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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 

2013. ---------------------------------------------------  

*A1*  Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano 2013, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso , sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira,  doutor João Rodrigues , João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador , António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco.  ------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

existência de quórum, declarou aberta a reunião.  -----------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 28 datado de 8 do corrente mês de fevereiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 225.063,55 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 204.666,34 €.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento.  -----------  

*A4*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

António Nascimento tendo chamado à atenção para o estado da 
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EN 102 que atravessa Trancoso, apresentando esta uma 

degradação evidente em determinados setores, o que provoca 

naturalmente o desagrado e as queixas das pessoas.  --------------  

A este propósito, o senhor vereador João Carvalho afirmou que, 

mal sejam disponibilizadas massas, irá ser feita a reparação das 

zonas mais degradadas da referida estrada.  ------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A5*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 49 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado 

mês de janeiro, de Manuel António Batista, residente em Casas, 

na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma arrumação, sita no lugar de Casas, freguesia 

de Moreira de Rei , inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 1035 da freguesia de Moreira de Rei, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A6*  Pagamento de Refeições : Em seguida o senhor vereador João 

Carvalho, sobre o assunto em epígrafe, exarou o seguinte 

despacho: ‘Em virtude de se ter verificado condições 

atmosféricas adversas, no dia de ontem, nomeadamente a 
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ocorrência de ventos fortes, tendo os mesmos provocado a 

queda de árvores no Largo do Campo da Feira, em Trancoso, e 

na estrada municipal Trancoso - São Martinho, o que levou a 

que os Serviços Municipais de Proteção Civil tivessem de 

desobstruir a via e proceder à remoção das espécies arbóreas.   

Foi necessário fornecer 24 jantares às equipas da Proteção 

Civil, tendo 15 elementos efetuado a refeição no restaurante 

"O Nosso Café" e 9 elementos no restaurante "O Marques".  ----  

Os valores das referidas refeições foram de 97.50€ e 63€, 

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

Á reunião da Câmara para  ratificação.’  ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho.  -----------  

*A7*  Redefinição geográfica das NUTs III e as novas 

Comunidades Intermunicipais : Em seguida, foi presente o 

requerimento número 278 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 1 do corrente mês de fevereiro, de Comurbeiras, 

CIM, com sede na Covilhã , a dar conta que, depois da consulta 

efetuada aos municípios, foi escolhida a seguinte denominação 

adotada: ----------------------------------------------------------------  

- NUT III – Beiras e Serra da Estrela;  ------------------------  

- COMURB –  Beiras e Serra da Estrela, CIM.  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. -----------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 
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Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos  na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A8*  Candidatura ao Programa S.A.M.A. no âmbito da 

Modernização Administrativa:  ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, no âmbito da modernização 

administrativa, efetuar uma candidatura ao Programa 

S.A.M.A., reconhecendo assim a importância deste proj eto e o 

seu carater estratégico para o concelho, assumindo a sua 

implementação um cariz prioritário para a governança 

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

*A9*  Cedência do Pavilhão Multiuso:  ----------------------------------  

A Câmara Municipal, reconhecendo a necessidade de 

disponibilizar à comunidade, o Pavilhão Mult iusos de forma a 

que, ali possam decorrer diferentes eventos e atividades, 

deliberou transmitir à Empresa Municipal Trancoso Eventos, 

EEM, enquanto entidade gestora daquele espaço, instruções  

para a elaboração de um Regulamento que contenha as regras 

essenciais para uma correta utilização do mesmo pavilhão.  ---  

Atendendo porém, à urgência na apreciação do pedido de 

disponibilização do já referido espaço à Comissão de 

Finalistas do Agrupamento de Escolas de Trancoso, para ali 
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ser realizado o já tradicional Bail e de Finalistas e face à 

ausência de alternativas, a Câmara Municipal deliberou ceder 

o referido pavilhão para a realização do citado evento, dando 

disso conhecimento à Empresa Municipal.  -----------------------  

Mais foi deliberado, condicionar a cedência à assunção por 

parte da referida Comissão de Finalistas de um conjunto de 

compromissos, a constar de protocolo a celebrar, exigências 

estas, que visam naturalmente acautelar em primeiro lugar a 

segurança de todos os intervenientes no evento, bem como 

acautelar e preservar todas as infraestruturas existentes.  -----  

*A10*  Instalação de Parque Eólico de Cabeça do Oiro  - Informação 

Prévia:  A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo 

e Ambiente informou a Câmara que o requerente pretende 

informação de viabilidade de implantação de um parque eólico 

em terrenos situados nas freguesias de Moreira de Rei, Souto 

Maior e Santa Maria.  -------------------------------------------------  

Efetuada a sobreposição com as Plantas de Síntese do PDM, 

verifica que a área delimitada engloba zonas de proteção 

especial, que nos termos do ponto 2º do artigo 27º do PDM é 

absolutamente proibida a construção.  ------------------------------  

Assim o projeto de licenciamento terá que ser formulado de 

forma a que a construção das torres, caminhos e edifícios de 

apoio se localizem fora destas zonas.  ------------------------------  
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Nos termos do artigo 16º do Decreto-Lei número 124/2006 de 

28 de junho, alterado pelo Decreto -Lei número 17/2009 de 14 

de janeiro, os dois aerogeradores situados mais a norte, deverão 

ser reposicionados por forma a evitar os terrenos de classe alta 

e muito alta de risco de incêndio classificados no PMD FCI e 

assinalados no Mapa de Risco de Incêndio Florestal do 

Concelho de Trancoso, observando igualmente o constante no 

Anexo do acima referido diploma.  ----------------------------------  

Garantidas na fase de projeto os dois condicionalismos de 

posicionamento das edificações/construções, não vê 

inconveniente no pedido.  --------------------------------------------  

Mais se informa que o controlo prévio a aplicar é nos termos da 

alínea b) do ponto 4 do artigo 4º do RJUE é a comunicação 

prévia.  ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal consultada a lei (D.L.124/2006 de 28 de 

Junho, alterado pelo D.L. 17/2009 de 14 Janeiro) e lido mais 

atentamente o artº 16º invocado não encontramos na precisão 

do citado art igo a inclusão de torres de produção de energia 

eólica atendendo até à exaustiva e particular enumeração do 

tipo de edificações a que se visa proibir, pois o legislador se 

quisesse impedir toda e qualquer edificação tê-lo-ia referido. 

Ora, o que se verifica na prática é que estes parques eólicos 

constroem grandes estradas de acesso naquelas zonas o que 
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permite um combate mais eficaz na proteção de zonas de 

florestas muito acidentadas por natureza.  ------------------------  

Assim a Câmara Municipal deliberou aprovar a localização do 

parque eólico entendendo não se enquadrar na previsão do 

artº 16 da lei referida. Atendendo a que se resolve deste modo 

os condicionalismos apontados delibera-se deferir dado que os 

serviços não vêm inconveniente algum para além da questão 

já referida. ------------------------------------------------------------  

*A11*  A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que o requerente pretende 

informação de viabilidade de implantação de um parque eólico 

em terrenos situados nas freguesias de Castanheira e Rio de 

Mel. --------------------------------------------------------------------  

Efetuada a sobreposição com as Plantas de Síntese do PDM, 

verifica que a área delimitada engloba zonas de espaços 

florestais. O artigo 24º do PDM, menciona os diversos tipos de 

edificações e utilizações admissíveis, não prevendo as 

infraestrutura solicitadas, mas aplicando o no artigo 20º -A, 

deixa de haver qualquer impedimento urbanístico à pretensão 

do requerente.  ---------------------------------------------------------  

Nos termos do artigo 16º do Decreto-Lei número 124/2006 de 

28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei número 17/2009 de 14 

de janeiro, os aerogeradores números 1 e 4 deverão ser 
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reposicionados por forma a evitar os terrenos de classe alta e 

muito alta de risco de incêndio classificados no PMDFCI e 

assinalados no Mapa de Risco de Incêndio Florestal do 

Concelho de Trancoso, observando igualmente o constante no 

Anexo do acima referido diploma.  ----------------------------------  

Garantidas na fase de projeto os dois condicionalismos de 

posicionamento das edificações/construções, não vê 

inconveniente no pedido.  --------------------------------------------  

Mais se informa que o controlo prévio a aplicar é nos termos da 

alínea b) do ponto 4 do artigo 4º do RJUE é a comunicação 

prévia.  ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal consultada a lei (D.L.124/2006 de 28 de 

Junho, alterado pelo D.L. 17/2009 de 14 Janeiro) e lido mais 

atentamente o artº 16º invocado não encontramos na precisão 

do citado art igo a inclusão de torres de produção de energia 

eólica atendendo até à exaustiva e particular enumeração do 

tipo de edificações a que se visa proibir, pois o legislador se 

quisesse impedir toda e qualquer edificação tê-lo-ia referido. 

Ora, o que se verifica na prática é que estes parques eólicos 

constroem grandes estradas de acesso naquelas zonas o que 

permite um combate mais eficaz na proteção de zonas de 

florestas muito acidentadas por natureza. ------------------------  

Assim a Câmara Municipal deliberou aprovar a localização do 
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parque eólico entendendo não se enquadrar na previsão do 

artº 16 da lei referida. Atendendo a que se resolve deste modo 

os condicionalismos apontados delibera-se deferir dado que os 

serviços não vêm inconveniente algum para além da questão 

já referida. ------------------------------------------------------------  

*A12*  Fundos Disponíveis - Realização de Despesa:  Em seguida foi  

presente informação da divisão financeira da autarquia na 

sequência do processo relativo ao contrato de assistência 

técnica do sofware ArcView e ArcGis Spatial Analyst a dar 

conta que apenas se poderá considerar a existência de Fundos 

Disponíveis após a obtenção de visto por parte do Tribunal de 

Contas ao empréstimo de M/L prazo contratualizado no âmbito 

do PAEL, pelo que se entende que até essa data que não poderá 

existir a assunção de compromissos, sob pena de os processos 

de despesa serem ilegais.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou cabimentar, atendendo a que 

se trata de serviços essenciais e básicos da autarquia sendo 

atualizações de contratos anteriores.  ------------------------------  

*A13*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

aquisição de Autodesk relativa ao licenciamento do software de 

desenho técnico a dar conta  que apenas se poderá considerar a 

existência de Fundos Disponíveis após a obtenção de visto por 
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parte do Tribunal de Contas ao empréstimo de M/L prazo 

contratualizado no âmbito do PAEL, pelo que se entende que 

até essa data que não poderá existir a assunção de 

compromissos, sob pena de os processos de despesa serem 

ilegais.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou entender que não obstante não 

ter fundos disponíveis, se trata de atualizações existentes 

essenciais ao desenvolvimento das tarefas básicas da 

autarquia deliberando cabimentar para contratação do 

serviço. ----------------------------------------------------------------  

*A14*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

aquisição de 12 contentores metálicos de 800 litros e 25 

contentores plásticos de 110 litros a dar conta  que apenas se 

poderá considerar a existência de Fundos Disponíveis após a 

obtenção de visto por parte do Tribunal de Contas ao 

empréstimo de M/L prazo contratualizado no âmbito do PAEL, 

pelo que se entende que até essa data que não poderá existir a 

assunção de compromissos, sob pena de os processos de 

despesa serem ilegais.  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar que a Lei é 

excessiva para estes serviços básicos e essenciais como a 

recolha de lixo, deliberando cabimentar para a sua futura 
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contratação. -----------------------------------------------------------  

*A15*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

reparação e beneficiação do Mercado Municipal a dar conta  que 

apenas se poderá considerar a existência de Fundos Disponíveis 

após a obtenção de visto por parte do Tribunal de Contas ao 

empréstimo de M/L prazo contratualizado no âmbito do PAEL, 

pelo que se entende que até essa data que não poderá existir a 

assunção de compromissos, sob pena de os processos de 

despesa serem ilegais.  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal del iberou considerar que o material em 

causa se destina à possibilidade de dispor as infraestruturas 

para os comerciantes instalarem as máquinas registadoras, 

cumprindo a legislação recente e não como o mercado estava 

infraestruturado.  -----------------------------------------------------  

*A16*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

aquisição de caixas de discos de tacógrafo 125 a dar conta  que 

apenas se poderá considerar a existência de Fundos Disponíveis 

após a obtenção de visto por parte  do Tribunal de Contas ao 

empréstimo de M/L prazo contratualizado no âmbito do PAEL, 

pelo que se entende que até essa data que não poderá existir a 

assunção de compromissos, sob pena de os processos de 
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despesa serem ilegais.  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar a despesa atendendo à 

obrigação legal de aquisição de discos de tacógrafos para o 

desenvolvimento dos serviços básicos e essenciais do 

município. -------------------------------------------------------------  

*A17*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

aquisição de material para manutenção de espaços 

verdes/jardins a dar conta  que apenas se poderá considerar a 

existência de Fundos Disponíveis após a obtenção de visto por 

parte do Tribunal de Contas ao empréstimo de M/L prazo 

contratualizado no âmbito do PAEL, pelo que se entende que 

até essa data que não poderá existir a assunção de 

compromissos, sob pena de os processos de despesa serem 

ilegais.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar a despesa tratando-se 

de aquisição de material essencial à conservação e tratamento 

de espaços públicos.  -------------------------------------------------  

*A18*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

prestação de serviços de reconfiguração/configuração de 

firewall/proxy/analisador de t rafego a dar conta que apenas se 

poderá considerar a existência de Fundos Disponíveis após a 
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obtenção de visto por parte do Tribunal de Contas ao 

empréstimo de M/L prazo contratualizado no âmbito do PAEL, 

pelo que se entende que até essa data que não poderá existir a 

assunção de compromissos, sob pena de os processos de 

despesa serem ilegais.  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal  deliberou realizar a despesa atendendo 

ao teor da informação e tratando-se de atualização de 

componentes existentes, serviços essenciais à autarqui a. ------  

*A19*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

aquisição de material de resguardo para o serviço de obras a 

dar conta que apenas se poderá considerar a existência de 

Fundos Disponíveis após a obtenção de visto por parte do 

Tribunal de Contas ao empréstimo de M/L prazo 

contratualizado no âmbito do PAEL, pelo que se entende que 

até essa data que não poderá existir a assunção de 

compromissos, sob pena de os processos de despesa serem 

ilegais.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar a despesa tratando-se 

de aquisição de material essencial aos serviços básicos da 

autarquia.  -------------------------------------------------------------  

*A20*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à  
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aquisição de herbicida a dar conta  que apenas se poderá 

considerar a existência de Fundos Disponíveis após a obtenção 

de visto por parte do Tribunal de Contas ao empréstimo de M/L 

prazo contratualizado no âmbito do PAEL, pelo que se entende 

que até essa data que não poderá existir a assunção de 

compromissos, sob pena de os processos de despesa serem 

ilegais.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar essencial ao 

serviço público e à salubridade pública, pelo que deliberou 

realizar a despesa.  ---------------------------------------------------  

*A21*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

aquisição de material para reparação da viatura matricula 82 -

LE-58 a dar conta que apenas se poderá considerar a existência 

de Fundos Disponíveis após a obtenção de visto por parte do 

Tribunal de Contas ao empréstimo de M/L prazo 

contratualizado no âmbito do PAEL, pelo que se entende que 

até essa data que não poderá existir a assunção de 

compromissos, sob pena de os processos de despesa serem 

ilegais.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar ser básico e 

essencial a realização desta despesa pelo que deliberou 

realizar a despesa. ---------------------------------------------------  
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*A22*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

prestação de serviços de confirmação de saldos bancário a 31 

de dezembro para efeitos de certificação de contas a dar conta  

que apenas se poderá considerar a existência de Fundos 

Disponíveis após a obtenção de visto por parte do Tribunal de 

Contas ao empréstimo de M/L prazo contratualizado no âmbito 

do PAEL, pelo que se entende que até essa data que não poderá 

existir a assunção de compromissos, sob pena de os processos 

de despesa serem ilegais.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar que se trata de um 

serviço essencial à atividade autárquica resultante da Lei pelo 

que deliberou realizar a despesa.  ----------------------------------  

*A23*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

aquisição de explosivos no âmbito da Queima dos Juda s a dar 

conta que apenas se poderá considerar a existência de Fundos 

Disponíveis após a obtenção de visto por parte do Tribunal de 

Contas ao empréstimo de M/L prazo contratualizado no âmbito 

do PAEL, pelo que se entende que até essa data que não poderá 

existir a assunção de compromissos, sob pena de os processos 

de despesa serem ilegais.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou cabimentar atendendo à 
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enorme tradição deste evento em Trancoso.  ----------------------  

*A24*  Certificação de Faturas Fundo de Regularização Municipal:  

Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia a dar conta que tendo o Município de Trancoso 

a possibilidade de ir recuperar a importância de 

48.431,00 euros do Fundo de Regularização 

Municipal, torna-se necessário enviar a listagem de 

faturas em dívidas, elegíveis no âmbito do referido 

processo, a certificação do ROC. Neste sentido 

torna-se necessário proceder ao respetivo processo 

de despesa. No entanto, informa-se que apenas se 

poderá considerar a existência de Fundos 

Disponíveis após a obtenção de visto por parte do 

Tribunal de Contas ao empréstimo de M/L prazo 

contratualizado no âmbito do PAEL, pelo que se 

entende que até essa data que não poderá existir a 

respetiva assunção de compromissos, sob pena de o 

processo de despesa ser ilegal.  -----------------------  

Foi informado que é necessário o valor de 1.230 euros com IVA 

incluído.  ---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a realização da despesa, dada a urgência do 
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processo. À ratificação em reunião de Câmara’ .  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a prestação de 

serviços.  ---------------------------------------------------------------  

*A25*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

minuta para efeitos de execução imediata.  -------------------------  

*A26*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A27*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata , que foi aprovada em minuta e 

que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e pelo 

Chefe da Divisão Administrativa  que a redigiu. ------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 


