Vila Franca das Naves; ---------  

Alvará de utilização n.º  11/2022 para habitação (Proc.  

Interno 09/2022/41), em nome de Alfredo Augusto Brás, 

sito na Rua da Laje, em Zabro; --------------------------------  

Aditamento ao alvará de utilização n.º  5/2000 (Proc. Interno 

09/1999/1439) , em nome Ilda Maria Figueiredo da Cruz, 

sito no lugar de Tapada de Freches, em Feital; -------------  

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

Pedido de informação prévia para construção (Proc. Interno 

06/2022/5), em nome de Carlos Alberto Rosário Silvano, 

sita no lugar de Pliteira, em Granja.’  ------------------------  

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  2:  -------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4047 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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1 do corrente mês de abril ,  de Lúcia Maria Faria Saraiva 

Fonseca, 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 2. ---------------------------  

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 2. ---------------------------------------------  

As alterações propostas passam pela redução das áreas de 

implantação de 144,95m2 para 120,00m2 e bruta de construção 

de 289,90m2 para 239,00m2. Em todo o restante, mantêm-se as 

características inicialmente aprovadas.  ---------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices de 

edificabilidade são cumpridos, sendo o número de pisos, de 

fogos e os parâmetros de dimensionamento de espaços verdes, 

de utilização coletiva, equipamentos, infraestruturas e 

estrutura viária 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 Lúcia Maria Faria Saraiva 

Fonseca e incidem no lote 2, 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 auto de medição de 

trabalhos n.º 5, respeitante à empreitada “Requalificação da 

Rede de Abastecimento de Água, Rede de Águas Residuais e 

Repavimentação de Arruamentos no Bairro de Santa Luzia, 
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em Trancoso”:  --------------------------------------------------------  

*A15*  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais , a dar 

conta que o auto de medição de trabalhos n.º  5, 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 119.732,32€,  a que acresce o 

IVA, à taxa legal em vigor, encontrando-se dividido da seguinte 

forma: ------------------------------------------------------------------  

- Rede de águas ---------------------------------------- 31.075,02€;  

- Rede de águas residuais ---------------------------- 15.503,16€ ;  

- Pavimentação ---------------------------------------- 73.154,14€.  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 119.732,32€.  ------------  

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição n.º  

3 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” :  ---------------------------  

*A16*  Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais , a dar 

conta que o auto de medição n.º 3 de trabalhos complementares, 
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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 22.163,23€, a 

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

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

- Rede de águas ----------------------------------------- 7.330,65€;  

- Rede de águas residuais ----------------------------- 7.033,03€;  

- Pavimentação ----------------------------------------- 7.799,55€ .  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 22.163,23€.  --------------  

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição n.º  

4 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”:  ---------------------------  

*A17*  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais , a dar 

conta que o auto de medição n.º 4 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 2.104,20€,  a 

que acresce o IVA, à taxa legal em vigor, encontrando-se 
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dividido da seguinte forma: -----------------------------------------  

- Rede de águas ----------------------------------------- 1.295,20€;  

- Pavimentação ------------------------------------------- 809,00€ .  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 2.104,20€.  ---------------  

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição n.º  

1 de trabalhos a menos, 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”:  ---------------------------  

*A18*  Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais , a dar 

conta que o auto de medição n.º  1 de trabalhos a menos, 

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 1.802,66€,  a 

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

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

- Rede de águas ----------------------------------------- 1.802,66€ .  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 1.802,66€.  ---------------  
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Análise, discussão e votação relativas ao inventário de todos 

os bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município e 

respetiva avaliação:  -------------------------------------------------  

*A19*  Seguidamente, foi presente o relatório do inventário do 

património municipal, em 31/12/2021. -----------------------------  

A Câmara Municipal, dando cumprimento ao previsto na 

alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou aprovar o documento referido.  -------------  

Mais, foi deliberado submetê-lo à apreciação e votação por 

parte da Assembleia Municipal de Trancoso, em conformidade 

com o previsto na alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas aos documentos de 

prestação de contas do Município, referentes ao ano de 202 1:  

*A20*  De seguida, foram presentes os documentos de prestação de 

contas do município, referentes ao exercício de 2021, com um 

total de receitas orçamentais  de 13.831.861€ (resultantes de 

1.869.648€ do saldo da gerência do ano anterior , 9.558.330€ de 

receitas correntes e 2.403 .883€  de receitas de capital) e um 

total de despesas orçamentais de 10.423.613€ (sendo 

6.978.534€ de despesas correntes e 3.445.079€ de despesas de 

capital). O consequente saldo que transita para a gerência de 

2022 é de 3.408.248€.  ------------------------------------------------  
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Acerca deste assunto, começou por usar da palavra o senhor 

Presidente da Câmara para referir que, à semelhança do ano 

anterior, o ano de 2021 foi um ano difícil, com a COVID-19 

sempre presente, complicando a vida  às famílias, às empresas e 

às instituições e que, nesse contexto, o objetivo principal da 

Câmara Municipal foi o de combater a pandemia, procurando 

minorar os seus efeitos e salvaguardar a vida das pessoas. 

Acrescentou que, nesse sentido, foram concedidos apoios às 

famílias, às associações, às instituições particulares de 

solidariedade social,  às escolas, às empresas e às juntas de 

freguesia e se mantiveram as isenções de pagamento da ta rifa 

de resíduos sólidos urbanos, a todos os munícipes e empresas, 

de pagamento das taxas de ocupação de terrado , a todos os 

feirantes do mercado semanal de Trancoso, de pagamento das 

taxas de ocupação da via pública, com esplanadas e suportes 

publicitários, a todos os comerciantes e a redução do valor das 

rendas comerciais dos imóveis do Município.  ---------------------  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara disse que se 

mantiveram em vigor as medidas de benefícios fiscais, 

relacionadas com a taxa de IMI e com a devolução aos 

contribuintes da totalidade (5%) da participação variável no 

IRS.---------------------------------------------------------------------  

Continuando a intervir, afirmou que, apesar dos 
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condicionalismos referidos e fruto de uma gestão prudente e 

rigorosa, foi possível concretizar diversos investimentos, 

elencados no relatório de gestão, tendo destacado:  ---------------  

- a construção da Área de Acolhimento Empresarial de 

Trancoso e a consequente atribuição dos 15 lotes 

disponíveis, com algumas obras já a decorrer;  ---------------  

- a prossecução das infraestruturas  no loteamento Senhora da 

Fresta, o que irá permitir que, a curto prazo, o Município 

possa disponibilizar os nove lotes de terreno ali p revistos;  

- a concretização da remodelação da rede de abastecimento 

de água e repavimentação de arruamentos no Bairro de 

Santa Luzia;  ------------------------------------------------------  

- e a requalificação da rede viária municipal.  ------------------  

No domínio da Cultura, Turismo e Património, o senhor 

Presidente referiu que o executivo municipal tudo tem fe ito no 

sentido de valorizar o património concelhio e que , para tal, têm 

prosseguido os trabalhos de arqueologia no Castelo de 

Trancoso, no largo envolvente à Igreja de Santa Marinha e no 

antigo edifício do Quartel da GNR. ---------------------------------  

Ao nível do desempenho orçamental  e financeiro, o senhor 

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

- foi mantido o controlo das contas, com um total de receita  

cobrada de 13.831.861€, um total de despesa paga de 
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10.423.613€ e  um consequente saldo orçamental para a 

gerência seguinte de 3.408.248€;  ------------------------------  

- tendo sido o montante de receita corrente de 9.558.330€ e a 

despesa corrente só de 6.978 .534€, foi possível  alocar 

2.579.796€ a despesas de capital.  -----------------------------  

Concluindo, afirmou que, num ano carregado de dif iculdades,  

se concretizou tudo o que foi possível.-----------------------------  

De seguida, interveio o senhor vereador Cristóvão Santos para 

referir que, até por imposições legais, os documentos presentes,  

contabilisticamente, apresentam contas certas, mas que se tem 

notado bastante estabilidade nas receitas arrecadadas pelo 

Município e que seria importante alavancá -las, procurando 

obter comparticipações comunitárias ou da Administração 

Central para os projetos que vão sendo concretizados.  -----------  

Usando da palavra , o senhor vereador João Carvalho, em nome 

dos vereadores eleitos pela Coligação PSD/CDS -PP, teceu os 

seguintes comentários: -----------------------------------------------  

‘- os documentos de prestação de contas do Município  

apresentados permitem uma boa leitura acerca da gestão 

realizada ao longo do ano de 2021, atendendo a que, 

tecnicamente, estão bem elaborados , o que é mérito não só 

do executivo, mas também dos técnicos municipais; --------  

- a nova legislação que controla a execução financeira d as 
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Câmaras Municipais também facilita aquela gestão;  -------  

- a gestão financeira foi razoável, com um bom resultado 

liquido do exercício de 493.620€;  -----------------------------  

- em 2021, apareceram alguns investimentos, porque, sendo 

um ano eleitoral, foi o culminar de um cic lo político; ------  

- a gestão autárquica ficou aquém do esperado, bastando 

comparar o montante das despesas de capital concretizado 

em 2017 com o agora realizado em 2021, para se concluir 

que houve um decréscimo de cerca de 600.000€ naquele 

tipo de despesas, o que se reflete em abrandamento na 

execução de obras;  ----------------------------------------------  

- O endividamento municipal está a ser reduzido, atendendo 

a que há empréstimos que estão a ficar amortizados, o que 

dá uma nova capacidade de endividamento, neste momento 

superior a 8 milhões de euros, o que não deixa de ser um 

valor apreciável;  ------------------------------------------------  

- estamos desagradados, porque a taxa de execução dos 

investimentos previstos nas grandes opções  do plano é 

baixa, havendo alguns deles que se vêm arrastando , ao 

longo de vários anos, como são os casos, entre outros, da 

Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho, da 

Construção do Museu da Cidade, da Construção da ETAR  

de Vila Franca das Naves, Rio de Mel e outras, da 
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Construção do Cemitério de Trancoso e da Requalificação 

do Parque Municipal, o que revela falta de capacidade do 

atual executivo para a sua concretização;  -------------------  

Em 2021, foram realizadas pavimentações e repavimentações , 

umas mais necessárias que outras. Comparando os custos 

unitários praticados nas empreitadas, consta ta-se que, em 

algumas delas, os preços praticados são demasiados elevados, 

o que não deixa de ser estranho.’  -----------------------------------  

Continuando a intervir , o senhor vereador João Carvalho 

formulou as seguintes questões:  ------------------------------------  

‘- após algumas consultas, nomeadamente na base.gov, não 

consegui encontrar a empreitada respeitante às 

pavimentações que foram concretizadas em Moinhos das 

Cebolas, Valcôvo e Senhor da Pedra. Foi lançado algum 

procedimento concursal? ---------------------------------------  

- em 2021, houve um acréscimo nos subsídios atribuídos às 

instituições, comparativamente a 2020, superior a meio 

milhão de euros. Não será um valor exagerado? ’  -----------  

Concluindo a sua intervenção, disse:  -------------------------------  

‘Trancoso, precisa mais do que desta gestão corrente. É 

necessária uma estratégia de desenvolvimento que incremente 

novos investimentos. A Câmara Municipal nem sequer tem 

projetos aprovados, capazes de poder vir a beneficiar do 
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mecanismo de overbooking, nomeadamente os localizados em 

Centro Históricos, nesta fase final do quadro comunitário. São 

necessários investimentos capazes de contribuir para o 

desenvolvimento, criando mais emprego e gerando mais 

riqueza.’  ---------------------------------------------------------------  

Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador Eduardo 

Pinto para referir:  -----------------------------------------------------  

‘- os senhores vereadores da oposição acabaram de validar a 

gestão praticada, reconhecendo o que de bom se fez;  ------  

- não concordo com o que foi dito pelo senhor vereador 

Cristóvão Santos, uma vez que o executivo municipal tudo 

tem feito, no sentido de obter, sempre que possível ,  

comparticipações para os investimentos a realizar, 

exemplificando com a Área de Acolhimento Empresarial de 

Trancoso, com a Requalificação do Antigo Quarte l da 

GNR, com as obras na Igreja de Santa Marinha e Zona 

Envolvente, com as obras no Castelo de Trancoso e com a 

Requalificação da ETAR de Vila Franca das Naves; --------  

- ao contrário do que afirmou o senhor vereador João 

Carvalho, as obras não foram concretizadas no último ano 

do mandato do anterior executivo  (ano eleitoral), mas sim 

ao longo do mesmo; ---------------------------------------------  

- no que diz respeito ao overbooking, só não se acionou esse 
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mecanismo, devido à complexidade existente na 

concretização de obras no Centro Histórico que carecem 

sempre de trabalhos de arqueologia; -------------------------  

- penso que, apesar das limitações estruturai s e da pandemia 

COVID-19, o resultado da gestão foi  muito positivo e deve 

ser motivo de orgulho. ’  -----------------------------------------  

Em resposta à pergunta formulada pelo senhor vereador João 

Carvalho, relacionada com as pavimentações em Moinhos das 

Cebolas e Valcôvo, o senhor Presidente da Câmara informou 

que foram procedimentos concursais desenvolvidos pela Junta 

de Freguesia de Moreira de Rei, no âmbito das suas 

competências próprias, previstas na alínea ff) do art.º 16.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  --------------------------------  

De seguida, os documentos de prestações de contas foram 

submetidos  a votação. -----------------------------------------------  

Dando cumprimento ao previsto na alínea i) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou , por maioria, aprovar os documentos de 

prestação de contas do Município, referentes ao ano 

económico de 2021.  --------------------------------------------------  

O senhores vereadores eleitos pela Coligação PSD/CDS -PP 

abstiveram-se e apresentaram uma declaração de voto. Os 

membros eleitos pelo PS apresentaram outra.  --------------------  
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Mais, foi deliberado submeter os referidos documentos à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, em conformidade com o previsto na alínea l) do n.º  

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

---------Declaração de voto da Coligação PSD/CDS-PP ----------  

‘O executivo socialista que lidera a Câmara Municipal de 

Trancoso apresentou, para análise, discussão e votação, os 

documentos de prestação de contas do Município, referentes ao 

ano de 2021, documentos que, desde já, consideramos 

tecnicamente bem elaborados, traduzindo , desta forma, a 

gestão realizada ao longo do exercício de 2021.  -----------------  

O ano de 2021 fica marcado, desde logo, pela continuidade da 

situação de pandemia provocada pela COVID-19, fator que, 

naturalmente, levou os diversos poderes políticos do estado e 

das autarquias locais a adotar um conjunto de medidas de 

apoio às famílias, às IPSS e às empresas , como forma de 

mitigação dos danos causados pelo surto pandémico. Também 

no Município de Trancoso foram aprovados , por unanimidade, 

pelo executivo e , certamente, deram um forte contributo para  

que os trancosences pudessem ultrapassar as dificuldades 

acrescidas provocadas pela COVID-19. ---------------------------  

Numa análise aos documentos de prestação de contas 

referentes a 2021, agora apresentados, verificamos que a 
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despesa tem um valor total 10 .423.612,86€, com uma receita 

total de 13.831.861,49€, o que se traduz num saldo para a 

gerência seguinte num valor de 3 .408.248,63€, sendo o 

Resultado Líquido do Exercício de 493.619,74€.  -----------------  

Estes resultados traduzem uma gestão corrente municipal de 

“trabalhos mínimos”, verificando-se a ausência de uma 

estratégia sustentada de desenvolvimento. Refira -se que, em 

2021, ano eleitoral, não foi inaugurada qual quer nova 

obra/investimento no concelho, não foi apresentado qualquer 

novo projeto indutor de criação de riqueza e de postos de 

trabalho. Constatamos que o grande investimento realizado, 

como que por mágica eleitoral, se traduziu na repavimentação 

da rede viária municipal.  --------------------------------------------  

Com um olhar mais atento ao Plano Plurianual de 

Investimentos, verificamos que a grande maioria dos 

investimentos previstos para 2021 tem uma taxa de execução 

0% ou muito baixa, o que , naturalmente, revela falta de 

capacidade do atual executivo em alocar verbas para a 

realização destas obras, nomeadamente de fundos 

comunitários, como se comprova consultando o map a referente 

às receitas e transferências de capital , mas também com 

ausência de projetos de investimento prontos e aprovados que 

possam ser objeto de candidaturas , num curto espaço de tempo, 
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nomeadamente aos vários programas do PORTUGAL 2020, com 

candidaturas em aberto na fase de overbooking.  -----------------  

Por este conjunto de razões, mas também pelo fato de os 

documentos em análise dizerem respeito à prestação de contas 

do ano de 2021, no qual os vereadores eleitos pela coligação 

PSD/CDS-PP apenas participaram na gestão do último 

trimestre, abstêm-se na presente votação.  -------------------------  

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

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

‘Atento o previsto na alínea i) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº  

75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 

elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas a 

submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ----  

Terminado o exercício económico de 2021, importa dar 

cumprimento àquela obrigação legal e analisar o grau de 

cumprimento dos mesmos.  -------------------------------------------  

A elaboração de contas dá cumprimento às regras inerentes à 

implementação do SNC-AP –  Sistema de Normalização 

Contabilística da Administração Pública.  -------------------------  

A evolução da pandemia, ao longo de 2021, com dois 

confinamentos temporários e múltiplos condicionamentos,  

aumentou o grau de imprevisibilidade da gestão autárquica.  ---  

Pelo segundo ano consecutivo , a economia sofreu, pese embora 
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todas as medidas de apoio advindas da União Europeia, d o 

Governo e também dos Municípios.  ---------------------------------  

Independentemente do combate á pandemia, houve que adotar 

estratégias que, salvaguardando a saúde das pessoas, 

permitissem, ao mesmo tempo, reduzir os efeitos económicos 

negativos.  --------------------------------------------------------------  

Face ao contexto vivido, as expectativas económicas 

mantiveram-se baixas e os resultados foram relegados para 

segundo plano, pois o importante foi,  uma vez mais, proteger e 

salvaguardar a vida das pessoas.  -----------------------------------  

Consequentemente, nos documentos previsionais do ano 2021 , 

manteve-se o foco na singularidade do momento que vivemos,  

prorrogando a vigência das  medidas de apoio aprovadas no 

ano anterior.  ----------------------------------------------------------  

Continuar o apoio às famílias, às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social e às empresas  era primordial,  pois a 

recuperação económica tardava e era incerta.  --------------------  

Deste modo, o Município atribuiu diversos a poios financeiros a  

todas as IPSS´s do concelho, às Juntas de Freguesia, às 

Associações de Bombeiros, ao Agrupamento de Escolas, 

Associações Culturais e Desportivas e à economia local, com o 

objetivo de minorar o efeito negativo provocado pela situação 

de pandemia.  ----------------------------------------------------------  
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Em paralelo, manteve-se a isenção do pagamento da tarifa de 

RSU’s (resíduos sólidos urbanos), na fatura da água, a isenção 

de pagamento pelos feirantes do mercado semanal das taxas de 

ocupação de terrado, a isenção das taxas de ocupação de via 

pública com esplanadas e suportes publicitários e publicidade 

e ainda a redução do valor das rendas comerciais dos imóveis 

do município.  ----------------------------------------------------------  

Além disso, também as medidas de benefícios fiscais relativas à 

taxa de IMI e a devolução aos contribuintes da totalida de (5%) 

da participação variável do IRS, a que o Município tinha 

direito, se mant iveram no ano de 2021.  ----------------------------  

Todavia, apesar da complexidade da situação, era importante 

assegurar os meios para dar início à retoma da atividade, se e 

quando permitida, para o que  era necessário possuir contas 

equilibradas, capacidade para honrar os compromisso s 

assumidos e manter o controlo do endividamento municipal.  ---  

Assim, logo que possível e ainda que de forma condicionada, o 

Município levou a cabo alguns dos projetos e ativid ades 

previstas para 2021, procurando impulsionar a economia local.   

Deste modo, destacamos: --------------------------------------------  

- Os trabalhos arqueológicos realizados na empreitada de 

Requalificação do Antigo Edifício da GNR – para 

Incubadora de Empresas;  --------------------------------------  
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- A realização dos mercados semanais e da Feira da 

Castanha, da Feira de S. Martinho e de Santa Luzia  que 

foram importantes para a sustentabilidade do comércio 

local; -------------------------------------------------------------  

- As obras no Loteamento Senhora da Fresta  que permitem 

disponibilizar ao mercado os lotes de terreno para 

habitação ali previstos, requalif icando uma área 

importante para aquele bairro;  --------------------------------  

- A repavimentação de estradas municipais do concelho,  

melhorando a mobilidade intraconcelhia;  --------------------  

- O concurso para Remodelação da ETAR de Vila Franca das 

Naves, empreitada esta já adjudicada; -----------------------  

- O início da empreitada de remodelação da rede de 

abastecimento de água e repavimen tação, em várias ruas 

do Bairro de Santa Luzia;  --------------------------------------  

- A instalação na Estação de Tratamento de Água da 

Barragem da Teja do novo gerador de dióxido de cloro  e 

respetivo analisador/controlador,  permitindo aumentar a 

fiabilidade das etapas de tratamento da água  de 

abastecimento público, garantindo a não formação de 

subprodutos e assegurar uma maior precisão das leituras 

efetuadas (teor de dióxido e ph); ------------------------------  

- O reinício dos trabalhos no Castelo de Trancoso, sobretudo 
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de natureza arqueológica, assim como a continuaçã o das 

obras no Largo Envolvente à Igreja de Santa Marinha , em 

Moreira de Rei e o início da construção do Centro de 

Interpretação;  ---------------------------------------------------  

- A elaboração do projeto para requali ficação do edifício do 

Palácio Ducal, destinado ao Museu da Cidade , bem como o 

projeto de requalificação do edifício dos Paços do 

Concelho, este já com contrato-programa assinado com a 

Administração Central;  -----------------------------------------  

- O apoio ao Agrupamento de Escolas de Trancoso  e à 

Escola Profissional e o investimento nos meios de 

transporte escolar próprios, com a aquis ição de um novo 

autocarro de 32 lugares;  ---------------------------------------  

- O reforço do valor do envelope financeiro destinado às 

Juntas de Freguesia, sem paralelo no passado, para apoio 

a projetos e ações específicas de interesse para as 

respetivas populações;  ------------------------------------------  

- O pagamento de centenas de  milhar de euros por obras 

realizadas há décadas atrás, pelos executivos do PSD e 

cujos empreiteiros há muito reclamavam, sem sucesso.  ----  

Passando à análise da  execução orçamental e financeira dos 

documentos de prestação de contas, a qual se mostra detalhada 

no Relatório de Gestão, observamos que a estratégia delineada 
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e as medidas de gestão adotadas levaram à obtenção de valores 

muito positivos, seja qual for o  prisma de análise!  ---------------  

Concretizando, permitimo-nos salientar:  --------------------------  

- Que o montante da despesa paga totalizou o valor de  

10.423.612,86€, o que corresponde a  74,64% do total da 

despesa prevista corrigida, superando o valor do ano 

anterior; ----------------------------------------------------------  

- Que a receita cobrada líquida atingiu o valor total de 

13.831.861,49€,  a que corresponde um grau de execução 

de 99,04%, face ao valor estimado corrigido; ---------------  

- Que a execução orçamental do ano 2021 gerou um saldo 

orçamental para a gerência seguinte no montante de 

3.408.248,63€; ---------------------------------------------------  

- Que a receita corrente foi de 9.558.330€  e a despesa 

corrente foi de 6.978.534€, daqui resultando um saldo 

positivo de 2.579.796€, valor que permite aumentar a 

despesa de capital;  ----------------------------------------------  

- Que analisado o mapa de Demonstração de Resultados , 

apesar do contexto pandémico ainda verificado em 2021, 

as contas registam um resultado líquido positivo de 

493.619,74€ , valor superior ao do ano de 2020 

(144.692,08€);  ---------------------------------------------------  

- Que os resultados positivos alcançados  aconteceram, 
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mesmo tendo-se observado, em 2021, uma redução líquida 

de recursos humanos, com menos 6 trabalhadores (190) 

face a 2020 e menos 19 trabalhadores comparativamente 

ao ano de 2018; -------------------------------------------------  

- Que se verifica o cumprimento do disposto no art .º 40º da 

Lei 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), quanto à Regra 

de Equilíbrio Orçamental  na elaboração e execução do 

orçamento; -------------------------------------------------------  

- Por fim, que o Município se encontra muito abaixo do valor 

máximo de dívida permitida, registando uma margem de 

endividamento de 8.853.341€ .  ---------------------------------  

Em conclusão e como referimos no Relatório de Gestão, este 

não foi ainda o ano do tão desejado regresso à norm alidade.  

Foi antes, mais um ano de contínuo sobressalto, de 

confinamentos e de  enormes constrangimentos.  -------------------  

Todavia, a resiliência que demonstrámos só foi possível devido 

ao trabalho de todos e teve como resultado o reforço das 

condições para iniciar a retoma económica e acelerar o 

caminho que a pandemia interrompeu.  -----------------------------  

Assim, votamos favoravelmente os documentos de prestação de 

contas do ano de 2021. -----------------------------------------------  

Os membros do Partido Socialista no executivo municipal : 

Amílcar Salvador, Eduardo Pinto e Ana Couto. ’  ------------------  
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Apreciação da 7.ª alteração ao orçamento da receita  e da 

despesa, para o corrente ano:  -------------------------------------  

*A21*  Tendo sido presente a 7.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa, para o corrente ano, com valores equivalentes para o 

total de reforços e para o total de diminuições, no montante de 

310.000€ ,  --------------------------------------------------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas no referido documento, atendendo a que se trata 

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

Análise, discussão e votação relativas à 2ª revisão ao 

orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

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

*A22*  Seguidamente, foram presentes a 2ª revisão às grandes opções 

do plano e ao orçamento da receita e da despesa, para o 

corrente ano, com um acréscimo de receita e de despesa, no 

montante global de 3.408.248,63€.  ---------------------------------  

Acerca deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara 

para justificar a necessidade e a oportunidade de realizar esta 

revisão aos documento previsionais, para o corrente ano.  -------  

Assim, começou por referir que, no que diz respeito à receita, o 

acréscimo da mesma se deve, exclusivamente, à inclusão do 

saldo da gerência do ano anterior, no montante de 

3.408.248,63€.  --------------------------------------------------------  
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Relativamente à despesa, referiu que a receita atrás referida 

permitiu, por uma lado, reforçar a dotação de algumas rubricas 

que já faziam parte dos documentos previsionais, tais como as 

despesas com o pessoal, as aquisições de bens e serviços, as 

transferências correntes, a requalificação do edifício dos Paços 

do Concelho, a ampliação e beneficiação de redes de  

abastecimento de água e águas residuais, a ampliação e 

beneficiação de ETAR’s e, por outro lado, introduzir projetos 

novos, tais como a Requalificação dos Edifícios das Antigas 

Escolas Primárias de Maçal da Ribeira e Esporões, a 

Requalificação do Espaço de Recreio da EB1 de Trancoso, a 

Conceção e Execução de Conteúdos, na Igreja de Santa 

Marinha, a Eficiência Energética relacionada com o Sistema de 

Iluminação na Vila de Trancoso e ainda alguns arruamentos em 

Trancoso, Freches e Torres, Aldeia Nova e Vila F ranca das 

Naves e Feital.  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

documentos com um acréscimo de receita e de despesa, no 

montante global de 3.408.248,63€, submetendo -os à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

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

Análise, discussão e votação relativas ao plano de 

transportes escolares, para o ano letivo de 2022/2023 :  --------  
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*A23*  De seguida, foi presente o seguinte plano de transportes 

escolares, para o ano letivo de 2022/2023: ------------------------  

------------PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES  -----------  

----------------------ANO LETIVO 2022/2023  ----------------------  

-----------------------------------I  -------------------------------------  

----------------------------- -Preâmbulo  -------------------------------  

‘O sucesso escolar depende, entre outros, da influência de 

diversos fatores que se cruzam num contexto de um território e 

das dinâmicas que sobre o mesmo se criam e desenvolvem. 

Perante um cenário demográfico gerador de assimetrias, do 

envelhecimento acentuado da população residente e a 

desertificação de áreas mais interiores, a mobilidade 

potenciada pelos transportes escolares, assume -se, também, 

como um elemento que garante a coesão soc ial e territorial, 

como um meio de promoção da igualdade de oportunidades no  

acesso à educação a que importa atender e valorizar.  -----------  

O Plano de Transportes Escolares para 2022/2023 procura 

atender às especificidades do território, à demografia escolar, 

à rede educativa existente e respetiva oferta, à rede de 

transportes/mobilidade existente e, sobretudo, à necessidade de 

potenciar mecanismos de promoção de igualdade, no acesso ao 

ensino para todos os munícipes. Atende ao cumprimento das 

condições de segurança relativas ao transporte de 
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crianças/alunos, previstos na legislação em vigor , tem 

subjacentes princípios de racionalidade e eficiência, 

procurando potenciar soluções racionais , economicamente 

ajustadas à realidade. Procura, ainda, potenciar mecanismos 

de coesão social e de igualdade de oportunidades,  

proporcionando aos munícipes as  melhores condições no 

acesso à educação e qualificação.  ----------------------------------  

Por opção da Câmara Municipal, o presente Plano de 

Transportes Escolares garante o acesso aos transportes 

escolares para todos os alunos do ensino secundário, 

independentemente do seu escalão, a par tir do próximo ano 

letivo. ------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------II  ------------------------------------  

------------------------------- Introdução  -----------------------------  

A Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, comete aos municípios 

competência para "assegurar, organizar e gerir os transportes 

escolares". (art. º 33.°, n.º 1, al) gg). Decorre, daqui, a 

responsabilidade pela elaboração anual  do Plano de 

Transportes Escolares, numa ação coordenada entre a Câmara 

Municipal, o Agrupamentos de Escolas e a operadora. Assim, 

os elementos relativos ao número de alunos previstos, que 

servem de base à proposta, são fornecidos pelo Agrupamento 

de Escolas, e lementos que influenciam, naturalmente, as 
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projeções do seu custo.  ----------------------------------------------  

Definindo o Decreto-Lei n.º  21/2019, de 30 de janeiro, o 

âmbito, o modo e a forma de concretização do Plano de 

Transportes Escolares, este consagra como princípios 

fundamentais:  ---------------------------------------------------------  

O direito á gratuitidade do transporte para os alunos da 

educação Pré-Escolar, do Ensino Básico e Secundário , quando 

residam a mais de 3 kms do Estabelecimento de Ensino  que 

frequentam, bem como para os alunos com dificuldades de 

locomoção que beneficiem de medidas ao abrigo da educação 

inclusiva, independentemente da distância da sua residência ao 

estabelecimento de ensino que frequentem, sempre que a 

condição o exija.  ------------------------------------------------------  

A gratuitidade referida nas alíneas anteriores, abrange,  

exclusivamente, duas viagens nos dias letivos e para percursos 

que ligam o local do estabelecimento de ensino ao local de 

residência do aluno. --------------------------------------------------  

Pressupostos considerados na elaboração do plano de 

transportes  ------------------------------------------------------------  

A elaboração do Plano de Transportes 2022/2023, nos termos 

previstos no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, foi 

precedida pela realização de todos os procedimentos prévios à 

sua elaboração, no que contou com a colaboração do 
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Agrupamento de Escolas, tem subjacente os seguintes 

pressupostos:  ----------------------------------------------------------  

1. A utilização, definida por lei, da rede de transportes 

públicos existentes, quando adequados aos horários de 

funcionamento dos estabelecimentos de educação e de  

ensino; ------------------------------------------------------------  

2. A utilização de estruturas de transportes de municípios 

confinantes, em resultado, sobretudo, da estruturação 

geográfica da oferta do ensino secundário no e de outros 

concelhos;  --------------------------------------------------------  

3. Nos termos previstos na Lei 13/2006, de 1 7 de abril,  é 

garantida a presença de vigilantes nos percursos 

realizados com viaturas do Município, destinados, estes, 

para os alunos do 1.°, 2.°, 3.°, residentes em localidades 

ou quintas, cuja operadora não garante o transporte 

público.  -----------------------------------------------------------  

Previsão de alunos a transportar  -----------------------------------  

O número de alunos estimado para transportar no ano letivo 

2022/2023, com base  nos elementos fornecidos pelo 

Agrupamento de Escolas , é de 316, distribuído pelos seguintes 

níveis de ensino:  ------------------------------------------------------  

- 1.º Ciclo - 60 alunos (inclui 20 do ATL e 6 do Centro de 

Explicações) -----------------------------------------------------  
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- 2.° e 3.° Ciclo - 135 alunos (inclui 3 do ATL e 10 do Centro 

de Explicações)  --------------------------------------------------  

- Secundário - 120 alunos (inclui 61 da Escola Profissional)   

Jardins de Infância, 1.°, 2.° e 3.° Ciclo s e Secundário,  

realizados por viaturas do Município - 37 alunos.  ----------  

------------------------Vigência do Plano  ----------------------------  

A concretização do plano inicia -se com a abertura do ano  

letivo e cessa com o termo da atividade letiva, definido pelo 

Agrupamento de Escolas, de acordo com o calendário a fixar 

pelo Ministério da Educação.  ---------------------------------------  

Durante a sua execução e tendo em vista o controlo da 

utilização dos recursos e a avaliação do serviço, s erá feita a 

sua monitorização, em dois momentos distintos, em articulação 

com o Agrupamento de Escolas. ’  -----------------------------------  

Acerca deste assunto, começou por intervir o senhor vereador 

Cristóvão Santos para referir que, na União das Freguesias de 

Vilares e Carnicães, os alunos são transportados para três locais 

distintos, Trancoso, Vila Franca das Naves e Freches.  

Continuando, sugeriu que se conciliassem os  horários dos 

transportes, por forma a que os alunos de Carnicães que 

pretendam frequentar a Escola de Vila Franca das Naves o 

possam fazer com acesso a transportes escolares , o que 

facilitaria a vida aos pais.  -------------------------------------------  
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De seguida, o senhor vereador João Carvalho chamou a atenção 

para o facto de haver constatado que o transporte de alunos 

para o Centro de Explicações, algumas vezes questionado pelo 

senhor deputado municipal Joaquim Cavaca, em sessões da 

Assembleia Municipal , estava contemplado neste Plano de 

Transportes Escolares.  -----------------------------------------------  

Esclarecendo, o senhor vereador Eduardo Pinto referiu que o 

Município se limitou a contratualizar os transportes entre a 

residência dos alunos e a escola e vice-versa, com a empresa 

Transdev e que, posteriormente, é que foi solicitado àquela 

empresa que alguns alunos pudessem ser deixados no Centro de 

Explicações, em vez de os levar para casa, assumindo o Centro 

responsabilidade pelos mesmos. Como não há qualquer prejuízo 

para o Município, foi ali prevista uma paragem adicional.  ------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de transportes 

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

Análise, discussão e votação de proposta relativa à assunção 

de compromissos plurianuais relacionados com a 

contratação de transportes escolares, para o ano letiv o de 

2022/2023 e transportes públicos para o período 

compreendido entre 01/09/2022 e 31/08/2023: --------------------------  

*A24*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a seguinte proposta:  ---------------------------  
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‘Nos termos da alínea c) do n.º  1 do artigo 6º da Lei n.º  

8/2012, de 21 de fevereiro, a assunção de compromissos  

plurianuais está sujeita à autorização prévia do órgão 

deliberativo municipal.  ----------------------------------------------  

Assim, considerando a necessidade de iniciar o procedimento 

administrativo de contratação dos serviços essenciais ao 

regular funcionamento do ano  letivo de 2022/2023, 

nomeadamente a contratualização dos transpor tes escolares em 

autocarro, bem como de transporte público, no período de 

01/09/2022 a 31/08/2023, e tendo em atenção a  plurianualidade 

de que se reveste o referido contrato, bem como o montante 

base envolvido, o mesmo carece de autorização prévia da 

Assembleia Municipal.  -----------------------------------------------  

Neste contexto, no procedimento em causa, estimam-se, como 

valor base, os seguintes  montantes:  --------------------------------  

 

À divisão financeira para cabimentar.  -----------------------------  

À reunião do executivo. ’  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal, nos termos do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, deliberou aprovar a  proposta apresentada, 

requerendo, à Assembleia Municipal de Trancoso, autorização 

prévia para a contratação mencionada e consequente  

 Cu s to  Es t ima d o  

Exerc í c io  2 02 2  

Cu s to  Es t ima d o  

Exerc í c io  2 02 3  

Co n t ra ta çã o  d e  Tra n sp o r t e s  Esc o la res  em  Au to ca rro  -  

An o  Le t i vo  d e  2 0 2 2 /2 02 3  e  Tra n sp o r t e  Pú b l i co  d e  

0 1 /0 9/2 02 2  a  3 1 /08 /20 2 3  

1 6 0 .00 0 €  c /  IVA  3 2 0 .00 0 €  c /  IVA  
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assunção de despesa, com os valores constantes na proposta. -  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à assunção 

de compromissos plurianuais relacionados com o 

fornecimento de energia elétrica ao Município:  ----------------  

*A25*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a seguinte proposta: ---------------------------  

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

a) O Município de Trancoso, na sequência de um 

procedimento de contratação promovido em conjunto com  

vários municípios, nos termos do artigo 39° do Código  dos 

Contratos Públicos, adjudicou à  empresa HEN - Serviços 

Energéticos, Lda. o fornecimento de energia elétrica, por 

um período de 3 anos, tendo o respetivo contrato sido 

outorgado no dia 25/11/2020, com base nas condições 

constantes da respetiva propos ta; -----------------------------  

b) Posteriormente à celebração do  referido contrato, o preço 

de aquisição da eletricidade pelo citado comercializador , 

para posterior venda ao Município, mais do que duplicou,  

o que se traduziu, naturalmente, em avultados prejuízos 

para a mesma empresa; -----------------------------------------  

c) Ora, tal situação obrigou, de acordo com a Lei e 

Regulamentos em vigor, à intervenção por parte da 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE);  ---  
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d) De acordo com informação produzida pela referida ERSE, 

por força da situação acima referida, o  citado 

comercializador, a empresa HEN - Serviços Energéticos, 

Lda., deixou de reunir as condições necessárias para o 

desempenho da sua atividade, não podendo , em 

consequência, continuar a assegurar o fornecimento de 

energia elétrica aos seus clientes, como era o caso do 

Município de Trancoso;  ----------------------------------------  

e) Desta forma, a ERSE, enquanto regulad ora e supervisora 

do setor elétrico, de modo a salvaguardar a estabilidade 

do fornecimento deste setor e a regularidade do 

abastecimento aos clientes finais de energia elétrica, 

determinou que o denominado Comercial izador de Último 

Recurso - CUR (SU Eletricidade) passasse a fornecer os 

clientes da empresa HEN- Serviços Energéticos, Lda.; -----  

f) Deste modo, também por determinação  da referida 

entidade reguladora, aquele fornecimento de energia, por 

parte da SU Eletricidade, iniciou-se em 10-09-2021; -------  

g) Os Municípios que se encontrem no mercado regulado de 

energia elétrica, como é o caso de Trancoso, devem, de 

acordo com a recomendação da citada entidade 

reguladora, consultar, oportunamente, o mercado, a fim de 

aferir das eventuais vantagens, no que respeita ao 
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fornecimento de energia elétrica, no âmbito do mercado 

liberalizado; -----------------------------------------------------  

h) De acordo com o previsto na alínea c) do n .º 1 do art.º 6º 

da Lei n.º  8/2012, de 21 de fevereiro, é necessário obter da 

Assembleia Municipal a autorização prévia para a  

assunção dos compromissos plurianuais inerentes ao 

contrato a celebrar, pelo prazo de 1 ano, com o valor base 

de 598.782,74€ , acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, 

compromissos plurianuais esses a autorizar em valor 

correspondente ao dos encargos , para o período atrás 

referido, e que se estimam, no valor de 199.594,24 €, para 

o ano de 2022 e de 399.188,50€ , para o ano de 2023, 

valores a que acrescerá o IVA, à taxa legal em vigor.  ------  

Assim, em face dos considerandos atrás referidos, proponho 

que a Câmara Municipal delibere aprovar a presente proposta, 

devendo a mesma ser remetida à Assembleia Municipal, a fim 

de esta autorizar, previamente, a assunção dos compromissos 

plurianuais em causa.  ------------------------------------------------  

Deverão os serviços financeiros proceder ao reforço do 

cabimento da despesa relacionada com o fornecimento de 

energia elétrica ao Município de Trancoso.  -----------------------  

À reunião de Câmara. ’  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal, nos termos do art.º 6. º da Lei n.º 8/2012, 
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de 21 de fevereiro, deliberou aprovar a proposta apresentada, 

requerendo, à Assembleia Municipal de Trancoso, autorização 

prévia para a contratação mencionada e consequente  

assunção de despesa, com os valores constantes na proposta. -  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à abertura 

de um procedimento concursal destinado à ocupação de dois 

postos de trabalho de técnico superior, na área da 

engenharia civil:  -----------------------------------------------------  

*A26*  De seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: -----------  

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

a) De acordo com o previsto no n. º 1 do artigo 30º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 

Lei n.º  35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 

doravante designada apenas por LGTFP, os serviços da 

Administração Pública podem promover o recrutamento 

dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos 

postos de trabalho previstos no mapa de pessoal;  ----------  

b) A autorização de abertura de procedimentos concursais 

constitui um ato meramente preparatório da efetiva 

abertura daqueles, a qual somente ocorre com a 

publicação do respetivo aviso pelos meios de divulgação 

legalmente exigidos, sendo assim, exequível a su a 
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autorização; -----------------------------------------------------  

c) Atenta a estratégia do Município para o desenvolvimento 

concelhio e os projetos prioritários que se pretendem 

implementar, com vista ao seu alcance, resulta evidente a 

necessidade de procedermos ao recrutamento de 

trabalhadores que permi ta não só colmatar as carências 

existentes, mas também, fazer face ao volume de trabalho 

que está a decorrer nos serviços municipais, garantindo a 

concretização e o sucesso dos mesmos de uma forma 

sustentável e duradoura;  ---------------------------------------  

d) As referidas carências, que se traduzem em necessidades 

permanentes dos respetivos serv iços, fundamentam a 

autorização de abertura do procedimento concursal para 

preenchimento de dois postos de trabalho previstos na 

carreira e categoria de Técnico Superior, na área de 

Engenharia Civil,  com vista à constituição de vínculo de 

emprego público por tempo indeterminado, tal como 

caracterizado no nosso Mapa de Pessoal para o ano de 

2022; --------------------------------------------------------------  

e) Dadas as previstas dificuldades de recrutamento, para os 

postos de trabalho indicados, de trabalhadores detentores 

de vínculo em funções públicas por tempo inde terminado, o 

procedimento concursal a realizar deve, ao abrigo do 
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princípio da boa administração, consagrado no artigo 5.° 

do Código do Procedimento Administrativo, 

designadamente em obediência a critérios de eficiência,  

economicidade e celeridade, permita  recrutar 

trabalhadores com e sem vínculo de emprego público, 

conforme previsto no n.º 4 do artigo 30.° da LGTFP e n. º  2 

do artigo 47.° da Constituição da Rep ública Portuguesa;  -  

f) A Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2021  

possibilita a presente intenção de recrutamento, ao não ter 

norma específica que a vise restringir;  -----------------------  

g) O Mapa de Pessoal do Município de Trancoso para o ano 

de 2022, aprovado com o orçamento municipal, tem 

previstos os lugares em causa, conforme informação prévia 

prestada pela Divisão Administrativa, datada de 

11/04/2022; ------------------------------------------------------  

h) Os lugares postos a concurso terão como conteúdo 

funcional genérico o definido no  anexo da LGTFP para as 

respetivas carreiras e categorias, em articulaç ão com as 

funções previstas para as unidades orgânicas id entificadas 

no Regulamento da Organização dos Serviços Municipais;   

i) No Município de Trancoso , não existe nenhuma reserva de 

recrutamento que permita satisfazer as necessidades de 

recrutamento em causa, conforme informação n. º  5335, 
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prestada pela Divisão Administrativa, datada de 

11/04/2022; ------------------------------------------------------  

j) O encargo com o recrutamento em causa está previsto no 

orçamento do Município para o ano  de 2022 e encontra-se 

devidamente cabimentado, de acordo com a resp etiva 

informação prévia prestada pela Divisão Financeira,  

datada de 21/04/2022, bem como registo em fundos 

disponíveis, efetuado em 07/01/2022, com o número 

sequencial de compromisso 16316; ---------------------------  

k) O Município não se encontra em qualquer das situações 

previstas nas alíneas a) e b) do n. º 1 do artigo 58.° da Lei 

n.º  73/20013, de 3 de setembro, na redação atual, 

conforme informação prestada pela Divisão Financeira;  --  

i) O local de trabalho situa-se na circunscrição do Município 

de Trancoso e a caracterização dos postos de trabalho 

encontra-se definida no anexo ao Mapa de Pessoal;  --------  

m) De acordo com as disposições conjugadas no artigo 4.° e 

no n.º 1 do artigo 9.°, ambos do Decreto-Lei n.º  209/2009, 

de 3 de setembro, na sua atual redação, compete ao órgão 

executivo o recrutamento dos trabalhadores necessários à 

ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados 

no Mapa de Pessoal e nos termos definidos no anúncio a 

publicitar.  --------------------------------------------------------  
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Neste sentido, ao abrigo da competência que me é conferida 

pela alínea a) do n. º 2 do artigo 35.° do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n. º  

75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o disposto no 

artigo 29.°, no artigo 30.° e no n.º 1 do artigo 33.° todos da 

LGTFP, tenho a honra de propor que:  -----------------------------  

1. A Câmara Municipal, nos termos referidos anteriormente, 

delibere autorizar a abertura de Procedimento Concursal 

Comum para recrutamento, na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

nos termos previstos na Portaria n. º  125-A/2019, de 30 de 

abril,  na sua atual redação, tendo em vista a ocupação de 

2 (dois) postos de trabalho previstos e não ocupados no 

Mapa de Pessoal, supra identificados, au torizando, o 

recrutamento de trabalhadores com e sem vínculo de 

emprego público;  ------------------------------------------------  

2. Seja aprovado o prazo de 10 dias úteis para apresentação 

de candidaturas ao referido procedimento .’  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta presente, 

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

Análise, discussão e votação relativa  a um pedido, 

relacionado com a outorga de escritura de compra e venda, 

no âmbito de Aviso de Atribuição de lotes na Área de 
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Acolhimento Empresarial de Trancoso:  -------------------------  

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3906 que 

deu entrada nesta Câmara em 31 do passado mês de março, de 

Tiago Jorge Solutions, Limitada, com sede em Trancoso, a 

solicitar a outorga da escritura pública referente ao lote n.º 15 

da Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso, antes da 

emissão da licença de construção, alegando a necessidade de 

contrair empréstimo bancário para a implementação do projeto  

candidatado. -----------------------------------------------------------  

Face às razões invocadas pela requerente, tratando-se de uma 

situação excecional, a Câmara Municipal deliberou autorizar 

a outorga da escritura de compra e venda em causa, apesar de 

ainda não estar emitido o respetivo alvará de licença de 

construção, tal como previsto no n. º 2 do art.º 16.º do 

Regulamento para Atribuição de Lotes na Área de 

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

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

*A28*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor Presidente  da 

Câmara apresentou a seguinte proposta:  ---------------------------  

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

a) Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Trancoso tem 

procurado apoiar, de acordo com as suas disponibilidades 

financeiras, as juntas de freguesia do concelho, 
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reconhecendo, desta forma, a importância do seu papel na 

promoção do bem-estar e qualidade de vida das  suas 

populações;  ------------------------------------------------------  

b) Importa, igualmente, no corrente ano, ainda que de forma 

faseada, dados os recursos financeiros disponí veis,  

continuar a apoiar aquelas juntas de freguesia.  -------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere, de acordo 

com os considerandos expostos, atribuir às Juntas de Freguesia  

de Aldeia Nova, Castanheira, Cogula, Cótimos, Fiães, Granja, 

Guilheiro, Moimentinha, Moreira de Rei, Palhais, Póvoa do 

Concelho, Reboleiro, Rio de Mel, Tamanhos, Valdujo, União 

das Freguesias de Freches e Torres, União das Freguesias de 

Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, União das 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, União das Freguesias 

de Vila Garcia e Vale do Seixo, União das Freguesas de Vila 

Franca das Naves e Feital e União das Freguesias d e Vilares e 

Carnicães, um apoio financeiro individual, no valor de 

7.500,00€, destinado à execução de pequenas obras a realizar ,  

no âmbito das suas competências próprias.  -----------------------  

À Divisão Financeira para cabimen tar. ----------------------------  

À Reunião de Câmara.’  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 
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financeiro, no montante individual de 7.500€ , a cada uma das 

Freguesias e Uniões de Freguesia  referidas na proposta,  

mediante a celebração de protocolo, em conformidade com o 

previsto na alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. ----------------------------------------------------  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1133 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 31 do passado mês de 

janeiro, da Associação Cultural,  Desportiva e Recreativa dos 

Esporões, a solicitar a concessão de um apoio financeiro , 

destinado a ajudar a concretizar o seu plano de a tividades, para 

o corrente ano. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 2.750€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 4677 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 19 do corrente mês de 

abril , do Bandarra’s Clube Ciclismo de Trancoso ,  a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no montante de 10.300€,  

destinado a ajudar a suportar as despesas inerentes ao seu plano 

de atividade, para o corrente ano. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

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

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3915 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 31 do passado mês de 
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março, da Associação Sócio-Cultural  da Castanheira, a solicitar 

a concessão de um apoio financeiro, destinado a ajudar a 

concretizar o seu plano de a tividades, para o corrente ano. -----  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 1.750€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 3538 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 21 do passado mês de 

março, do Grupo Desportivo e Recreativo de Aldeia Nova , a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, destinado a ajudar 

a concretizar o seu plano de a tividades, para o corrente ano. ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A33*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 478 que deu 

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

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

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no montante de 

4.000€,  destinado a ajudar a concretizar iniciativas de 

promoção do concelho. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 4.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A34*  De seguida, foi presente o requerimento número 4018 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 1 do corrente mês 

de abril , do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar 
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serviço de transporte de 2 autocarros, para o dia 21 de abril ,  

destinado aos vencedores do concurso de ideias ‘Árvores 100 

anos’ , com destino à Rota das Faias , em Manteigas. -------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o despacho que,  

seguidamente, se reproduz: ------------------------------------------  

‘Atendendo à impossibilidade dos serviços de transportes do 

Município efetuarem o transporte pretendido, solicite -se 

orçamento.’  ------------------------------------------------------------  

‘À reunião de Câmara para ratificação do apoio solicitado. ’  ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio solicitado , 

ratificando o despacho do senhor Presidente da Câmara de 

18/04/2022. ------------------------------------------------------------  

*A35*  Seguidamente, acerca do assunto referido em epígrafe, o 

gabinete de apoio à presidência  apresentou a informação n.º  

1446/2022/1 que se transcreve na íntegra: -------------------------  

‘Venho pela presente e tendo em conta a necessidade de efetuar 

a contratação de serviços de aluguer de autocarro e de 

entradas, para visita ao Centro de Ciência Viva , em Aveiro, 

para os alunos do 1º ao 4º ano do Agrupamento de Escolas de 

Trancoso, nos dias 6 e 8 de abril de 2022, a fim do 

desenvolvimento das ações candidatadas e aprovadas no 

âmbito da submissão da candidatura "Planos Integrados 

Inovadores Combate Insucesso Escolar - II" com o código 
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CENTRO-03-5266-FSE-000031, solicitar a V.Exª que procedam 

à dita contratação para:  ---------------------------------------------  

Dia 06-04-2022: 

- 3 alunos, 1 professor e 1 auxiliar da EB1 de Freches; ----  

- 39 alunos, 4 professores e 3 auxiliares da EB1 de Vila 

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

Dia 08/04/2022: ----------------------------------------------------  

- 44 alunos, 6 professores e 4 auxiliares do 2 º e 4º ano da 

EB1 de Trancoso. ---------------------------------------------  

De acordo com o constante na ação 16 Programa orientação e 

acompanhamento, dado que o Município de Trancoso não 

possui recursos próprios ao bom desenvolvimento das referidas 

iniciativas/atividades. ’  -----------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o despacho que,  

seguidamente, se reproduz: ------------------------------------------  

‘Atendendo à impossibilidade dos serviços de transportes do 

Município efetuarem o transporte pretendido, solicite -se 

orçamento.’  ------------------------------------------------------------  

‘À reunião de Câmara para ratificação do apoio solicitado. ’  ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio solicitado , 

ratificando o despacho do senhor Presidente da Câmara de 

29/03/2022. ------------------------------------------------------------  

*A36*  De seguida, ainda acerca do assunto referido em epígrafe, o 
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gabinete de apoio à presidência  apresentou a informação n.º  

1495/2022/1 que se transcreve na íntegra: -------------------------  

‘Venho pela presente e tendo em conta a necessidade de efetuar 

a contratação de serviços de aluguer de autocarro e  de 

entradas, para visita ao Museu do Pão, em Seia, para os alunos 

do 1° ao 4º ano do Agrupamento de Escolas de Trancoso, no 

dia 05-04-2022, a fim do desenvolvimento das ações 

candidatadas e aprovadas no âmbito da submissão da 

candidatura "Planos Integrados Inovadores Combate Insucesso 

Escolar - li" com o código CENTR0-03-5266-FSE-000031, 

solicitar a V.Exª que procedam à dita contratação para:  --------  

- 87 alunos, 7 professores e 5 auxiliares do 1 °, 2° e 3º ano 

da EB 1 de Trancoso;  -------------------------------------------  

- 5 alunos, 1 professor e 1 auxiliar da EB1 de Freches;  ------  

- 6 alunos, 1 professor e um auxiliar da EB1 de Cogula . -----  

De acordo com o constante na ação 16 - Programa orientação 

e acompanhamento, dado que o Município de Trancoso não 

possui recursos próprios ao bom desenvolvimento das referidas 

iniciativas/atividades. ’  -----------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o despacho que,  

seguidamente, se reproduz: ------------------------------------------  

‘Atendendo à impossibilidade dos serviços de transportes do 

Município efetuarem o transporte pretendido, solicite -se 
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orçamento.’  ------------------------------------------------------------  

‘À reunião de Câmara para ratificação do apoio solicitado. ’  ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio solicitado , 

ratificando o despacho do senhor Presidente da Câmara de 

09/02/2022. ------------------------------------------------------------  

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

*A37*  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 ar tigo 57.º da Lei n.º  

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

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

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

*A38*  As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

Encerramento:  -------------------------------------------------------  

*A39*  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:  


