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ATA DA REU$IÃO DA CÂMARA 

MU$ICIPAL DE TRA$COSO REALIZADA 

EM 13 DE JULHO DE 2016. -----------------------  

*A1*  Aos 13 dias do mês de julho do ano de 2016, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues, doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. -----  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença do senhor vereador Rogério 

Tenreiro, afirmando que tal se deve ao facto de o senhor 

vereador Augusto Rente ter pedido a sua substituição, na 

presente reunião, em conformidade com o previsto no artigo 

78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------  

PERÍODO A$TES 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 22 

do passado mês de junho submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 
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foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio, por não ter estado presente nessa 

reunião, foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do 

edifício dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no 

site do Município. ----------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

132, datado de 12 do corrente mês de julho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 795.130,99€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 143.812,11€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

da Câmara para dar conta de alguns eventos que, a curto prazo, 

irão ter lugar no concelho, convidando os senhores vereadores a 

participarem nos mesmos. -------------------------------------------  

Assim, começou por informar que, na próxima sexta-feira, dia 

15, a ANAFRE irá estar presente no concelho, sendo recebida, 

pelas 14h30m, em Vila Franca das Naves, onde irão decorrer 
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algumas atividades. Acrescentou que, pelas 16h30m, terá lugar, 

no Convento dos Frades, uma reunião de trabalho da referida 

Associação, sendo recebida, pelas 19h30m, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho. Seguir-se-á um jantar, servido na 

“Tasquinha do Chefe”, destinado não só aos elementos da 

ANAFRE presentes, mas ainda a todos os senhores Presidentes 

de Junta de Freguesia, ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal e aos senhores vereadores. ------------------------------  

De seguida, o senhor Presidente da Câmara informou que, no 

próximo dia 16, pelas 16h, irá ter lugar, no Centro Cultural de 

Trancoso, a inauguração de uma exposição temporária com 

quadros e objetos pessoais da pintora Eduarda Lapa, a qual irá 

prolongar-se até 30 de setembro. -----------------------------------  

Por último, o senhor Presidente da Câmara deu conta do 

Festival de Música que, nos próximos dias 22, 23 e 24 de julho, 

irá decorrer no Castelo de Trancoso, prevendo que o mesmo 

possa animar a cidade e incrementar a atividade económica, 

nomeadamente ao nível da hotelaria e restauração. ---------------  

*A6*  Seguidamente, interveio o senhor vereador João Rodrigues, 

para, em nome dos vereadores do PSD, formular as seguintes 

questões: ---------------------------------------------------------------  

‘1.ª - Tomámos conhecimento de que fechou a Escola do 

Reboleiro. A ser verdade, quem deu a ordem para este fecho? A 
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Câmara? A DREC? ---------------------------------------------------  

Houve reclamações dos pais. Porque é que os Vereadores não 

foram informados destas reclamações? ----------------------------  

O que pretende fazer o município? ---------------------------------  

2.ª - Para quando o lançamento dos concursos para integração 

dos funcionários da TEGEC? ----------------------------------------  

3.ª - Qual o ponto da situação do Call Center? É verdade que 

foi perdido a favor da Câmara de Pinhel? Que diligências 

foram feitas pelo Município? ----------------------------------------  

4.ª - Estacionamento na zona do café do Pisoeiro. Falta 

colocar uma placa para evitar multas. -----------------------------  

5.ª - Tomámos conhecimento, no dia de ontem, da contratação, 

em Regime de Avença, da Dr.ª Vera Martins. ---------------------  

É importante que o Julgado de Paz funcione. ---------------------  

Sem querermos pôr em causa a capacidade profissional da Dr.ª  

Vera Martins, queremos deixar claro que há, no Concelho de 

Trancoso, cerca de 15 Advogados. ---------------------------------  

Após as notícias saídas no Jornal o "Interior", onde eram feitas 

acusações ao anterior Presidente da Câmara e como resposta a 

uma entrevista do próprio, parece-nos que esta contratação 

segue nítidos critérios político-partidários. -----------------------  

O facto de a Dr.ª Vera não ser a tempo inteiro, pode levantar 

um problema de incompatibilidade entre o escritório onde 
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estagia e o serviço que presta. --------------------------------------  

Além disso e apesar de ser competência do senhor Presidente 

esta contratação, não podemos deixar de referir que se trata de 

uma militante do Partido Socialista que integrou as listas nas 

últimas Eleições e que a sua contratação descredibiliza a 

independência e imparcialidade deste executivo, onde nós 

Vereadores do P.S.D., nos incluímos, mas que não fomos 

ouvidos neste processo. ----------------------------------------------  

Se sempre que foi necessário contratar Advogado para os 

diversos serviços da Camara e nunca os Vereadores do P.S.D. 

levantaram problemas à defesa dos interesses do Município, 

entendemos que este não é o caso. ----------------------------------  

Com efeito, a maioria dos processos que dão entrada no 

Julgado de Paz são patrocinados por Advogados. Além disso, 

as contraordenações e a assessoria Jurídica do Município 

fazem parte das funções do Jurista Dr. Francisco Coelho e 

despachadas por um Vereador.--------------------------------------  

Por isso, sem pôr-mos em causa a competência profissional da 

Dr.ª Vera Martins, não podemos deixar de dizer que se trata de 

uma contratação com matrizes políticas, conforme vem 

acontecendo no exercício desta legislatura, o que, em nada, 

dignifica este executivo. ---------------------------------------------  

O Concelho não é do Partido Socialista, mas é dos 
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Trancosenses, onde se incluem todos os profissionais do 

Direito que aqui trabalham.’ ----------------------------------------  

Em resposta às questões formuladas pelo senhor vereador João 

Rodrigues, o senhor Presidente da Câmara disse que: ------------  

1- Relativamente à Escola do Reboleiro, o que na realidade 

existe é a Escola de Palhais, com duas turmas, uma localizada 

em Palhais e outra no Reboleiro e que para que as duas turmas 

possam funcionar são necessários, pelo menos, 19 alunos. 

Informou ainda que, até há poucos dias, só havia 16 alunos 

matriculados e, como tal, poderá vir a haver restrições ao 

funcionamento da segunda turma. Acrescentou que já havia tido 

uma reunião com pais e com o diretor do Agrupamento de 

Escolas de Trancoso, no sentido de explicar a situação e que 

estavam a ser travados esforços, procurando manter as duas 

turmas a funcionar. Ainda àcerca deste assunto, referiu que tem 

estado a tentar sensibilizar a DGEST, no sentido de justif icar o 

funcionamento das duas turmas, uma vez que a proximidade da 

Escola melhorará, certamente, o sucesso escolar. -----------------  

No que diz respeito às reclamações dos pais, relacionadas com 

o comportamento de alguns trabalhadores, informou que não se 

tratava de assuntos graves e que, no próximo ano letivo, os 

mesmos iriam ser solucionados. -------------------------------------  

2- Quanto aos concursos relacionados com os trabalhadores da 
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TEGEC, EM, aproveitando a presença do senhor chefe da 

divisão administrativa, solicitou-lhe que fizesse uma breve 

resenha da situação. Assim, o senhor Dr. Francisco Coelho 

informou que, apesar da complexidade do procedimento e do 

avolumar de dificuldades criadas com a saída, por mobilidade, 

da senhora Dr.ª Amélia Sarmento que estava a acompanhar todo 

este processo, iria ser publicitado, a curto prazo, um único 

aviso, com referência aos diversos procedimentos concursais e 

métodos de seleção. Acrescentou que, para o efeito, havia 

decorrido, na passada segunda-feira, uma reunião de trabalho, 

nos serviços do município, com a presença da senhora Dr.ª 

Amélia Sarmento. -----------------------------------------------------  

3- Relativamente ao call center, o senhor Presidente da Câmara 

disse que quem iniciou o processo foi a Câmara Municipal de 

Trancoso que, para o efeito, consultou a empresa Randstad, a 

qual veio a desencadear uma reunião, em Trancoso, com 

potenciais interessados. Acrescentou que foi com alguma 

admiração que viu um panfleto da empresa, respeitante ao 

recrutamento de pessoal, no site da Câmara Municipal de Pinhel 

e que, por enquanto, não tinha qualquer informação concreta 

acerca deste assunto. -------------------------------------------------  

4- No que diz respeito ao estacionamento junto ao café 

referido, disse que se iria averiguar se existe ou não 
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possibilidade de haver ali estacionamentos, deixando espaço 

livre para a circulação de peões. ------------------------------------  

5- Àcerca do contrato, em regime de avença, celebrado com a 

senhora Dr.ª Vera Martins, o senhor Presidente da Câmara 

informou que se tratava de uma contratação por um período de 

um ano e que a mesma só aconteceu devido à mobilidade para a 

Autoridade para as Condições de Trabalho, solicitada pela 

senhora Dr.ª Amélia Sarmento e a que a Câmara não se opôs, 

apesar de reconhecer a falta que a mesma iria fazer ao 

município, resultante do trabalho que vinha a desenvolver. 

Acrescentou que, apenas se havia limitado a usar uma 

competência própria. -------------------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto e complementando a resposta do 

senhor Presidente, o senhor vereador João Paulo Matias 

afirmou: ----------------------------------------------------------------  

‘A contratação da jurista Vera Martins consistiu num 

procedimento da exclusiva competência do Presidente da 

Câmara, dentro dos limites máximos que a Lei permite para os 

ajustes diretos. --------------------------------------------------------  

Além disso, a referida jurista não se vai limitar a prestar 

serviços no Julgado de Paz, uma vez que, também, foi 

contratada para o contencioso da Câmara Municipal, na área 

dos processos de contraordenação, fiscalização e obras 



 
 

Ata  n . º    1 3  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    13 -0 7 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

particulares. -----------------------------------------------------------  

Com bem sabe o ilustre advogado e vereador D. João 

Rodrigues, a relação de confiança entre advogado e cliente, até 

de acordo com o Código Deontológico dos Advogados, é um 

elemento fundamental para o exercício da advocacia, ou, como 

é o caso concreto, serviço de natureza jurídica. ------------------  

Ora, sem prejuízo da reconhecida competência, idoneidade e 

capacidade profissional de outros juristas da praça de 

Trancoso, a Dr.ª  Vera Martins merece deste executivo a 

máxima confiança. ----------------------------------------------------  

A declaração do PSD teria alguma pertinência se a referida 

jurista apenas prestasse serviço no Julgado de Paz, Acontece 

que as matérias de contencioso, nas quais a mesma irá dar 

apoio na Câmara Municipal, são de natureza sigilosa, 

compreendendo-se, assim, a decisão tomada no convite em 

causa. ------------------------------------------------------------------  

Acresce que a decisão de contratar a jurista, face à saída da 

Dr.ª Amélia Sarmento, revestia-se da maior urgência, sob pena 

de o Julgado de Paz ficar sem o apoio de um jurista, o que 

aliás, ainda assim, veio a acontecer, por um período de um 

mês.---------------------------------------------------------------------  

Ora, o procedimento que envolvesse o convite a vários juristas 

da praça iria provocar um atraso mais significativo. ------------  
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A acusação de que a escolha desta jurista é de natureza 

política é, imediatamente, desmentida pela contratação dos 

demais advogados desta praça, independentemente da sua cor 

política, contratação esta, que a Câmara Municipal já efetuou 

por diversas vezes.’ --------------------------------------------------  

*A7*  Continuando a usar da palavra, o senhor vereador João Paulo 

Matias informou que havia dado entrada, nos serviços do 

município, mais uma ação contra o Município, neste caso 

movida pela empresa “Cipriano Pereira Carvalho & Filhos, 

Limitada”, respeitante a trabalhos de eletricidade executados e 

não concursados, em 2010, aquando da construção do Quartel 

dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves, onde são 

reclamados cerca de 50.000€, sendo 35.000€ respeitantes à 

iluminação exterior do Quartel e 15.000€ de juros.---------------  

*A8*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: De 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 

conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 8/2012, de 

21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos fundos 

disponíveis para o mês de julho de 2016, verificando-se que, 

tendo por base as disposições previstas na citada Lei, no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e as alterações 

introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º  7-

A/2016, de 30 de março, LOE para 2016, existe, à presente 
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data, um valor dos Fundos Disponíveis, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 542.579,95€.  -----------------------  

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

Dispensa de Licenças de Utilização: ------------------------------  

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 276 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

22 do passado mês de junho, de Lindina Sequeira Pires, 

residente em Trancoso, na qualidade de herdeira, a solicitar 

isenção de licença de utilização, respeitante a uma habitação 

sita na rua do Forno, em Vila Franca das Naves, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 459 da União de Freguesias 

de Vila Franca das Naves e Feital, 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. --------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 277 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 22 do 

passado mês de junho, de Lindina Sequeira Pires, residente em 

Trancoso, na qualidade de herdeira, a solicitar isenção de 

licença de utilização, respeitante a uma habitação sita na rua do 

Forno, em Vila Franca das Naves, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 458 da União de Freguesias de Vila Franca 
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das Naves e Feital,  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. --------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 278 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

22 do passado mês de junho, de Lindina Sequeira Pires, 

residente em Trancoso, na qualidade de herdeira, a solicitar 

isenção de licença de utilização, respeitante a uma habitação 

sita na rua do Eiró, em Vila Franca das Naves, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 570 da União de Freguesias 

de Vila Franca das Naves e Feital, 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*  Em seguida, foi presente o requerimento número 299 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de julho, de Francisco dos Santos Constantino, 

residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização, respeitante a uma 

moradia unifamiliar sita na Quinta da Cruz, em Póvoa do 
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Concelho, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo P596 

da Freguesia de Póvoa do Concelho, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 300 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

8 do corrente mês de julho, de José dos Santos do Nascimento, 

residente em Reboleiro, na qualidade de procurador da herança 

de José dos Santos, a solicitar isenção de licença de utilização, 

respeitante a uma habitação sita na rua da Tulha, em Reboleiro, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 380 da Freguesia 

de Reboleiro, 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. --------  

*A14*  Em seguida, foi presente o requerimento número 302 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 11 do 

corrente mês de julho, da Fábrica do Santuário de Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, com sede em Fátima, na 

qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 
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utilização, respeitante a uns arrumos sitos em Falachos, 

inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 379 da Freguesia 

de Tamanhos, uma vez que os mesmos foram construídos 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 isentos de licença de utilização. -------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 303 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

12 do corrente mês de julho, de Valdemar Lopes da Paixão 

Guerra, residente em Castaíde, na qualidade de herdeiro, a 

solicitar isenção de licença de utilização, respeitante a uma 

moradia sita na rua do Calvário, Torre do Terrenho, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 989 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 do 

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

*A16*  Apreciação de parecer enviado pela AeneBeira, na sequência 

do pedido de isenção de licença de utilização solicitado pelo 

Centro Distrital de Segurança Social, presente à reunião 

camarária de 08/06/2016: De seguida, foi presente o ofício 
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que deu entrada na secretaria, sob o número 1686, em 1 do 

corrente mês de julho, enviado pela AeneBeira - Associação 

Empresarial do Nordeste da Beira, com sede em Trancoso, que 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

‘A AEEEBEIRA - Associação Empresarial do Eordeste da 

Beira, em resposta ao solicitado por V/Exa, através do ofício 

identificado em epígrafe, vem dizer o seguinte:-------------------  

1º - A Casa do Povo de Trancoso foi criada por Alvará de 

19/03/1973, tendo iniciado funções em instalações provisórias, 

cedidas pela Câmara Municipal de Trancoso. --------------------  

2º - Eo início da década de oitenta, a Direcção da Casa do 

Povo de Trancoso encetou esforços no sentido de adquirir um 

terreno para a construção do edifício-sede; após longas 

démarches, com muitas vicissitudes à mistura, conseguiu que a 

Câmara Municipal lhe cedesse um lote de terreno, para o fim 

em vista. ---------------------------------------------------------------  

3º A Direcção mandou elaborar o projecto do edifício, sob 

orientação da tutela (extinta Junta Central das Casas do Povo), 

tendo sido apreciado e aprovado por esta entidade, ao mesmo 

tempo que se comprometeu a subsidiar a construção, à medida 

que as obras fossem avançando, dado que as mesmas eram 

executadas por administração directa. -----------------------------  
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4º - Alguns meses após o início da construção, quando esta se 

encontrava a meio da sua arquitectura, foi extinta a Junta 

Central. A partir desta data, fácil é imaginar todas as 

dificuldades que se seguiram! Faltaram os subsídios 

prometidos, acabou-se o Fundo Comum das Casas do Povo. ----  

5º - Com muito sacrifício da Direcção e expensas próprias de 

alguns dos seus elementos, foi possível concluir as obras de 

arquitectura, tendo-se colocado o telhado e janelas, sem 

contudo proceder a acabamentos exteriores e interiores. Assim 

permaneceu o edifício, durante alguns anos, tipo "barracão", 

apesar de diversas diligências encetadas junto da Câmara 

Municipal e outras entidades. ---------------------------------------  

6º - Entretanto, o Centro Regional de Segurança Social da 

Guarda decidiu instalar-se em parte do edifício, criando, ali, 

os serviços locais, ocupando, para o efeito, aproximadamente 

metade do 2º piso. Para o efeito, procedeu a acabamentos, 

tendo, desde logo, alterado divisões, instalações sanitárias, 

etc. ---------------------------------------------------------------------  

7º - Os restantes 3/4 da totalidade do edifício continuaram 

"barracão", durante mais alguns anos. ----------------------------  

8º - Depois de muitas diligências junto da Câmara Municipal, 

para que se pusesse termo à situação de insalubridade 

existente, ao nível do 1º piso (cave) do edifício, onde, 



 
 

Ata  n . º    1 3  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    13 -0 7 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

semanalmente, acoitavam feirantes da raça cigana, com os 

respectivos animais e carroças, foi,  finalmente, solucionada 

esta situação.----------------------------------------------------------  

9º - Em 12 de Abril de 1989, foi entregue ao Município de 

Trancoso a cave do edifício, gratuitamente e, a titulo precário, 

autorizando o Município a fazer as obras necessárias para fins 

culturais, onde, posteriormente, passou a funcionar a 

Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, situação que 

ainda permanece, desenvolvendo esta, entre outras actividades, 

Escola de Música, Rancho Folclórico, etc., dispondo para o 

efeito de um auditório com palco para representação. -----------  

10º - Quatro anos mais tarde, em Abril de 1993, foi celebrado 

um "Contrato de Comodato", entre a Direcção da Casa de Povo 

de Trancoso e a Associação Comercial e Industrial de Trancoso 

(Atualmente AEEEBEIRA), para esta instalar os seus serviços, 

na metade restante do 2º piso, comprometendo-se esta 

Associação a executar as obras necessárias ao acabamento do 

1º andar do imóvel. ---------------------------------------------------  

11º - A AEEEBEIRA recebeu as instalações em "bruto"; espaço 

amplo, sem reboco nas paredes, sem pavimento, sem 

instalações elétricas nem canalizações, enfim, apenas 4 

paredes. ----------------------------------------------------------------  

12º - A AEEEBEIRA procedeu às obras indispensáveis para aí 
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poder instalar-se. Dividiu o espaço, construiu divisórias, 

rebocou e pintou paredes, colocou pavimento e teto em todo o 

espaço, colocou instalações elétricas e de comunicações, 

canalizações, construiu instalações sanitárias, gabinetes para 

os funcionários, etc. --------------------------------------------------  

13º - Ora, como se verifica, o imóvel construído pela Casa do 

Povo e, posteriormente, concluído pelas diversas entidades que 

o ocupam, tem estado ao serviço da comunidade; foi a única 

forma encontrada para lhe dar utilização digna, tendo em 

conta que fora construído com o sacrifício e dinheiro dos 

trancosenses e não se encontra afeto, exclusivamente, a fins de 

Segurança Social, através da instalação na sua sede do Serviço 

Local de Segurança Social,  mas também é ocupado pela 

AEEEBEIRA e Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, 

tendo estas entidades investido montantes significativos na sua 

recuperação e adaptação. -------------------------------------------  

14º - Em suma, o edifício em bruto foi construído pela Casa do 

Povo de Trancoso, com o empenho da sua direção e expensas 

de muitos particulares do concelho e em terreno cedido pela 

Câmara Municipal. As entidades que, atualmente, lá se 

encontram instaladas, adaptaram os espaços onde se encontram 

instaladas, tendo, para isso, realizado as obras necessárias à 

sua instalação, apenas nos espaços em que cada uma das 
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entidades ocupa. ------------------------------------------------------  

Acresce ainda que a AEEEBEIRA se encontra nas instalações 

referidas, desde 1993, ou seja, muito antes da publicação da 

portaria n.º 1055/2006, de 6 de junho, prestando aí serviços 

aos seus associados, a empresas e empresários em geral, há 

cerca de 23 anos. -----------------------------------------------------  

A AEEEBEIRA considera, também, no mínimo um abuso, a 

Segurança Social querer registar a totalidade de um edifício, 

onde ocupa apenas uma parte do mesmo, em circunstâncias 

idênticas às outras entidades que também lá se encontram 

instaladas. -------------------------------------------------------------  

Assim a AEEEBEIRA está disposta a recorrer a todos os meios 

legais que se encontram à sua disposição, para que os seus 

direitos prevaleçam.’ -------------------------------------------------  

Face à informação prestada pela AeneBeira e à posição por 

ela assumida, a Câmara Municipal deliberou solicitar ao 

Centro Distrital de Segurança Social da Guarda que, no prazo 

de trinta dias, se pronuncie acerca do teor daquela 

informação, enviando-se-lhe, para o efeito, cópia da mesma. -  

*A17*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de junho: 

Seguidamente, foi presente informação da divisão de obras, 

ambiente, estruturas e equipamento urbano, a dar conta das 
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operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

junho, designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34° do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

'Licenças: --------------------------------------------------------------  

Reconstrução de habitação, n.º 13, em nome de Maria 

Beatriz Fontainhas, sita em Vila Eovinha; ----------------  

Construção de habitação, n.º 14, em nome de Pedro Filipe 

Monteiro Pinto, sita no lugar de “Forno da Telha”, lote 

3, em Vila Franca das Eaves; -------------------------------  

Construção de uns arrumos, n.º 15, em nome de António 

Manuel Domingues da Silva, sitos no lugar de 

“Espinhal”, em Cogula. -------------------------------------  

Comunicações Prévias: ----------------------------------------------  

Construção de habitação, n.º 1, em nome de Imobiliária 

Trancosense, Limitada, sita no lugar de “Tapadas”, lote 

15, em Trancoso; ---------------------------------------------  

Construção de habitação, n.º 2, em nome de Imobiliária 

Trancosense, Limitada, sita no lugar de “Tapadas”, lote 

16, em Trancoso.’---------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 
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urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

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

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

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

*A18*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada ‘Requalificação do 

Palácio Ducal – 2.ª fase’: De seguida, foi presente informação 

do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

5.500€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 5.500€. ----------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas à conta final 

provisória da empreitada “Requalificação do Palácio Ducal 

– 2.ª fase”: Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que, devido ao facto de ainda não se encontrarem 

publicados os índices que irão permitir a realização da revisão 

de preços, referente à empreitada em epígrafe e cumprindo-se 
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com o estipulado no art.º 399 do CCP, se havia elaborado a 

conta final provisória da empreitada, tendo a empresa 

adjudicatária concordado com a mesma, tendo-a, por isso, 

rubricado o senhor Fábio Daniel Tomás Rosa. --------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final provisória 

da empreitada, com um montante global de trabalhos 

executados de 20.000€, coincidente com o valor contratado: --  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada ‘Muro de Suporte 

na E.M. 581’:  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 2.450€, a que 

acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 2.450€. ----------------------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas à conta final 

provisória da empreitada “Muro de Suporte na E.M. 581”:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 
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conta que, devido ao facto de ainda não se encontrarem 

publicados os índices que irão permitir a realização da revisão 

de preços referente à empreitada em epígrafe e cumprindo-se 

com o estipulado no art.º 399 do CCP, se havia elaborado a 

conta final provisória da empreitada, tendo a empresa 

adjudicatária concordado com a mesma, tendo-a, por isso, 

rubricado o senhor António Pedro Ribeiro. ------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final provisória 

da empreitada, com um montante global de trabalhos 

executados de 2.450€, coincidente com o valor contratado: ----  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso e respeitante à 

empreitada “Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso”: De seguida, foi presente o relatório final do júri do 

procedimento, acerca da empreitada supra referida, que se 

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

‘1 – IETRODUÇÃO ---------------------------------------------------  

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

cumprimento do disposto no artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 

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

instalações deste organismo, sito no edifício dos Paços do 

Concelho, o júri do procedimento, designado para o presente 
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concurso público, com o fim de elaborar o relatório final 

fundamentado. ---------------------------------------------------------  

Composição do júri do procedimento, por deliberação da 

Câmara, em sua reunião de 21 de abril de 2016. -----------------  

Membros designados para integrarem o júri: EFECTIVOS: 

Presidente - Eng° Victor Jorge; Vogais - Eng° João Mano e 

Eng° José Carlos Fantasia. SUPLEETES: Dr. Francisco Coelho 

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

2 - OBSERVAÇÕES DOS COECORREETES -----------------------  

Eos termos do artigo 147.º do Código dos Contratos Públicos, 

procedeu-se à audiência prévia dos interessados, tendo-lhes 

sido remetido o relatório preliminar. ------------------------------  

Durante o período de audiência prévia, nenhum concorrente se 

pronunciou sobre o relatório preliminar. --------------------------  

3 – COECLUSÃO -----------------------------------------------------  

O júri,  nos termos do n.º 1 do artigo 148.º do Código dos 

Contratos Públicos, elaborou o presente relatório final,  

mantendo o teor, as conclusões e a ordenação constantes no 

relatório preliminar. -------------------------------------------------  

Eos termos do n.º 3 do artigo 148.º do Código dos Contratos 

Públicos, deverá ser enviado o presente relatório final,  

juntamente com os demais documentos que compõem o processo 

do concurso, à Câmara Municipal, órgão competente para a 
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decisão de contratar, cabendo a este órgão, nos termos do n°4 

do citado artigo, decidir sobre a aprovação de todas as 

propostas contidas neste relatório, nomeadamente para efeitos 

de adjudicação. -------------------------------------------------------  

Eada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatório, o 

qual vai ser assinado por todos os membros do júri.’ ------------  

Em conformidade com o relatório final do júri, a Câmara 

Municipal deliberou adjudicar a empreitada à firma 

“Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas das Beiras, 

Limitada”, pelo preço de 418.335,12€. ----------------------------  

Mais, foi deliberado solicitar ao adjudicatário a apresentação 

dos documentos legalmente exigíveis,  bem como da caução, no 

montante de 20.916,76€, correspondente a 5% do valor da 

adjudicação.-----------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, os senhores vereadores do PSD 

apresentaram a seguinte declaração de voto: ----------------------  

‘Aprovamos o relatório final apresentado pelo júri do concurso 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal”, tendo em consideração a necessidade urgente de 

realizar obras naquele espaço. Eo entanto, os vereadores do 

PSD não se reveem no projeto que, atempadamente, foi 

aprovado, por não ir de encontro às necessidades, nem dos 

munícipes, nem dos comerciantes ali presentes.’ -----------------  
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*A23*  Apreciação das 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9.ª alterações ao orçamento da 

receita e da despesa e às grandes opções do plano, 

respeitantes ao ano económico de 2016:  Seguidamente, foram 

presentes a 6.ª,  7.ª, 8.ª e 9.ª alterações às grandes opções do 

plano e as correspondentes alterações ao orçamento da receita e 

da despesa, para o ano de 2016, com valores equivalentes para 

os reforças e para as diminuições nos montantes da receita e da 

despesa, respetivamente, 59.000€, 163.500€, 31.000€ e 

213.150€, mantendo-se inalterado o volume global do 

orçamento. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

*A24*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

alargamento do período de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, durante a Feira de São 

Bartolomeu 2016: De seguida, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘O Município de Trancoso irá, conjuntamente com a 

AEEBEIRA, promover, no próximo mês de agosto, de 12 a 21, 

mais uma edição da Feira de São Bartolomeu. --------------------  

Ora, trata-se de um Evento de referência em toda a região, 



 
 

Ata  n . º    1 3  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    13 -0 7 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

quer pela qualidade e dimensão do espaço da feira, quer pelo 

número de pessoas que, em regra, visitam e permanecem em 

Trancoso, durante aquele período. De facto, a Feira de São 

Bartolomeu é, hoje, reconhecidamente, um cartaz turístico que 

promove e divulga o nome de Trancoso, por toda a região, 

atraindo inúmeras pessoas a este concelho. -----------------------  

Importa, por isso, continuar a reforçar e consolidar o estatuto 

desta feira, dado o impacto da mesma, na economia local e 

regional. Assim, reconhecendo o interesse do Município, bem 

como o interesse dos comerciantes envolvidos, proponho que a 

Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições 

constantes do Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e da 

Prestação de Serviços do Município de Trancoso, a titulo 

excecional, proceder ao alargamento do período de 

funcionamento dos estabelecimentos de café, cafetaria, 

cervejarias, pastelarias, restaurantes, pizarias, tabernas, casas 

de pasto, bares, pubs e outros identificados no n° 3 do artigo 

4.º do citado Regulamento, até às 4 horas, a vigorar durante o 

período de 12 a 21 de Agosto.’ --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à isenção 
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de pagamento de taxas de licenciamento, durante a Feira de 

São Bartolomeu 2016: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

‘O Município de Trancoso irá, conjuntamente com a 

AEEBEIRA, promover, no próximo mês de agosto, de 12 a 21, 

mais uma edição da Feira de São Bartolomeu. --------------------  

Ora, face à circunstância deste Município ser coorganizador do 

referido Evento e atendendo à importância estratégica que o 

mesmo representa para a economia local e regional, entendo 

que a Autarquia deve criar condições facilitadoras e 

incentivadoras à participação na citada feira, quer dos agentes 

de diversão, quer de outros agentes económicos ou 

associativos, sob pena de os mesmos não estarem presentes, 

comprometendo, assim, o sucesso da própria feira. --------------  

Entendo, assim, que um certame, como a Feira da São 

Bartolomeu, só poderá atrair gente e, consequentemente, 

impulsionar toda a economia local, se puder oferecer a quem 

nos visita, um conjunto de divertimentos e diversões, para além 

do setor ligado à gastronomia, representado pelas tasquinhas e 

restaurantes. ----------------------------------------------------------  

Desta forma, revela-se absolutamente fundamental garantir a 

presença dos referidos agentes, na próxima edição da Feira de 
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São Bartolomeu. Ora, para assegurar tal presença, importa, 

igualmente, garantir que os mesmos não tenham que suportar 

quaisquer tipos de taxas ou licenças municipais, mesmo que tal 

signifique a perda de uma receita eventual, avaliada, 

previsivelmente, em dois mil euros. --------------------------------  

Assim, tendo a próxima Feira de São Bartolomeu um bom 

programa de animação musical, uma significativa mostra das 

atividades económicas locais e regionais, a presença de 

diversos equipamentos de diversão, bem como de uma 

importante oferta gastronómica, garantida através das 

tasquinhas e restaurantes ali presentes, tal permitirá atrair a 

Trancoso milhares de pessoas e, com isso, trazer riqueza e 

dinamismo ao concelho, pelo que proponho que a Câmara 

Municipal delibere, por todas as razões já expostas, não 

proceder à cobrança de quaisquer taxas ou licenças 

municipais, relativamente às atividades referidas na presente 

proposta.’ --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de um dia de comercialização destinado aos feirantes, 

durante o período da Feira de São Bartolomeu 2016:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 
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assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘- Considerando que a Feira de S. Bartolomeu se realiza de 12 

a 21 de agosto de 2016; ----------------------------------------------  

- Considerando ser habitual permitir a comercialização de 

mais um dia aos feirantes habituais do mercado semanal, 

durante o decurso da Feira de S. Bartolomeu; --------------------  

Proponho que seja concedido comercializar, aos feirantes 

habituais do mercado semanal, no dia 13 de agosto de 2016, 

para além dos mercados semanais de 12 e 19 do mesmo mês.’ --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preços de ingresso na Feira de São Bartolomeu 2016: 

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘Considerando que a Feira de S. Bartolomeu se realiza de 12 a 

21 de agosto de 2016; ------------------------------------------------  

Tendo em conta que o Município tem, em orçamento, algumas 

despesas associadas a esta feira e tendo, ainda, em conta o 

esforço financeiro, vem, desta forma, recolher a receita 

oriunda da bilheteira. ------------------------------------------------  
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Proponho, então, que sejam cobrados nos seguintes dias: ------  

Dia 12 - 2,00€ a entrada; --------------------------------------  

Dia 13- 2,00€ a entrada; ---------------------------------------  

Dia 14- 2,00€ a entrada; ---------------------------------------  

Dia 17 - 2,00€ a entrada; --------------------------------------  

Dia 19 - 2,00€ a entrada; --------------------------------------  

Dia 20 - 2,00€ a entrada.’--------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A28*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta 

técnica relacionada com a 5.ª alteração ao PDM, na 

sequência das deliberações camarárias de 10/02/2016 e 

11/05/2016: De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, acerca do 

assunto em epígrafe, que se transcreve na íntegra: ---------------  

‘Eos termos do disposto no artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal procedeu à 

abertura do período de discussão pública, através do Aviso n.º 

6947/2016, de 1 de junho, publicado em Diário da República e 

divulgada através da comunicação social. Tendo decorrido o 

prazo concedido para discussão pública, não se registaram 

reclamações, observações, sugestões e pedidos de 

esclarecimentos apresentados por particulares. ------------------  
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Assim e de acordo com o ponto 1, artigo 90.º, do Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal deverá propor 

à Assembleia Municipal a aprovação da versão final da 5.ª  

alteração ao Plano Diretor Municipal de Trancoso que foi 

aprovada em reunião de Câmara de 10 de fevereiro de 2016.’ --  

De acordo com a informação técnica prestada, na sequência 

das deliberações camarárias de 10/02/2016 e 11/05/2016, a 

Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal 

de Trancoso que aprove a versão final da 5.ª alteração ao 

Plano Diretor Municipal. -------------------------------------------  

*A29*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao registo 

de alterações a operações de loteamento, promovidas por 

particulares: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

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

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

A competência para a concessão da licença relativa às 

operações de loteamento continua a caber à Câmara Municipal, 

nos termos da deliberação camarária de 11/05/2016; -----------  

- O n.º 7 do artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação, aprovado pelo Dec-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, prevê que "a alteração da 

licença dá lugar a aditamento ao alvará que, no caso de 
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operação de loteamento, deve ser comunicado, oficiosamente, à 

Conservatória do Registo Predial competente, para efeitos de 

averbamento, contendo a comunicação os elementos em que se 

traduz a alteração;" --------------------------------------------------  

- Eas situações em que não existem, formalmente, alvarás de 

loteamento, como é o caso das operações promovidas pela 

Câmara Municipal, não se aplicará o regime previsto no 

número 7 do artigo 27.º do regime atrás referido.----------------  

- A alteração à operação de loteamento da Zona Industrial de 

Trancoso, datada de 08/04/1999, foi requerida pela empresa 

“Prisca Alimentação, Limitada”, titular dos lotes nos  14 e 15 

da referida operação de loteamento. -------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere que, 

relativamente à situação da alteração requerida pela empresa 

“Prisca Alimentação, Limitada”, dado ter sido esta a 

responsável por aquela alteração, seja a requerente a proceder 

ao registo da alteração em causa, suportando os custos 

inerentes. --------------------------------------------------------------  

Mais, proponho que a Câmara Municipal delibere que, em 

circunstâncias similares à anterior, ou seja, em processos de 

alteração requeridos por particulares, no âmbito de operações 

de loteamento promovidas pelo Município, sejam aqueles a 

proceder ao registo das mesmas alterações, com assunção dos 
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respetivos custos.’ ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A30*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de autorização de utilização respeitante ao edifício de apoio 

às piscinas exteriores do município, em conformidade com o 

previsto no RJUE:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘- O Município de Trancoso é proprietário de um pequeno 

edifício, localizado no espaço das piscinas exteriores 

municipais, destinado a funcionar como bar de apoio às 

mesmas piscinas; -----------------------------------------------------  

- O referido edifício, na sequência de um procedimento de 

hasta pública, foi objeto de uma cessão de exploração, para o 

período de 1 de julho a 15 de setembro de 2016; -----------------  

- O n.º 1, alínea a), do artigo 7.º do regime jurídico da 

Urbanização e Edificação, prevê que as operações urbanísticas 

promovidas pelas autarquias locais e suas associações, em 

área abrangida por Plano Municipal ou Intermunicipal de 

Ordenamento do Território, estão isentas de controlo prévio; --  

- O conceito de "operações urbanísticas", definido no próprio 

regime jurídico da urbanização e edificação, abrange a própria 
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utilização dos edifícios; ---------------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere emitir a 

certidão de isenção de autorização de utilização, relativamente 

ao edifício em causa, ao abrigo do n.º 1 alínea a) do citado 

regime jurídico, devendo comunicar ao concessionário do bar 

de apoio às piscinas exteriores municipais, para proceder ao 

levantamento da respetiva certidão, procedendo o mesmo, à 

apresentação da mera comunicação prévia, através do Balcão 

do Empreendedor.’ ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A31*  Análise, discussão e votação relativas a um requerimento a 

solicitar a criação de lugares de estacionamento, reservados 

a utentes de um turismo de habitação:  Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 1446 da secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 17 do passado mês de junho, de Maria 

Cristina de Matos Sampaio e Melo que, após referir que havia 

promovido a construção do turismo de habitação “Solar 

Sampaio e Melo”, dentro de Centro Histórico de Trancoso, 

solicitava, ao abrigo das disposições constantes do PDM, bem 

como da regulamentação existente no âmbito do licenciamento 

do turismo de habitação, a criação de 5 lugares de 

estacionamento, reservados aos utentes daquele espaço. ---------  
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, indeferir a 

pretensão da requerente, tendo votado contra o indeferimento 

os senhores vereadores do PSD que apresentaram uma 

declaração de voto. Também os senhores vereadores do PS 

apresentaram uma declaração de voto. Hão participou na 

discussão e votação a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio. -------------------------------------------------------------  

------------------Declaração de voto do PSD ------------------------  

“O sucesso e a rentabilidade do investimento, seja ele um 

turismo de habitação ou um turismo rural, que se situe no 

Centro Histórico de uma vila ou cidade, em que não haja um 

estacionamento privado subterrâneo, onde a proteção e a 

guarda das viaturas é um elemento fundamental para a escolha 

do mesmo, a marcação de lugares de estacionamento, nas 

imediações desse investimento, é um item decisivo para a 

escolha desse turismo. -----------------------------------------------  

Por isso, entendemos, uma vez que não há, nas proximidades do 

investimento, complexidade a nível de estacionamento para os 

restantes utentes, que a pretensão da requerente deveria ser 

admitida.’ --------------------------------------------------------------  

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

‘Votamos contra a pretensão da requerente, salvaguardando, 

no entanto, a mais-valia que o investimento representa para 
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Trancoso, concretamente para o Centro Histórico, pelo qual 

nos congratulamos e felicitamos a gerência respetiva. ----------  

Entendemos, no entanto, para já, não se tratar de uma zona 

crítica em termos de estacionamento, pois existem, nas 

imediações, diversos espaços para estacionar e não 

poderíamos, também, estar a abrir qualquer precedente nesta 

matéria, dentro do Centro Histórico de Trancoso’. --------------  

*A32*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preços respeitantes a material promocional do concelho: 

De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘Pretende o Município de Trancoso disponibilizar música 

erudita / medieval, bem como, simultaneamente, divulgar e 

valorizar o património histórico-cultural do concelho. Eeste 

sentido, vai realizar-se um festival denominado: "Música no 

Castelo", nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2016. -----------------  

O Município adquiriu alguns artigos para este evento, cuja 

venda será promovida ao longo do festival.  -----------------------  

Assim, propõe-se a aprovação do preço de venda dos seguintes 

artigos: ----------------------------------------------------------------  

- canecas: 2,00€/unidade;-----------------------------------------  

- copos: 1,50€/unidade.’ ------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A33*  Apreciação de um requerimento a solicitar autorização para 

a outorga de escritura pública, respeitante à venda de um 

lote de terreno na Zona Industrial de Trancoso, efetuada 

pela Câmara Municipal de Trancoso, em sua reunião de 

28/06/2000: Seguidamente, foi presente o requerimento número 

1573 da secretaria que deu entrada nesta Câmara em 23 do 

passado mês de junho, de Alexandrino António Batista Rebelo e 

Nelson José Batista Rebelo, proprietários do lote n.º 5 da Zona 

Industrial de Trancoso, a solicitar a realização de uma escritura 

pública com o Município de Trancoso, respeitante à aquisição 

do referido lote, de modo a poderem legalizar o edifício nele 

construído e as atividades nele exercidas. -------------------------  

Em conformidade com a deliberação camarária de 28/06/2000, 

a Câmara Municipal deliberou confirmar a venda do lote 

número cinco, na Zona Industrial de Trancoso, com a área de 

mil, duzentos e sessenta e oito metros quadrados, à empresa 

“Serralharia Civil Trancosense, Limitada”, com sede na 

referida Zona Industrial, pelo preço de sessenta e três euros e 

vinte e cinco cêntimos, dando poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para outorgar a respetiva escritura pública. -----------  

*A34*  Análise, discussão e votação àcerca de pedido de apoio: De 
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seguida, foi presente o requerimento número 924 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 15 do passado mês de abril, 

da Fábrica da Igreja de Vilares, a solicitar a concessão de um 

apoio financeiro, no montante de 3.950€, destinado a obras de 

manutenção na Igreja Matriz de Maçal da Ribeira. ---------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.950€, mediante a celebração de protocolo, 

destinado à realização de obras de manutenção na Igreja de 

Maçal da Ribeira. ----------------------------------------------------  

*A35*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

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

termos do disposto no número 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 

de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. -----  

*A36*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A37*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

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

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


