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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 28 DE MAIO DE 2014. -------------------------  

*A1* Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2014, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

professor Amílcar Salvador e a comparência dos senhores 

vereadores Eduardo Pinto, doutor Paulo Matias, doutora Ivone 

Mouco, doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio. ---------------------------------------------------  

*A2* Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 14 

do corrente mês de maio submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, com a abstenção do senhor 

vereador doutor João Rodrigues, por não ter estado presente 

nessa reunião, foi,  ainda, deliberado afixar a referida ata no 
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átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso e 

publicá-la no site do Municipio. ------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 100, datado de 27 do corrente mês de maio e que 

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

- Operações Orçamentais: 580.434,86 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 208.928,58 €. ----------------  

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

*A5* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

doutor João Rodrigues, para formular as seguintes 

questões/sugestões: ---------------------------------------------------  

1ª.– O senhor Presidente da Câmara já tem algumas 

respostas para as questões formuladas pelos senhores 

vereadores do PSD, em reuniões anteriores, 

nomeadamente no que diz respeito ao CLDS+ de 

Trancoso? ------------------------------------------------------  

2ª.– Na sequência dos resultados eleitorais do passado mês 

de setembro, fui substituído nos diversos cargos que 

vinha desempenhando, exceto na gerência da sociedade 

FMT. Para quando essa substituição? ----------------------  

3ª.- Na sequência da intervenção que os trabalhadores do 

município levaram a cabo, no entroncamento da EN 226 
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com a Avenida da Ponte, em Vila Franca das Naves e 

porque o mau estado de conservação daquela Avenida 

assim o exige, entendo que se deveria proceder à sua 

reparação, em cerca de vinte metros de extensão, logo a 

seguir àquele entroncamento. -------------------------------  

Em resposta à primeira questão, o senhor Presidente da Câmara 

informou que, de acordo com a Portaria 135-C/2013 de 28 de 

março, a competência para selecionar os elementos 

constituintes do CLDS+ é da Associação de Desenvolvimento 

Raia Histórica, como entidade coordenadora local. Apesar 

disso, descriminou os currículos e os vencimentos auferidos 

pelos diversos trabalhadores daquela entidade. -------------------  

Acrescentou que não lhe parecia haver ali nada de anormal, no 

que diz respeito ao CLDS+, estranhando, isso sim, é a 

presença, naquela Associação, de dois jovens do concelho de 

Celorico da Beira, sem qualquer ligação ao nosso concelho, 

desconhecendo, no entanto, quais os respetivos vencimentos e 

quais as funções que os mesmos desempenham. ------------------  

Intervindo, ainda acerca desta questão, o senhor vereador 

doutor João Rodrigues afirmou que, em 28 anos de presença no 

executivo camarário, nunca teve qualquer interferência na 

colocação de trabalhadores ao serviço do município e que,  

também ele, gostava de saber como foram lá colocados aqueles 
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dois jovens de Celorico da Beira, qual o trabalho que 

desenvolvem, quais os seus currículos e quais os vencimentos 

que auferem. -----------------------------------------------------------  

No que diz respeito à segunda questão, respeitante à gerência 

da sociedade por quotas denominada FMT, o senhor chefe da 

divisão administrativa, doutor Francisco Coelho, esclareceu 

que aquela sociedade, por imposição legal, foi enquadrada no 

regime das empresas municipais e, como tal, devia ter um 

Conselho de Administração. No entanto, como a mesma está 

num processo de dissolução, não foi dado esse passo e daí não 

ter sido feita a substituição daquele vereador, enquanto gerente 

da FMT. ----------------------------------------------------------------  

Intervindo, o senhor vereador Eduardo Pinto informou que 

havia chegado, aos serviços do município, correspondência 

enviada pelo Tribunal de Contas, a solicitar uma justificação 

para o facto de não terem sido apresentadas as contas da 

empresa, relativamente ao ano económico de 2013. Acrescentou 

que se iria explicar àquele Tribunal que a empresa estava sem 

qualquer atividade e que a escritura da sua extinção ainda não 

foi feita, só porque existe um processo pendente com o IFAP, 

respeitante ao reembolso de comparticipações recebidas. -------  

Relativamente à pavimentação da Avenida da Ponte, em Vila 

Franca das Naves, o senhor Presidente da Câmara informou 
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que, até setembro, aquela via seria intervencionada. -------------  

*A6* Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara,  

depois de confirmar que os senhores vereadores haviam 

recebido convite para estarem presentes nas comemorações do 

feriado municipal,  fez uma breve apresentação do programa 

previsto para essas comemorações, realçando a homenagem, 

ainda que simbólica, que aos trabalhadores aposentados do 

município irá ser feita, com entrega de uma pequena lembrança.  

*A7* De seguida, o senhor Presidente da Câmara referiu-se às 

comemorações que, no próximo dia 1 de junho, Dia Mundial da 

Criança, irão ter lugar no Parque Municipal, acrescentando que, 

nesse mesmo dia, à tarde, o Moto Clube Cavaleiros D. Dinis irá 

organizar uma prova desportiva, no Bairro Senhor dos Aflitos. -  

*A8* Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara informou que o 

ponto 11 da ordem de trabalhos, respeitante a pedidos de 

indemnização, iria ser retirado da mesma, atendendo a que não 

se encontram concluídos, administrativamente, os processos 

respeitantes a essa matéria. ------------------------------------------  

*A9* No período ‘antes da ordem do dia’, foi ainda deliberado, por 

unanimidade, exarar, em ata, um voto de pesar pelo falecimento 

do reverendíssimo senhor padre Manuel Joaquim Martins que, 

ao longo da sua vida pastoral, paroquiou diversas freguesias 

deste concelho. Foi, também, deliberado apresentar sentidas 



 
 

Ata  n . º    1 0  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

condolências à família e à diocese da Guarda. --------------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Em seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto no 

n°. 1, do artigo 7º, do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, 

havia sido calculado o valor dos Fundos Disponíveis, para o 

mês de Maio, verificando-se, hoje, a manutenção de um saldo 

positivo, tal como consta do mapa que anexou, no valor de 

1.060.625,16€. --------------------------------------------------------  

Informava, no entanto, que, apesar de existir um valor positivo 

para os Fundos Disponíveis, tal só se tornaria efetivo após o 

visto do Tribunal de Contas ao empréstimo de saneamento 

financeiro aprovado e contratado, pelo que se entendia que, até 

essa data, não poderia existir a assunção de novos 

compromissos, sob pena de os processos de despesa violarem as 

disposições legais em vigor. -----------------------------------------  

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

Licenças de Habitabilidade/Utilização: --------------------------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 246 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

13 do corrente mês de maio, de Adelaide de Deus Marques, 

residente em Terrenho, na qualidade de herdeira, a solicitar 
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isenção de licença de utilização para uma habitação, sita na 

Rua das Lajes, em Terrenho, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 309, da união de freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 271 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 do corrente mês de maio, de Amílcar Santos Almeida 

Batista, residente em Odivelas, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita no lugar de Casas, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 1625, 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 isenta de licença de utilização. --------  

*A13*  Seguidamente, na sequência de despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara, foi presente o requerimento entrado 

nesta Câmara, em 13 do corrente mês de maio, sob o número 

249, no setor de licenciamento de obras particulares e 
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loteamentos, apresentado por João Lourenço Rosa dos Santos, 

residente no Bairro de Nossa Senhora da Fresta, em Trancoso, a 

solicitar isenção de licença de utilização para o prédio urbano 

sito na Rua do Bandarra, nº 5, união de freguesias de Trancoso 

(São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, concelho de 

Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 1444, uma vez 

que o mesmo foi construído antes da entrada em vigor do 

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

O senhor Presidente da Câmara exarou o despacho seguinte:  

‘- Considerando que o Sr. João Lourenço Rosa dos Santos, 

residente na Rua do Bandarra n° 5, contribuinte n° 165943262, 

B.I. n° 458221, na qualidade de proprietário, solicitou à 

Câmara Municipal uma certidão comprovativa de que a 

edificação da habitação no prédio sito na Rua Levy Augusto 

Saraiva, no Bairro Nossa Senhora da Fresta, na União das 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, concelho de Trancoso,  

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1444, está isenta 

de licença de utilização, dado ter sido construída antes da 

entrada em vigor do Decreto-Lei n° 38382 de 7 de agosto de 

1951, Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU); ---  

- Considerando que o interessado, devido à doença da sua 

esposa, tem muita urgência em se deslocar para a França; -----  

- Considerando ainda que, antes de realizar a referida 
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deslocação, deseja realizar a escritura de compra e venda do 

referido artigo urbano; ----------------------------------------------  

Determino que, face à declaração do interessado, se considere 

isenta de licença de utilização, a referida habitação. ------------  

Determino, ainda, que este despacho seja submetido a 

ratificação da Câmara Municipal, na próxima reunião do 

executivo.’ -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em face da declaração do interessado, 

deliberou ratificar o despacho do senhor Presidente da 

Câmara, de 19/05/2014, considerando aquela habitação isenta 

de licença de utilização. ---------------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação acerca do auto de medição nº 8, 

relativo à ‘Requalificação de um Edifício para Casa do 

Bandarra’: Em seguida, foi presente informação prestada pelo 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais,  

informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

‘Floponor – Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A.’, no 

valor 17.288,58€, estava em conformidade com os trabalhos 

realizados em obra e com os preços unitários constantes na 

proposta. ---------------------------------------------------------------  

O chefe da divisão de obras, ambiente e equipamento urbano 

informou que concordava com o teor da informação. -------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação 
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técnica prestada, deliberou aprovar o auto de medição, no 

valor de 17.288,58 euros. --------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação acerca do auto de medição de 

trabalhos a menos, relativo à ‘Requalificação de um Edifício 

para Casa do Bandarra’:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pelo setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo 

empreiteiro ‘Floponor – Florestas e Obras Públicas do Norte, 

S.A.’, no valor 4.748,20€, estava em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta. ----------------------------------------------  

O chefe da divisão de obras, ambiente e equipamento urbano 

informou que concordava com o teor da informação. -------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação 

técnica prestada, deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos a menos, no valor de 4.748,20 euros. ------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

despachos relativos a processos de despesa:  --------------------  

De seguida, foram presentes vários processos de despesa com 

despachos de autorização e que constam da relação seguinte: ---  

Processo de despesa enviado a despacho – informação 958: -----  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Serviço de almoço com os representantes da empresa ENEOP 2, SA 516 15-05-2014 120,00 € 

Total 120,00 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 988: --  
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Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de material para iluminação da Praça D. Dinis 517 19-05-2014 900,00 € 
Revisão da viatura 52-GN-34 518 19-05-2014 159,26 € 
Aquisição de placa publicitária-PRODER 519 19-05-2014 90,00 € 
Aquisição de 2 pneus para a viatura 88-96-QF 520 19-05-2014 395,00 € 
Alinhamento da direcção da viatura 80-EI-83 521 19-05-2014 15,38 € 
Aquisição de 4 pneus para a viatura 80-EI-83 522 19-05-2014 420,00 € 
Aquisição de 48 cartuchos de massa lubrificar - stock 523 19-05-2014 145,00 € 
Aquisição de 10 rolos de fio 4mm - stock 524 19-05-2014 720,00 € 
Certidão de registo predial de prédio rústico 525 19-05-2014 20,00 € 
Aquisição de roçadoras, corta-sebes e motoserras 526 19-05-2014 2.611,40 € 
Aquisição de 1 chave para as casas de banho do pavilhão multiusos 527 19-05-2014 1,00 € 
Aquisição de material para a viatura 87-08-CX 528 19-05-2014 32,34 € 
Aquisição de "Prado de Sequeiro" para arranjo urbanístico 
"Alminhas" 

Corr.474 19-05-2014 150,00 € 

Total 5.659,38 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1022: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Acompanhamento de inspecção periódica dos elevadores da EBI de 
Trancoso 

532 21-05-2014 86,10 € 

Aquisição de material para pintura das paredes do hall de entrada da 
CMT 

533 22-05-2014 521,66 € 

Total 607,76 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1042: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Reforço da estimativa Publicações no DR -1º trimestre 135-PubDR 26-05-2014 500,00 € 
Aquisição de diverso material ligação à Internet do serviço proteção 
civil/outros. 

534 26-05-2014 11,07 € 

Aquisição de 6 pneus para viatura ll-FB-39 535 26-05-2014 650,00 € 
Aquisição de bicos para máquina Newholland 536 26-05-2014 62,98 € 
Aquisição de material para a viatura 87-08-CX 537 26-05-2014 30,53 € 
Aquisição de material para máquina JCB 538 26-05-2014 246,00 € 
Aquisição de material para máquina Newholland 539 26-05-2014 185,12 € 
Aquisição de material para o serviço de jardins e zonas verdes 540/541 26-05-2014 127,31 € 
Aquisição de 1 tubo hidráulico para o limpa bermas ORSI 500 542 26-05-2014 189,79 € 
Transfª de capital para Piscotávora 543 26-05-2014 7.500,00 € 
Transfª de capital para Alto da Broca 544 26-05-2014 7.500,00 € 
Fornecimento de serviços - Comemoração do Feriado Municipal 29 
de Maio 

545 27-05-2014 2.871,00 € 

Fornecimento de Flores - Comemoração do Feriado Municipal 29 de 
Maio 

546 27-05-2014 60,00 € 

Lembranças para Funcionários Aposentados - Comemoração do 
Feriado Municipal 

547 27-05-2014 376,38 € 

Total 20.310,18 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os despachos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD. --  

*A17*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: -----------------------------------------  
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De seguida, foram presentes alguns processos de despesa já 

paga, através de despacho, constantes da relação que se segue: -  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 

684 
Associação Cultural e Recreativa da 
Freguesia de Rio de Mel 

Pagamento de refeições 
Pré Escolar 

415,87 € 15-05-2014 

686 
Centro Social Paroquial de Vila 
Franca das Naves 

Pagamento de 
refeições/prolongamento 
Pré Escolar 

10.765,58 € 14-05-2014 

687 Freguesia de Reboleiro 
Pagamento de 
prolongamento Pré 
Escolar 

960,69 € 16-05-2014 

691 Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais 
Pagamento de 
prolongamento Pré 
Escolar 

743,76 € 14-05-2014 

709 
ECOAMBIENTE - Consultores de 
Engenharia, Gestão e Prestação de 
Serviços, S.A 

Recolha e transporte de 
Resíduos 

12.667,00 € 15-05-2014 

712 PT Comunicações, S.A. 
Fatura de comunicação C. 
Isaac Cardoso 

12,29 € 20-05-2014 

713 Direção Geral do Tesouro e Finanças Juros PAEL 26.780,95 € 15-05-2014 
714 Direção Geral do Tesouro e Finanças Amortização PAEL 89.591,91 € 15-05-2014 
715 Autoridade Tributária e Aduaneira Coima de registos prediais 1.050,00 € 14-05-2014 

716 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
S.A . 

Publicação Anúncio - 
Concurso RSU's 

285,80 € 15-05-2014 

717 
Resur - Gestão de Resíduos e Higiene 
Urbana, Lda 

Recolha RSU's - janeiro 
2014 

6.622,73 € 20-05-2014 

719 Agrupamento de Escolas de Trancoso 
Refeições 1o Ciclo - abril 
2014 

1.473,42 € 20-05-2014 

722 Grupo Desportivo de Trancoso 
Pagamento parte contrato-
programa 3/2014 

5.000,00 € 20-05-2014 

723 
Associação Cultural e Desportiva 
Vila Franca Das Naves 

Pagamento parte contrato-
programa 4/2014 

3.500,00 € 22-05-2014 

724 
EAVT - Emp. Autom. Viação Turismo, 
Lda 

Serviço de transporte 
escolar 

1.378,00 € 20-05-2014 

725 Rodocôa- Transportes, SA 
Serviço de transporte 
escolar 

19.292,00 € 20-05-2014 

726 Viuva Carneiro & Filhos, Lda 
Serviço de transporte 
escolar 

8.094,02 € 20-05-2014 

727 Germano Bento Santos 
Serviço de transporte 
escolar 

260,00 € 22-05-2014 

728 Táxi Vieirinha, Lda Serviço de transporte 
CERCIG 

139,50 € 21-05-2014 

729 Emília da Silva Abilio Apoio Transporte Escolar 200,00 € 26-05-2014 
745 Luis Manuel Franco Canaveiro Indemnização de prejuízos 50,00 € 26-05-2014 

746 Pedro António Condesso Quelhas 
Prestação Serviços 
Electricidade e 
Telecomunicações 

2.484,60 € 22-05-2014 

751 
Associação Promotora do Ensino 
Profissional da Beira Transmontana- 
EPT 

Pagamento parte protocolo 
25/2014 

25.000,00 € 20-05-2014 

784 
Aguas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. 
Dist. de Águas, S.A. 

Água da Casa do Bandarra 12,24 € 21-05-2014 

785 
Floponor - Florestas e Obras Públicas do 
Norte, Lda. 

Fatura req. edifício para 
Casa do Bandarra 

34.858,95 € 23-05-2014 

789 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal Gestão Equip. Cult. e Lazer, 
EEM 

Reposição de Equilíbrio 
Financeiro - parcial 

85.000,00 € 23-05-2014 

793 
Conservatória do Registo Predial de 
Trancoso 

Certidão de registo predial 20,00 € 22-05-2014 

798 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia 
elétrica 

186,22 € 27-05-2014 

799 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de fomec. energia 
elétrica 

534,85 € 27-05-2014 

Total 337.380,38 €  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 
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o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os pagamentos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD. 

Em relação à ordem de pagamento nº 789, não participou na 

discussão e votação a senhora doutora Ivone Mouco, tendo, 

neste caso, o senhor Presidente da Câmara exercido o voto de 

qualidade. -------------------------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação respeitantes ao processo de 

revisão do PDM, com base num relatório fundamentado de 

avaliação:  Seguidamente, foi presente uma informação da 

divisão de obras, ambiente e equipamento urbano, dando conta 

que a deliberação camarária que determina a revisão do Plano 

Diretor Municipal deve ser acompanhada de um relatório 

fundamentado de avaliação da execução do PDM e de 

identificação dos principais fatores de evolução do município 

(nº 2 da Portaria nº 1474/2007, 16 de Novembro). Informava, 

ainda, que a deliberação deverá ser enviada para publicação na 

2ª Série do Diário da Republica e divulgada na comunicação 

social e na página da Internet e deverá estabelecer: --------------  

- O prazo para revisão do PDM (sugerindo dois anos); --------  

-Os objetivos a prosseguir; ---------------------------------------  

-O prazo do período de participação pública (não inferior a 

quinze dias), sendo este destinado à formulação de 
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sugestões e à apresentação de informação sobre quaisquer 

questões que possam ser consideradas, no âmbito do 

processo de revisão. ---------------------------------------------  

Acrescentava, também, que o teor da deliberação deverá ser 

comunicado à CCDRC, solicitando-lhe a marcação de uma 

reunião preparatória, apresentando já uma proposta de 

constituição da Comissão de Acompanhamento (CA). ------------  

Na sequência da deliberação camarária de 20/12/2013 que 

determinou o reinício do processo de revisão do PDM e tendo, 

agora, sido presente o relatório fundamentado de avaliação 

relativo à execução do PDM, bem como a informação técnica 

atrás referida, documentos elaborados pela divisão de obras, 

ambiente e equipamento urbano, a Câmara Municipal 

deliberou: -------------------------------------------------------------  

- Aprovar o relatório acima referido, determinando, assim, 

a revisão do PDM; ----------------------------------------------  

- Aprovar o conteúdo da informação técnica prestada por 

aquela divisão, nomeadamente no que diz respeito: -------  

- à publicação e divulgação aí referidas; -----------------  

- ao prazo de revisão do PDM (2 anos); -------------------  

- aos objetivos a prosseguir (corrigir deficiências e 

omissões do atual PDM; atualizar conteúdos do 

PDM; identificar elementos estruturantes do 
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território; reforçar medidas tendentes ao equilíbrio 

económico, social e ambiental,  numa perspetiva de 

sustentabilidade);------------------------------------------  

- ao período de participação pública (15 dias); ----------  

- e à comunicação à CCDRC, propondo a constituição 

de uma comissão de acompanhamento, com repre- 

sentantes das seguintes entidades: ----------------------  

1 - Câmara Municipal de Trancoso; -----------------  

2 - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro; --------------------------------  

3 - Assembleia Municipal de Trancoso; -------------  

4 - Agência Portuguesa do Ambiente IP (APA IP);  

5 - Águas da Teja, S.A.; --------------------------------  

6 - Autoridade Nacional de Proteção Civil; ---------  

7 - Direção Geral de Agricultura e Desenvolvi-

mento Rural; ----------------------------------------  

8 - Direção Geral de Energia e Geologia; -----------  

9 - Direção-Geral do Território DGT); --------------  

10 - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escola-

res/Direção de Serviços da Região Centro 

/DGEstE) ---------------------------------------------  

11 - Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro; -----------------------------------------------  
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12 - Direção Regional de Cultura do Centro; -------  

13 - Direção Regional de Economia do Centro; ----  

14 - EP - Estradas de Portugal, S.A.; ----------------  

15 - Guarda Nacional Republicana;------------------  

16 - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, 

IHRU, I.P.; ------------------------------------------  

17 - Instituto da Mobilidade e dos Transportes IP 

(IMP IP); --------------------------------------------  

18 - Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas IP (ICNF IP); ---------------------------  

19 - Instituto de Segurança Social,  I.P., Centro 

Distrital da Guarda; --------------------------------  

20 - Municípios de Aguiar da Beira, de Celorico da 

Beira, de Fornos de Algodres, de Meda, de 

Penedono, de Pinhel e de Sernancelhe; ---------  

21 - Rede Elétrica Nacional (REN); ------------------  

22 - REFER - Rede Ferroviária Nacional, E.P.E; -  

23 - Turismo de Portugal, I.P.; -----------------------  

24 - ULS - Unidade Local de Saúde, I.P..  -----------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas a ratificações de 

despachos referentes a ‘ofertas de material’:  Em seguida,  

foram presentes os pedidos de oferta de material seguintes: ----  

- Entregues aos oradores presentes no 1º Seminário 
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Nacional de Fitossanidade Florestal – Pragas do 

Pinheiro, 6 sacos com folhetos e 6 livros ‘Trancoso – A 

presença viva da história’.  -----------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte 

despacho ‘Autorizado’.  --------------------------------------  

- Entregue ao Agrupamento de Escolas de Trancoso, 1 

livro ‘Lendas, Figuras e Factos Históricos de Trancoso’.  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte 

despacho ‘Autorizado’.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar os despachos 

relativos às ofertas de material constantes nas informações. --  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta de isenção de 

pagamento de transporte escolar: De seguida, foi presente 

uma informação dos serviços de transportes, a dar conta que, à 

semelhança do que aconteceu em anos letivos anteriores, as 

atividades letivas, para 6.º,  9.º, 11.º e 12.º anos, terminam no 

próximo dia 6 de Junho (5 dias de aulas), terminando para os 

restantes alunos no próximo dia 13 (9 dias de aulas).Atendendo 

a que, informaticamente, não é possível aplicar o número de 

viagens por ano de curso, os alunos não isentos teriam que 

pagar 9 dias, quando grande parte deles só vai utilizar 

transporte durante 5 dias. --------------------------------------------  

Acrescentou que, nos anos letivos anteriores, o município 



 
 

Ata  n . º    1 0  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

isentou de pagamento todos os alunos do ensino secundário, 

pelo que solicitava indicações acerca do procedimento a adotar 

no presente ano letivo. -----------------------------------------------  

Em conformidade com a informação prestada e à semelhança 

do que aconteceu em anos anteriores, a Câmara Municipal 

deliberou isentar os alunos do pagamento dos transportes 

escolares, naqueles dias de aulas, no próximo mês de junho.--  

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer acerca da criação de cursos profissionais, na 

EPT, para o triénio 2014-2017: Em seguida, foi presente o 

ofício número 1305 que deu entrada na Secretaria da Câmara, 

em 23 do corrente mês de maio, enviado pela Escola 

Profissional de Trancoso, a dar conta que, tendo em vista a 

formação de técnicos intermédios de Nível IV, pretende 

candidatar, para o próximo triénio 2014/2017, as seguintes 

turmas/cursos: ---------------------------------------------------------  

- Curso Profissional Técnico de Comunicação/Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade ----------------------------  

- Curso Profissional Técnico de Manutenção Industrial /  

Mecatrónica Automóvel --------------------------------------  

- Curso Profissional de Técnico de Turismo -----------------  

- Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos ---------  

- Técnico de Energias Renováveis - Variante Sistemas 
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Solares ---------------------------------------------------------  

- Técnico de Comércio ------------------------------------------  

Como tal, solicitava parecer da Câmara Municipal, quanto à 

pertinência e à oportunidade na criação dos referidos cursos. ---  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer favorável, quer 

quanto à pertinência, quer quanto à oportunidade, na criação 

dos cursos profissionais referidos no ofício enviado pela 

Escola Profissional de Trancoso, não tendo participado na 

discussão e votação o senhor vereador Eduardo Pinto. ---------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio 

financeiro:  ------------------------------------------------------------  

*A22*  De seguida, foi presente um requerimento da Piscotávora – 

Associação de Produtores Florestais, com sede em Trancoso, a 

solicitar um subsídio de 7.500€, para aquisição de equipamento 

de proteção individual e de combate a incêndio, nomeadamente 

um novo depósito de água e uma motobomba, para o 

desenvolvimento de atividades de silvicultura preventiva e 

outras, respeitando diretivas do ICNF, nas ações de prevenção e 

combate a incêndios, no concelho de Trancoso. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro, no montante de 7.500€, mediante a 

celebração de protocolo, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, doutor João Rodrigues, doutor Augusto 
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Rente e doutora Cristina Inocêncio que justificaram o seu 

sentido de voto, atendendo à informação relativa ao cálculo 

dos fundos disponíveis, prestada pela divisão financeira. ------  

*A23*  De seguida, foi presente um requerimento da Alto da Broca – 

Associação de Produtores Florestais, com sede em Vilares, a 

solicitar um subsídio de 7.500€, para suporte dos investimentos 

necessários à manutenção das atividades de defesa da floresta 

contra incêndios. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro, no montante de 7.500€, mediante a 

celebração de protocolo, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, doutor João Rodrigues, doutor Augusto 

Rente e doutora Cristina Inocêncio que justificaram o seu 

sentido de voto, atendendo à informação relativa ao cálculo 

dos fundos disponíveis, prestada pela divisão financeira. ------  

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

da deliberação camarária de 23/10/2013, referente à 

periodicidade das reuniões do executivo: Na sequência de 

proposta apresentada pelo senhor Presidente, a Câmara 

Municipal deliberou alterar, parcialmente, o conteúdo da 

deliberação camarária de 23/10/2013, passando as reuniões 

ordinárias quinzenais do executivo a realizar-se não nas 

primeiras e terceiras quartas-feiras de cada mês, pelas 
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15h30m, mas sim nas segundas e quartas quartas-feiras de 

cada mês, pelas 14h30m, continuando a primeira destas 

reuniões a ser a reunião pública mensal. Esta alteração 

justifica-se pelo facto de, atualmente, a primeira daquelas 

reuniões recair, muitas vezes, logo nos primeiros dias de cada 

mês, ainda sem cálculo dos fundos disponíveis, o que tem 

obrigado à sua alteração.  -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ainda publicitar esta 

alteração. --------------------------------------------------------------  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata, 

sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

executoriedade 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 16,30 horas, 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 foi aprovada em 

minuta e que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara 
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e pelo Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


