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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 16 DE JUNHO DE 2014. -----------------------  

*A1* Aos 16 dias do mês de junho 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 e doutor Augusto Rente. ---------  

*A2* Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. ----------------  

*A3* Às 14,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4* 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 28 

do passado 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 do executivo.  

Tendo a mesma sido aprovada, foi, ainda, deliberado afixar a 

referida ata no átrio do edifício dos Paços do Município de 
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Trancoso e publicá-la no site do Municipio. -----------------------  

*A5* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 111, datado de 13 do corrente mês de junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 855.240,15 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 172.584,61 €. ----------------  

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

*A6* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor 

Presidente da Câmara, para agradecer aos senhores vereadores, 

pela disponibilidade manifestada em adiar a data da reunião do 

executivo, justificando que tal pedido de alteração se ficou a 

dever não só ao facto de haver necessidade de previamente se 

prepararem diversos assuntos que irão ser apreciados na 

próxima reunião da Assembleia Municipal, mas também 

porque, na semana passada, em representação do município, 

teve de acompanhar a presença do senhor Presidente da 

República, na Guarda. ------------------------------------------------  

*A7* De seguida, interveio o senhor vereador doutor João Rodrigues 

para levantar as seguintes questões: --------------------------------  

‘1 – Há desconforto em várias pessoas de Vila Franca das 

Naves, pelo facto de ter acabado a hidroginástica que era 

praticada nas piscinas locais. Porque acabou essa prática? Há 
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equidade entre o que é feito nas piscinas de Vila Franca das 

Naves e Trancoso? ----------------------------------------------------  

2 – O executivo anterior, do qual fiz parte, deixou um processo 

por resolver, respeitante a uns terrenos que o município possui 

na Fonte Salgueiro, em Vila Franca das Naves. Sempre foi 

minha opinião que o senhor Delfim Côdeas, interessado nesses 

terrenos, devia ceder, em troca, uma passagem que permitisse 

a ligação das duas perpendiculares à rua de São Pedro, tal 

como está previsto no plano de urbanização daquela zona. 

Continuo a defender essa posição, até porque a abertura 

daquela via iria permitir o surgimento, ali, de novos lotes 

destinados a construção. Neste momento, penso que, ou se faz a 

troca que acabo de referir ou, então, aquelas parcelas de 

terreno que poderão dar origem a dois lotes devem ser 

vendidas em haste pública, com cláusulas de obrigatoriedade 

de construção. ---------------------------------------------------------  

3 – Em período eleitoral, comentou-se muito que o município 

tinha terrenos disponíveis na zona industrial e na zona do 

campo de futebol, em Vila Franca das Naves. Existem esses 

terrenos? ---------------------------------------------------------------  

4 – Na sequência de queixas apresentadas por alguns 

Presidentes de Junta, solicito ao executivo camarário um 

tratamento igual para todas as freguesias, na disponibilização 
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de máquinas e pessoal, independentemente da sua cor politica.  

5 – Constou-me que o senhor Presidente do Agrupamento de 

Escolas de Trancoso quer acabar com a creche, no Centro 

Social e Paroquial de Vila Franca das Naves e quer levá-la 

para a escola local do 1º e 2º ciclos. O que sabe a Câmara 

Municipal acerca deste assunto? -----------------------------------  

6 – Solicito algum esforço financeiro do executivo, no sentido 

de serem disponibilizadas algumas verbas em dívida, ao Centro 

Social e Paroquial de Vila Franca das Naves.’ -------------------  

*A8* Seguidamente, usou da palavra a senhora vereadora doutora 

Ivone Mouco, para responder à primeira questão formulada pelo 

senhor vereador doutor João Rodrigues. Assim, começou por 

afirmar que a hidroginástica só é lecionada pelo senhor 

professor Bruno Castela que tem estado com alguns problemas 

de saúde e que, por isso, não tem havido essa prática, nem em 

Trancoso, nem em Vila Franca das Naves. Acrescentou que, 

quando a mesma for retomada, sê-lo-á nos dois locais. ----------  

Intervindo, ainda acerca deste assunto, aquele senhor vereador 

sugeriu que se colocasse um aviso indicativo do motivo da 

interrupção da prática da hidroginástica. --------------------------  

*A9* Interveio, depois, o senhor Presidente da Câmara, para 

responder às restantes questões formuladas pelo senhor 

vereador doutor João Rodrigues. Assim, no que diz respeito aos 
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terrenos localizados na Fonte do Salgueiro, em Vila Franca das 

Naves, afirmou que o executivo está a tratar o assunto com toda 

a clareza, tendo já sido feito o levantamento dos terrenos pelos 

técnicos do município, a quem pediu uma avaliação dos 

mesmos. Acrescentou que este assunto estava agendado na 

ordem de trabalhos (ponto 18), mas que, por não estar ainda 

suficientemente estudado, iria ser retirado. ------------------------  

Relativamente à disponibilidade de lotes, em Vila Franca das 

Naves, informou que os técnicos dos serviços municipais já 

haviam feito o levantamento dos terrenos confinantes com o 

campo de futebol, os quais irão permitir criar,  ali, cerca de 6 

lotes para construção. Acrescentou ainda que, durante a 

próxima semana, esses terrenos irão ser limpos e depois se verá 

como aliená-los, dando, assim, resposta à procura local 

existente, destinando-os a construção habitacional. --------------  

Acerca da zona industrial localizada na saída para Póvoa do 

Concelho, referiu que o executivo camarário tem ido ao local,  

procurando conhecer os limites do terreno que o município 

adquiriu, para poder candidatar o projeto de infraestruturação 

daquela zona a comparticipação, no âmbito dos programas 

comunitários. ----------------------------------------------------------  

Aproveitando o facto de estar a falar de zonas industriais, o 

senhor Presidente da Câmara lamentou que, na sequência do 
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contrato-promessa, respeitante à aquisição de terrenos para 

expansão da zona industrial de Trancoso, por 300.000€, 

celebrado com a senhora Maria de Lurdes Seixeira, nunca 

tivesse sido outorgada a respetiva escritura. Acrescentou que, 

devido às mais-valias geradas, os proprietários daqueles 

terrenos estão com dificuldade em outorgar a escritura, devido 

às consequências f iscais que daí advêm. Referiu, ainda, que 

esta situação poderá vir a entravar uma possível candidatura 

das infraestruturas da zona, a comparticipação comunitária. ----  

Quanto ao relacionamento com as freguesias, afirmou que, sem 

qualquer dúvida, elas têm sido e serão, no futuro, todas tratadas 

da mesma maneira, nomeadamente no que diz respeito à 

limpeza e reparação de caminhos. ----------------------------------  

No que diz respeito à intenção do senhor Presidente do 

Agrupamento de Escolas de Trancoso, no que se refere à creche 

de Vila Franca das Naves, referiu que não a conhecia e que a 

Câmara não tomou qualquer posição acerca deste assunto. ------  

Relativamente ao apoio ao Centro Social e Paroquial de Vila 

Franca das Naves, referiu que já havia sido celebrado um 

protocolo de colaboração com aquela Instituição e que, no 

futuro, se procuraria ir compensando o que o anterior executivo 

não pagou. -------------------------------------------------------------  

Por último, o senhor Presidente da Câmara informou que iriam 
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ser retirados da ordem de trabalhos, para além do ponto 18 

(desafetação de parcelas de terreno), como atrás foi referido, o 

ponto 19 (outorga de escritura de cedência de terreno ao 

município), porque o mesmo já foi objeto de deliberação, em 

reunião camarária de 30 de abril do corrente ano e o ponto 23 

(pedidos de indemnização), atendendo a que não existem, 

ainda, documentos de despesa que sirvam de suporte aos 

pedidos de indemnização. --------------------------------------------  

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 junho, verificando-se, hoje, a manutenção de um saldo 

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

2.156.457,78€. --------------------------------------------------------  

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

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

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

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 294 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

6 do corrente mês de junho, de Maria do Céu Lemos Loureiro 

Lopes, residente na Costa da Caparica, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita na Quinta da Samarinha, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 3065, da união de freguesias de 

Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, 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 279 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

2 do corrente mês de junho, de Aurélio Galhardo Coelho, 

residente em Lisboa, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma edificação registada 

como adega e tulha, sita na Rua Chã, nº 1, em Trancoso, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 467, da união de 

freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 
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Maior, 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*  Análise, discussão e votação de pedido de alteração de 

alvará de loteamento, em Trancoso:  Em seguida, foi presente 

o requerimento número 105 da Secção de Obras Particulares 

que deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês de 

fevereiro, da Casa Agrícola Pedro de Viterbo & Filhas,  

Limitada, com sede em Trancoso, na qualidade de titular do 

alvará de licença de loteamento nº 12/90, a solicitar a 

aprovação das alterações, em conformidade com o projeto que 

apresentou. ------------------------------------------------------------  

A divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou que o presente processo diz respeito ao 

pedido da 4ª alteração ao alvará de loteamento n°. 12/90, 

referente à Urbanização de Santa Maria, propriedade de Casa 

Agrícola Pedro de Viterbo & Filhas Lda., no que diz respeito às 

condições específicas dos Lotes B4, B6, B8, B10, B17, B19 e 

B20. --------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que, concluído o período previsto para 

pronuncia dos proprietários dos lotes, conforme prova 

documental constante do processo, não se verificou qualquer 
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oposição escrita, relativamente às alterações pretendidas. -------  

Assim, sugeriu que deveria o processo seguir a tramitação 

legal, conducente ao efetivo aditamento do alvará de 

loteamento, nomeadamente pelo cumprimento do disposto no 

artigo 27.º do Decreto-Lei n°. 555/99 de 16 de Dezembro, com 

ulteriores alterações. -------------------------------------------------  

O chefe da divisão da divisão de planeamento, licenciamento, 

urbanismo e ambiente informou que concordava com o teor da 

informação. ------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação prestada pela divisão de 

planeamento, licenciamento, urbanismo e ambiente, a Câmara 

Municipal aprovou a alteração ao alvará de loteamento, 

devendo o processo seguir a tramitação legalmente exigida. ---  

*A14*  Análise, discussão e votação de processo respeitante à 

construção de uns arrumos agrícolas, em Tamanhos:  ---------  

Submetido este assunto à análise e discussão, a Câmara 

Municipal deliberou incumbir o senhor vereador doutor Paulo 

Matias de fazer um estudo mais aprofundado do mesmo, para 

uma posterior deliberação fundamentada, por parte do 

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

*A15*  Análise, discussão e votação relativas à ratificação de 

despacho, referente à Recolha de RSU’s:  Seguidamente, foi 

presente informação prestada pelo júri do concurso público, 
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respeitante à prestação de serviços de recolha de resíduos 

sólidos urbanos, no concelho de Trancoso, que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

‘Alguns interessados solicitaram esclarecimentos, necessários 

à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento 

em epígrafe, dentro do prazo estabelecido. Alguns dos 

esclarecimentos solicitados implicam a retificação de erros e 

omissões das peças do procedimento, que é competência do 

órgão competente para a decisão de contratar. -------------------  

Propõe-se a retificação de algumas cláusulas das peças do 

procedimento, designadamente as seguintes: ----------------------  

1 - A fórmula para avaliação do preço. A fórmula utilizada é a 

seguinte: ---------------------------------------------------------------  

---------------------------P= 60-50 X/Xm ----------------------------  

Na qual:----------------------------------------------------------------  

---------------------P= pontuação ------------------------------------  

---------------------X= valor da proposta ---------------------------  

---------------------Xm= valor médio das propostas ---------------  

n 
ƩXi 

Xm=      i=1 
      n 

O valor médio das propostas é obtido pela média aritmética de 

todas as propostas consideradas. -----------------------------------  

Às propostas de valor igual ou superior a 1.20 daquele valor 
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médio é atribuída a classificação de 0 valores. -------------------  

Às propostas de valor igual ou inferior a 0.80 daquele valor 

médio é atribuída a classificação de 20 valores. -----------------  

Os esclarecimentos solicitados têm a ver com a utilização na 

fórmula com o valor médio das propostas. O artigo 139, ponto 

4 do Código da Contratação Pública diz que não podem ser 

utilizados quaisquer dados que dependam, direta ou 

indiretamente, dos atributos das propostas a apresentar, com 

exceção dos da proposta a avaliar. A fórmula pontua com valor 

máximo propostas de valor igual ou inferior a 0.80 do valor 

médio das propostas, não diferenciando as propostas cujo 

valor se situe abaixo daquele valor, "impedindo" os 

concorrentes que tenham condições para apresentar uma 

proposta de valor inferior, pois não retirará nenhuma 

vantagem em termos de pontuação. ---------------------------------  

Assim, propõe-se a substituição da fórmula, evitando-se 

algumas eventuais irregularidades. A nova fórmula será a 

seguinte: ---------------------------------------------------------------  

PRE = (1-Pc/Pb)x20 --------------------------------------------------  

Sendo, ------------------------------------------------------------------  

PRE - Classificação relativa ao preço proposto ------------------  

Pc - Preço Proposto em apreciação --------------------------------  

Pb - Preço Base -------------------------------------------------------  
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2 - Os documentos de habilitação exigidos devem ser 

comprovativos da titularidade das habilitações legalmente 

exigidas para a prestação dos serviços em causa, de acordo 

com o registado no ponto 6, artigo 81° do CCP. Por erro 

aparece HACCP, quando se pretendia indicar SSHT, 

segurança, saúde e higiene no trabalho. Entende-se que a 

norma da série NP EN ISSO 9000, não é legalmente exigível. 

Assim, propõe-se que a redação da alínea c) do artigo 33 do 

Programa de Procedimento, seja a seguinte: ----------------------  

c) Certificação de qualidade válidas que lhe tenham sido 

atribuídas por organismos independentes para a certificação 

da conformidade dos seus serviços com determinadas normas 

de garantia de qualidade, nomeadamente o cumprimento da 

exigência legal de implementação de sistema de SSHT. O 

concorrente deverá juntar cópia dos certificados que considere 

serem relevantes para a prestação do serviço objeto do 

presente procedimento.’ ---------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Face à necessidade do cumprimento dos prazos legais, no que 

concerne às respostas e esclarecimentos a prestar pelo 

Município aos interessados, no âmbito do concurso público 

para a prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos 

urbanos no concelho determino, dada a urgência na aprovação 
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das alterações às peças do procedimento do citado concurso, 

alterações estas, propostas pelo júri do procedimento e 

constantes na presente informação e de acordo com o n.º 3 do 

art.º 35º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a aprovação das já 

referidas alterações, que se consideram reproduzidas para 

todos os efeitos legais, devendo este despacho ser sujeito a 

ratificação, na próxima reunião da Câmara Municipal.’ --------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 09-06-2014, aprovando as alterações 

às pecas do procedimento, em conformidade com a informação 

prestada pelo júri do procedimento. -------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta de nomeação do 

auditor externo, responsável pela certificação legal de 

contas, a submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal: Atendendo a que já foi feita a adjudicação 

respeitante à aquisição de serviços de auditoria e certificação 

de contas da Câmara Municipal, relativa aos anos de 2014. 

2015 e 2016, à firma ‘Marques de Almeida, J. Nunes , V. 

Simões & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais, S.A.’,  

pelo preço de 24.120€, a Câmara Municipal deliberou, em 

conformidade com o previsto no nº 1 do art.º 77º da Lei nº 

73/2013 de 3 de setembro, propor, à Assembleia Municipal, a 

nomeação da sociedade referida, como auditor externo, 
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responsável pela certificação legal de contas do município, 

para aquele período.  -------------------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

realização de despesa plurianual, para a prestação de 

serviços respeitante à manutenção do elevador da EBI de 

Trancoso:  Tendo sido presente a informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais que se 

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

‘Sendo o equipamento acima referido essencial para o 

funcionamento do edifício onde este se insere, e tendo uma 

utilização diária por um grande universo de utilizadores, é 

necessário ter uma manutenção obrigatória, onde se deve 

incluir a substituição de alguns elementos que decorrem do 

desgaste normal da sua utilização, por um período de 12 

meses’.  -----------------------------------------------------------------  

O setor de aprovisionamento informou que o valor estimado 

para o efeito é de 2.066,40€ para os 12 meses, correspondente a 

172.20€ por mês, valores estes já com IVA incluído. ------------  

Atendendo a que se trata da assunção de um compromisso 

plurianual, em conformidade com o previsto no nº 1 do art.º 6º 

da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal 

deliberou submeter o assunto à apreciação da Assembleia 

Municipal, solicitando-lhe autorização prévia.  ------------------  
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*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

realização de despesa plurianual, para a prestação de 

serviços de telecomunicações:  Tendo sido presente o caderno 

de encargos, elaborado pelo setor de informática, respeitante à 

prestação de serviços supra referida, com um custo mensal 

estimado de 1.883,06€ e um valor global de 67.790,16€ para 36 

meses, acompanhado de informação prestada pela divisão 

financeira que se transcreve na íntegra: ----------------------------  

‘Na sequência do envio à Divisão Financeira, com vista à 

respetiva cabimentação, da informação relativa à necessidade 

de proceder à abertura de procedimento para a contratação 

dos serviços supra-referenciados, cumpre-nos comunicar que a 

despesa em questão tem assegurada uma 

cabimentação/compromisso no âmbito do contrato existente, 

conforme mapas em anexo. ------------------------------------------  

Neste contexto, entende-se que existindo apenas alteração do 

contrato de prestação de serviço, e estimando-se mesmo uma 

redução significativa de valores, até por força do cumprimento 

do disposto no artigo 73°, da Lei 83-C/2013, de 31 de 

dezembro, que o suporte orçamental ao referido procedimento 

está devidamente assegurado’, --------------------------------------  

atendendo a que o orçamento-base já incorpora a redução 

remuneratória legalmente prevista, a Câmara Municipal, em 
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conformidade com o previsto no art.º 73º, nomeadamente nos 

seus nos
 4 e 11, da Lei nº 83-C/2013 de 31 de dezembro, 

deliberou emitir parecer prévio vinculativo favorável, relativo 

à contratação desta prestação de serviços.  -----------------------  

Por outro lado, dado tratar-se da assunção de um compromisso 

plurianual, em conformidade com o previsto no nº 1 do art.º 6º 

da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal 

deliberou submeter o assunto à apreciação da Assembleia 

Municipal, solicitando-lhe autorização prévia.  ------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta de retificação da 

deliberação camarária de 23/10/2013, respeitante à 

delegação de competências para contratar serviços:  De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, sobre o assunto em 

epígrafe, apresentou a seguinte proposta que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

‘Tendo sido presente, em reunião camarária de 23/10/2013, 

uma informação prestada pela Divisão Financeira, dando 

conta que: -------------------------------------------------------------  

- de acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 73º da Lei 66-

B/2012 de 31/12, a celebração ou renovação de contratos de 

aquisição de serviços carecia de parecer prévio vinculativo 

do órgão executivo; ------------------------------------------------  

- por outro lado, havia um vasto conjunto de serviços 
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contratados com frequência, mas de grande 

imprevisibilidade temporal e em que a urgência na sua 

contratação não era conciliável com a periodicidade 

estabelecida para a realização das reuniões do executivo, ---  

a Câmara Municipal deliberou delegar no senhor vereador 

Eduardo Pinto, vereador a tempo inteiro, a autorização prévia 

para a contratação dessas prestações de serviços. ---------------  

Tendo sido feita uma análise mais cuidadosa da Lei n.º 75/2013 

de 12/09, constatou-se que o artigo 34º (referente à delegação 

de competências), no seu n.º 1, estipula que "a Câmara 

Municipal pode delegar as suas competências no respetivo 

presidente,. .." .  --------------------------------------------------------  

Como tal,  entendo que aquela competência deveria ser 

delegada não no referido vereador, mas sim no Presidente da 

Câmara que, por sua vez, a poderá subdelegar no vereador. ---  

Assim, proponho que aquela delegação de competências seja 

feita no Presidente da Câmara.’ ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, delegando as 

competências aí referidas no senhor Presidente da Câmara, 

com efeitos retroativos a 23/10/2013. ------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação da 3ª revisão ao orçamento e ao 

plano de atividades para 2014: Tendo sido presentes os 
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documentos supra referidos, com um total de acréscimos de 

receitas e de despesas de 501.000€ e depois de o senhor 

Presidente da Câmara ter explicitado que: -------------------------  

- o acréscimo da receita provém de um adiantamento de verbas 

respeitantes à exploração das eólicas a funcionar no 

concelho, para além de um pequeno montante proveniente da 

venda de sucatas; ---------------------------------------------------  

- o acréscimo da despesa se refere , fundamentalmente, às 

possíveis aquisições do Palácio Ducal, de terrenos para 

expansão urbana, de terrenos na Zona Industrial, à 

organização de Feira de São Bartolomeu e ao pagamento do 

capital subscrito na Resiestrela, ----------------------------------  

a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 3ª 

revisão ao orçamento e ao plano de atividade para 2014, com 

as abstenções dos senhores vereadores do PSD, doutor João 

Rodrigues e doutor Augusto Rente. --------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

processo negocial com vista à aquisição do imóvel 

denominado ‘Palácio Ducal’: Em seguida, o senhor Presidente 

da Câmara, sobre o assunto em epígrafe, apresentou a seguinte 

proposta que se transcreve na íntegra: -----------------------------  
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‘- O edifício conhecido como Paço Ducal, situado no centro 

histórico de Trancoso é o mais representativo edifício da 

arquitetura civil senhorial desta localidade; -------------------  

- Não obstante, encontra-se em estado de ruína, representando 

até algum perigo público, sem que se preveja a sua 

recuperação; -------------------------------------------------------  

- O proprietário, sociedade "Ducalgest - Empreendimentos 

Imobiliários, Lda", não tem prevista a sua recuperação e 

manifestou a esta autarquia a sua disponibilidade para a 

alienação; -----------------------------------------------------------  

- A aquisição deste edifício interessa ao Município de 

Trancoso, uma vez que, dada a sua localização e importância 

arquitetónica e histórica, é recomendável a sua afetação a 

um uso público que melhor preserve as suas características.  

Assim, proponho que a Câmara Municipal de Trancoso 

manifeste ao proprietário a intenção de aquisição do referido 

imóvel com as seguintes condições: --------------------------------  

Preço: até 375.000 €; ------------------------------------------------  

Condições de Pagamento: -------------------------------------------  

Ano 2014-50.000 €; ---------------------------------------------------  

Ano 2015 - 50.000 €; -------------------------------------------------  

Ano 2016 -100.000 €; ------------------------------------------------  

Ano 2017 -100.000 €; ------------------------------------------------  
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Ano 2018 - 75.000 €.’ ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, tendo os senhores vereadores do PSD 

concordado com a proposta de negociação, entendendo, 

porém, que a proposta não deveria ultrapassar os 300.000€. --  

Dado tratar-se da assunção de um compromisso plurianual, em 

conformidade com o previsto no nº 1 do art.º 6º da Lei nº 

8/2012 de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou 

submeter o assunto à apreciação da Assembleia Municipal, 

solicitando-lhe autorização prévia.  --------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação das contas consolidadas do 

município, relativas ao exercício económico de 2013: Tendo 

sido presentes os documentos contabilísticos respeitantes às 

contas consolidadas do município, referentes ao exercício 

económico de 2013, com um total de custos e perdas de 

12.661.239,19€ e um total de proveitos e ganhos de 

9.599.314,53€ e um consequente resultado liquido do exercício 

negativo de 3.061.924,66€, a Câmara Municipal deliberou, por 

maioria, aprovar as contas consolidadas do município, 

relativas ao exercício económico de 2013, com as abstenções 

dos senhores vereadores do PSD, doutor João Rodrigues e 

doutor Augusto Rente .  -----------------------------------------------  

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 
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lançamento de foguetes e artefactos pirotécnicos, em período 

crítico: Seguidamente, foi presente informação prestada pelos 

serviços técnicos do município, sobre o assunto em epígrafe, 

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

‘Somos pelo presente informar V. Exa. de que, na última 

reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, a 22 de maio do corrente ano, foi posta à 

consideração dos presentes a questão da emissão de 

autorização prévia e licenciamento do lançamento de foguetes 

e de artefactos pirotécnicos em Período Critico, tendo esta 

Comissão, à semelhança dos anos anteriores, acordado, por 

unanimidade, que a Câmara deveria deliberar a proibição do 

uso de qualquer tipo de foguetes ou artefacto pirotécnico 

durante este período, o qual está definido na Portaria 

110/2014, de 22 de maio, como sendo de 1 de julho a 30 de 

setembro.’ -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proibir o uso de qualquer tipo 

de foguetes ou artefactos pirotécnicos, durante o período 

critico, em conformidade com a informação prestada pelos 

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

*A24*  Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência na aquisição de um imóvel, sito na 

Rua Chã, em Trancoso: Em seguida, foi presente o 
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requerimento número 253 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês de junho, de 

Aurélio Galhardo Coelho, residente em Lisboa, na qualidade de 

proprietário, a solicitar que a Câmara Municipal informe se 

deseja ou não exercer o direito de preferência, relativo à venda 

de um prédio urbano, sito na Rua Chã, nº 1, em Trancoso, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 467, da união de 

freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior, pelo valor de 60.000 euros. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

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

*A25*  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: ---  

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1102: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de uma palma para pai de funcionária 548 02-06-2014 25,00 € 
Aquisição de Outdoors para divulgação da Festa da História 549 02-06-2014 1.752,75 € 
Aquisição de Toner para EBI de Trancoso 550 02-06-2014 205,00 € 
Aquisição de material para a viatura 01-BO-22 551 02-06-2014 126,31 € 
Aquisição de material para a viatura 59-30-BT 552 02-06-2014 27,68 € 
Aquisição de uma válvula para máquina Newholland 553 02-06-2014 18,45 € 
Aquisição de material para corta sebes 554 02-06-2014 57,70 € 
Aquisição de filtro de óleo para viatura 82-LE-58 555 02-06-2014 9,29 € 
Aquisição de 1 tubo de combustível para viatura 73-AT-05 556 02-06-2014 71,16 € 
Aquisição de plantas para vários espaços verdes na cidade Corr.507 02-06-2014 368,04 € 
Aquisição de 2 pneus para a viatura 88-96-QF Corr.520 02-06-2014 180,30 € 

Total 2.841,68 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1122: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Serviço de almoço para promover e divulgar "Festa da História" 557 04-06-2014 500,00 € 
Aquisição de equipamento para computadores 558 05-06-2014 445,51 € 
Aquisição de material para escritório -stock 559 05-06-2014 1.300,00 € 
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Aquisição de discos de tacógrafo -Serviço de Educação 560 05-06-2014 65,00 € 
Aquisição de discos de tacógrafo -Serviço de Obras 561 05-06-2014 55,00 € 
Aquisição de uma câmara de ar para JCB 562 05-06-2014 43,05 € 
Remendar furo na JCB 563 05-06-2014 24,60 € 
Aquisição de 2 Bidons de Óleo - Serviço de Obras 564 05-06-2014 1.300,00 € 
Aquisição de placa publicitária -Casa Oficina do Bandarra 565 05-06-2014 36,90 € 
Reparação do limpa bermas ORSI 500 566 05-06-2014 110,70 € 
Revisão do trator Newholland 01-AS-02 567 05-06-2014 693,55 € 
Aquisição de 1 lâmina de corte para motoserra 568 05-06-2014 50,43 € 
Aquisição de uma lamina para JCB 569 06-06-2014 215,25 € 
Lavagem completa das viatura 73-HG-81 e 70-14-NR 570 06-06-2014 30,76 € 
Inspecção da viatura 70-14-NR 571 06-06-2014 30,54 € 
Inspecção da viatura 56-AG-03 572 06-06-2014 45,72 € 
Aquisição de lâmpadas para o parque 573 06-06-2014 1.740,08 € 
Inspecção da viatura OC-60-12 574 06-06-2014 30,54 € 
Inspecção da viatura 33-61-NS 575 06-06-2014 30,54 € 
Aquisição de cimento para diversas obras deste Município 576 06-06-2014 143,44 € 
Aquisição de Toner para EBI de Trancoso Corr.550 06-06-2014 9,00 € 
Trabalhos de empreitada "Requalificação de um edifício para "Casa 
do Bandarra"" 

577 28-05-2014 3.688,80 € 

Total 10.589,41 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1137: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Transporte de alunos do1º Ciclo para o Sabugal - "Andebol 4 Kids" 578 09-06-2014 120,00 € 
Aquisição de viatura ligeira de caixa aberta e cabine dupla 579 09-06-2014 4.250,00 € 

Total 4.370,00 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1162: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Ligação em baixa tensão/execução ramal elétrico - Edifício "Casa 
Bandarra" 

580 11-06-2014 350,98 €

Plano Animação Aldeias Históricas/ PR - Caminhos Históricos de 
Trancoso 

581/582/583/ 
584 

06-06-2014 48.996,85 €

Juros de Mora - Empreitada "Piscina Municipal Coberta Vila F. 
Naves" 

585 04-06-2014 5.151,66 €

Transfª corrente para Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 586 13-06-2014 20.000,00 €
Transfª3 corrente para Alto da Broca 587 03-06-2014 100,00 €

Total 74.599,49 € 
 

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. --  

*A26*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: -----------------------------------------  

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. 
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94 Rui Manuel Abrunhosa Cardoso 
Fornecimento de camarás 
de ar 

14,76 € 11-06-2014 

354 Elisabete Afonso Silvano Rebelo Apoio livros escolares 14,40 € 06-06-2014 

411 Torres & Filho, Lda 
Reinspecção da viatura 36-
25-XC 

38,20 € 06-06-2014 

458 Tintas Varmol, Lda 
Fornecimento de material 
para janelas CMT 

87,76 € 11-06-2014 

459 Tintas Varmol, Lda 
Fornecimento de discos 
corte e lixa 

100,86 € 11-06-2014 

747 
União das Freguesias de Torre Terrenho, 
Sebadelhe Serra e Terrenho 

Pagamento parte protocolo 
36/2013 

2.500,00 € 06-06-2014 

792 Torres & Filho, Lda 
Inspecção da viatura 01-
BO-22 

61,08 € 06-06-2014 

800 Banda Musical de Freches 
Pagamento protocolo 
21/2014 

1.000,00 € 28-05-2014 

802 Grupo Desportivo de Trancoso 
Pagamento parte protocolo 
11/2014 

5.500,00 € 30-05-2014 

803 
União das Freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital 

Pagamento parte protocolo 
10/2014 

1.917,00 € 30-05-2014 

804 
Raia Histórica - Associação Desenv. 
Nordeste da Beira 

Pagamento parte protocolo 
7/2014 

2.500,00 € 30-05-2014 

815 
Encanta-Restauração e Serviços de 
Trancoso, Lda 

Pagamento refeições 1o 
ciclo 

4.435,26 € 28-05-2014 

819 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda. 
Fornecimento de massa 
betuminosa 

969,86 € 06-06-2014 

820 
Beira Areal - Extracção, Comer. de Areias, 

Britas e Derivados, SA 

Fornecimento de areia e 
areão para diversas 
estradas e caminhos 

295,15 € 11-06-2014 

821 Bricodis - Distribuição de Bricolage, SA Fornecimento de tampos 81,90 € 06-06-2014 

824 Comeal - Com. Equip. Industrial, Lda 
Fornecimento de 
equipamento de resguardo 

713,61 € 11-06-2014 

825 Comeal - Com. Equip. Industrial, Lda 
Fornecimento de 
equipamento de resguardo 

80,81 € 11-06-2014 

826 Comeal - Com. Equip. Industrial, Lda 
Fornecimento de 
equipamento de resguardo 

2.729,37 € 11-06-2014 

827 Comeal - Com. Equip. Industrial, Lda 
Fornecimento de 
equipamento de resguardo 

922,87 € 11-06-2014 

828 Contenur Portugal 
Fornecimento de 
contentores 

1.476,00 € 11-06-2014 

829 
DOLEY - Fotografia e Artigos 
Publicitários, Lda. 

Fotografias aéreas 738,00 € 12-06-2014 

830 Espectro - Sistemas de Informação, SA Fornecimento de discos 112,18 € 06-06-2014 

831 Gonçalves Silva & Sérgio, Lda 
Fornecimento de fogo de 
artifício 

1.722,00 € 06-06-2014 

832 Jardim da Rua - Comércio de Plantas, Lda. Fornecimento de plantas 79,90 € 06-06-2014 

834 
MIC - Inspecção e Certificação Técnica, 
Lda. 

Registo/ Homologação de 
Propriedade da 
Newholland 

220,00 € 28-05-2014 

835 M.S. Mendonça, Lda 
Fornecimento de material 
para impressão 

3.706,09 € 06-06-2014 

836 PH - Informática e Micro Sistemas, Lda Renovação de licenças 3.491,97 € 06-06-2014 

837 
VIAMARCA-Pinturas de Vias 
Rodoviárias,SA 

Fornecimento de material 
de sinalização 

1.040,58 € 11-06-2014 

838 Viuva Carneiro & Filhos, Lda 
Serviço de transporte de 
mercado 

237,60 € 06-06-2014 

839 Alexandre José Branquinho Linhares Aquisição de pneus 623,17 € 12-06-2014 

840 Ângelo Ramos, Lda. 
Aquisição de material de 
limpeza e higiene 

37,00 € 09-06-2014 

841 
António Sousa - Informática e 

Telecomunicações, Unipessoal, Lda 

Fornecimento de Ratos 
ópticos 

174,04 € 11-06-2014 

842 Artur António Pineira Pinto Fornecimento de baterias 325,98 € 09-06-2014 

843 
Bandarra Cooperativa Agrícola do 
Concelho de Trancoso, C.R.L. 

Aquisição de Balseiros 
50L 

17,56 € 09-06-2014 

844 Jorge Manuel Santos Almeida 
Aquisição de material para 

reparação de iluminação 

de Natal 

64,65 € 11-06-2014 

845 Jorge Manuel Santos Almeida 
Aquisição de material para 
obras por administração 
directa 

84,98 € 11-06-2014 

846 Jorge Manuel Santos Almeida 
Aquisição de material 

para obras por 

administração directa 

815,47 € 11-06-2014 
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847 Jorge Manuel Santos Almeida 
Aquisição de material 

para reparação de 

aquecedor 

5,79 € 11-06-2014 

848 José Manuel Ramos dos Santos Fornecimento de Gás 459,00 € 11-06-2014 
849 José Manuel Ramos dos Santos Fornecimento de Gás 621,00 € 11-06-2014 
850 José Manuel Ramos dos Santos Fornecimento de Gás 621,00 € 11-06-2014 
851 José Manuel Ramos dos Santos Fornecimento de Gás 567,00 € 11-06-2014 
852 José Manuel Ramos dos Santos Fornecimento de Gás 648,00 € 11-06-2014 
853 José Manuel Ramos dos Santos Fornecimento de Gás 81,00 € 11-06-2014 

854 Marcelo Pimenta, Lda. 
Aquisição de troféus e 
medalhas 

489,54 € 11-06-2014 

855 Marcelo Pimenta, Lda. Aquisição de dorsais 51,66 € 11-06-2014 
857 Maria da Luz Gomes-Unipessoal, Ld° Aquisição de óleo 159,90 € 11-06-2014 

858 Maria da Luz Gomes-Unipessoal, Ld° 
Aquisição de material para 

reparação de motoserra e 

roçadoras 

191,50 € 11-06-2014 

859 
Massa Patrocínio Farmácia S. Unipessoal 
Lda. 

Aquisição material médico 

para centro recolha 

animais 

33,00 € 09-06-2014 

860 Moisés e Filhos, Lda Fornecimento de gasóleo 312,50 € 11-06-2014 

861 N Funções Produções Gráficas Lda. 
Fornecimento de material 
para julgados de paz 

204,18 € 11-06-2014 

862 N Funções Produções Gráficas Lda. 
Fornecimento de material 
para julgados de paz 

206,64 € 11-06-2014 

863 Paulo Jorge Martins Ramos 
Fornecimento de ração 
para animais 

307,50 € 09-06-2014 

864 
Peças Bandarra - Acessórios de 

Automóveis, Lda 

Aquisição de jogo de 
calços 

80,16 € 11-06-2014 

865 Rui Manuel Abrunhosa Cardoso Aquisição de pneus 380,02 € 11-06-2014 

868 Santiago & Ca, Lda 
Aquisição de chapa 
galvanizada 

62,35 € 11-06-2014 

869 Santiago & Ca, Lda 
Aquisição de válvulas e 
tubos 

111,50€ 11-06-2014 

870 Santiago & Ca, Lda 
Aquisição de sachos e 
cabos 

174,00 € 11-06-2014 

871 
Tabacobeira, Com. Art. Tabacaria e 

Cafetaria, Lda 

Aquisição de material 
limpeza e higiene 

380,14 € 11-06-2014 

872 
Tabacobeira, Com. Art. Tabacaria e 

Cafetaria, Lda 

Aquisição de sacos para 
lixo 

106,27 € 11-06-2014 

873 
Tabacobeira, Com. Art. Tabacaria e 

Cafetaria, Lda 

Aquisição de material 
limpeza e higiene 

853,60 € 11-06-2014 

874 Tintas Varmol, Lda Aquisição de torneira 24,60 € 11-06-2014 

875 Tintas Varmol, Lda 
Aquisição de silicone e 
cola 

102,43 € 11-06-2014 

876 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 
Trancoso, Lda 

Fornecimento de Filtros e 
Vidros -Stock 

48,95 € 09-06-2014 

877 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Fornecimento de Filtros 
para 01-AS-02 

27,68 € 09-06-2014 

878 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Fornecimento de Correias 
e Facas 

400,37 € 09-06-2014 

879 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Fornecimento de facas, 
parafusos e casquilhos 

742,43 € 09-06-2014 

880 
MIC - Inspecção e Certificação Técnica, 
Lda. 

Inspecção da máquina 
Newholand 

387,45 € 28-05-2014 

893 Guarda Nacional Republicana - Trancoso 
Serviços de segurança 
feira 

980,10 € 30-05-2014 

894 
Maquiguarda - Com. de Máquinas, 
Veículos e Equip.,Lda 

Pagamento fatura da 
compra JCB 

10.000,00 € 30-05-2014 

896 
Piscotávora - Associação de Produtores 

Florestais 

Pagamento protocolo 
25/2013 

5.000,00 € 03-06-2014 

897 Marques & Pereira, Lda. Fatura Boletim Municipal 676,50 € 03-06-2014 

898 
Floponor - Florestas e Obras Públicas do 
Norte, Lda. 

Fatura req. edificio para 
Casa do Bandarra 

18.325,89 € 30-05-2014 

899 Freguesia de Moimentinha 
Pagamento parte protocolo 
39/2013 

4.500,00 € 06-06-2014 

900 Freguesia de Valdujo 
Pagamento parte protocolo 
37/2013 

5.000,00 € 03-06-2014^ 

937 Diocese da Guarda - Cúria Diocesana 
Pagamento protocolo 
19/2014 

500,00 € 12-06-2014 

938 Associação dos Amigos de Vale de Mouro Pagamento protocolo 500,00 € 06-06-2014 
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23/2014 

941 
Conservatória do Registo Predial de 
Trancoso 

Registo Predial de artigos 
matriciais 

360,00 € 06-06-2014 

947 Garagem Lopes, SA 
Revisão e reparação da 
viatura 52-GN-34 

5.163,86 € 12-06-2014 

948 
Finiclasse 2000 - Comércio e Gestão 
Automóvel Intermercados, Lda. 

Reparação da viatura 11-
FB-39 

331,99 € 13-06-2014 

949 
Finiclasse 2000 - Comércio e Gestão 
Automóvel Intermercados, Lda. 

Reparação da viatura 11-
FB-38 

1.477,91 € 13-06-2014 

950 António Garcia, S.A. 
Reparação da viatura 88-
96-QF 

1.338,00 € 13-06-2014 

952 Carlos Alberto Soares Leite de Almeida Reparação de Estofos 553,50 € 13-06-2014 
953 Global Notícias Publicações, S. A. Publicação de Avisos 202,95 € 13-06-2014 

954 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Reparação de limpa 
bermas 

410,82 € 13-06-2014 

958 
Hélder Duarte Pereira da Conceição 
Almeida 

Reparação de limpa 
bermas 

86,10 € 13-06-2014 

959 
Hélder Duarte Pereira da Conceição 
Almeida 

Aplicação de lâminas na 
Newholland 

405,90 € 13-06-2014 

961 Ambimed - Gestão Ambiental, Lda. Aquisição de Contentor 10,48 €; 13-06-2014 

962 
BR - Análises Ambientais e Alimentares, 
Lda 

Análises laboratoriais 3.429,98 € 13-06-2014 

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

5.000,00 € 13-06-2014 

Total 112.025,20 €  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

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. --  

*A27*  Análise, discussão e votação de projeto de regulamento do 

exercício da atividade de comércio a retalho não sedentário 

do município de Trancoso:  Tendo sido presente e analisado o 

projeto de regulamento referido em epígrafe, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o projeto de regulamento, nos 

termos apresentados, devendo cumprir-se a tramitação 

legalmente exigida . --------------------------------------------------  

*A28*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à outorga 

de uma escritura de justificação respeitante ao terreno do 

posto de abastecimento GALP, em Trancoso, com base numa 

informação técnica: Em seguida, foi presente informação do 
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setor de património, sobre o assunto em epígrafe, que se 

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

‘No dia 21/09/2012 foi entregue o IMI relativo ao imóvel supra 

referido, no Serviço de Finanças de Trancoso, tendo ficado 

registado com o artigo matricial n.º 2252, da freguesia de 

Santa Maria, que se anexa. ------------------------------------------  

Tendo-se constatado que a área deste imóvel e que constava no 

IMI estava errada enviou-se o oficio n.º 2105, de 26/09/2012, 

que se anexa, ao Serviço de Finanças de Trancoso para que 

retificasse a área aquando a avaliação. ---------------------------  

Entretanto outorgou-se uma escritura de justificação em 

21/02/2013 que dotou este Município de titularidade para 

poder registar este imóvel sem que, contudo, se tivesse 

apercebido que a área que constava no respetivo artigo 

matricial não tinha sido retificada pelo Serviço de Finanças de 

Trancoso ao nosso pedido do ofício n.º 2105. ---------------------  

No seguimento da escritura de justificação registou-se na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso este imóvel com 

a área errada, descrição n.º 2390/20130417, que se anexa. 

A área deste imóvel já foi retificada no Serviço de Finanças, 

tendo resultado um novo artigo matricial com o n.º 6, da União 

de Freguesias de Trancoso e Souto Maior (anterior artigo 

matricial n.º 2271, da freguesia de Santa Maria), que se anexa.  
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Venho, assim, propor que se efetue uma nova escritura de 

justificação para se poder registar este imóvel, na 

Conservatória do Registo Predial, agora com a área correta. --  

A chefe de divisão financeira informou que concordava com o 

procedimento proposto. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder à retificação da 

escritura de justificação datada de 21/02/2013, com vista à 

correção da respetiva área, dando poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para outorgar a competente escritura. -  

*A29*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

transporte escolar:  Em seguida, foi presente o requerimento 

número 1341 que deu entrada na Secretaria da Câmara, em 28 

do passado mês de maio, de Virgílio Augusto Filipe, residente 

na Quinta da Lavagem, em Aldeia Nova, a solicitar transporte, 

para que o seu filho, Tiago Alexandre Morgado Filipe, se possa 

deslocar, diariamente, desde a Quinta da Lavagem a Aldeia 

Nova, numa distância aproximada de 5 km, e vice-versa, para 

poder apanhar o autocarro escolar. ---------------------------------  

O serviço de transportes informou que, nos anos letivos 

anteriores, era solicitado preço ao taxista de Aldeia Nova, 

senhor Germano Santos, sendo que, no presente ano letivo, 

estava a cobrar, diariamente, o preço de 16€, para aquela 

prestação de serviços. ------------------------------------------------  
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À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, a Câmara 

Municipal deliberou solicitar uma proposta de preço ao 

taxista de Aldeia Nova, tendo em vista o transporte do aluno. -  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio 

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

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 1399 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 3 do corrente mês de 

junho, de Alto da Broca - Associação de Produtores Florestais,  

com sede em Vilares, a solicitar um apoio de 100€, para ajuda 

na organização do 1º seminário nacional de fitossanidade 

florestal,  realizado no passado dia 16 de maio. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro, no montante de 100€, mediante a celebração 

de protocolo, tendo votado contra os senhores vereadores do 

PSD, doutor João Rodrigues e doutor Augusto Rente que 

justificaram o seu sentido de voto, atendendo à informação 

relativa ao cálculo dos fundos disponíveis, prestada pela 

divisão financeira. ---------------------------------------------------  

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1020 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 14 do passado mês de 

abril, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, a solicitar 

um apoio de 31.000€, para, no âmbito do programa de expansão 

e desenvolvimento da educação do pré-escolar e 1º ciclo, fazer 



 
 

Ata  n . º    1 1  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    16 -0 6 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

o apoio complementar em Freches e Cogula. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro, no montante de 20.000€, mediante a 

celebração de protocolo, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, doutor João Rodrigues e doutor Augusto 

Rente que justificaram o seu sentido de voto, atendendo à 

informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis, 

prestada pela divisão financeira. ----------------------------------  

*A32*  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. ---------------------------------------------  

*A33*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A34*  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 

e pelo Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  
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O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 


