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ATA DA REU$IÃO DA CÂMARA 

MU$ICIPAL DE TRA$COSO REALIZADA 

EM 19 DE AGOSTO DE 2016. ---------------------  

*A1*  Aos 19 dias do mês de agosto 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 15h00m, 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*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

158, datado de 18 do corrente mês de agosto e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.415.913,25€; -------------------  
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- Operações não Orçamentais: 195.976,84€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

da Câmara para: -------------------------------------------------------  

- informar que a ata da reunião do executivo municipal do 

passado dia 10 do corrente mês de agosto não foi enviada aos 

senhores vereadores, uma vez que a mesma não se encontrava 

concluída, atendendo a que têm estado em gozo de férias 

diversos funcionários e, ainda, devido ao curto espaço de tempo 

que mediou entre essa reunião e a atual; ---------------------------  

- agradecer a disponibilidade manifestada pelos senhores 

vereadores em antecipar, para o dia de hoje, a reunião ordinária 

do executivo prevista para o próximo dia 24; ---------------------  

- informar que o ponto 4 da ordem de trabalhos, respeitante à 

prestação de serviços de “Recolha de RSU’s, no concelho” iria 

ser retirado da mesma, atendendo a que, na sequência de uma 

reclamação apresentada por um dos concorrentes, o júri do 

concurso teve necessidade de elaborar um novo relatório 

preliminar que irá ser objeto de nova audiência prévia; ----------  

- convidar os senhores vereadores a estarem presentes, não só 

no mercado de gado que, no próximo domingo, irá ter lugar em 

Trancoso, mas também no almoço que, pelas 12h30m, irá 
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ocorrer, destinado a todos os participantes no evento; -----------  

- informar que, por conveniência de serviço, relacionada com os 

transportes e com as refeições escolares, para o próximo ano 

letivo de 2016/2017, haverá necessidade de antecipar a próxima 

reunião ordinária do executivo, prevista para 14 de setembro. --  

*A5*  De seguida, interveio o senhor vereador Eduardo Pinto para 

referir que, na sequência da retirada do ponto 4 da ordem de 

trabalhos, tal como já tinha informado o senhor Presidente da 

Câmara, haverá necessidade de lançar um procedimento de 

ajuste direto, por um período de cerca de três meses, destinado 

à recolha de resíduos sólidos urbanos, atendendo a que o 

contrato vigente termina em 31 do corrente mês de agosto. 

Acrescentou que, para o efeito, irá ser convidada a empresa 

melhor posicionada no concurso público que está a decorrer. ---  

*A6*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Seguidamente, 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 agosto 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, e, ainda, 
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o despacho do senhor Presidente da Câmara, exarado em 1 de 

agosto, referente à inclusão da receita não cobrada relativa aos 

RSU’s, bem como a antecipação da receita correspondente à 

comparticipação aprovada e homologada referente ao projeto 

“Remodelação da ETAR das Courelas”, aprovada em reunião do 

executivo municipal de 10 do corrente mês de agosto, existe, à 

presente data, um valor de fundos disponíveis, tal como consta 

do mapa que anexou, no montante de 186.694,52€. ---------------  

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

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

*A7*  Seguidamente, foi presente uma certidão expedida pelo Sector 

de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos onde 

certifica que, de harmonia com o despacho exarado em 

requerimento entrado naquele sector de licenciamento, sob o 

número 358, apresentado em nome de Maria Manuela Caseiro 

Cruz Monteiro, residente na Rua Fernando Farinha, freguesia 

de Marvila, Concelho de Lisboa, na qualidade de proprietária, a 

solicitar a isenção de licença de utilização, respeitante a uma 

habitação sita na Quinta da Seta - Falachos, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 2955, freguesia de Tamanhos, foi a 

mesma concedida, uma vez que o imóvel foi construído antes da 

entrada em vigor do Decreto – Lei número 38382, de 7 de 

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  



 
 

Ata  n . º    1 6  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    19 -0 8 -2 0 1 6  

 

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

A Câmara Municipal, em face da declaração do interessado, 

deliberou ratificar o despacho do senhor Presidente da 

Câmara, considerando-a isenta de licença de utilização. -------  

*A8*  Em seguida, foi presente o requerimento número 362 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 17 do 

corrente mês de agosto, de Miguel Pulido Valente Pena, 

residente em Estremoz, na qualidade de comproprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização, respeitante a uma 

habitação, sita na Quinta Monte Zebro, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 276 da Freguesia de Tamanhos, uma 

vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A9*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2000, na Quinta do 

Conde, em Trancoso, relacionado com o lote n.º 23:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 309 da 

secção de obras particulares que deu entrada nesta Câmara em 

12 do passado mês de julho, de Pedro António Pinto Maltez, 

residente em Moreira de Rei, a solicitar uma alteração ao alvará 

de loteamento da Quinta do Conde, em Trancoso, relacionada 

com a área de construção do lote número 23. ---------------------  
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Os serviços de licenciamento de obras particulares e 

loteamentos prestaram a seguinte informação que se reproduz 

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

‘O presente processo vem introduzir uma alteração ao alvará 

de loteamento n.º 2/2000. Esta é justificada pelo promotor 

devido ao interesse do mesmo em reduzir a área bruta de 

construção, sem comprometer o conjunto arquitectónico que 

caracteriza o alinhamento dos prédios vizinhos, nem os espaços 

de fruição pública. ---------------------------------------------------  

A alteração proposta ao lote 23.º do alvará incide apenas na 

área bruta de construção que previa 215,20 m2 e é agora 

proposto 210,20 m2. --------------------------------------------------  

Os dados gerais do loteamento constam na Planta de Síntese 

constante no processo, devendo estes ser transcritos na adenda 

ao Alvará n° 02/2000. ------------------------------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que a alteração ao índice 

máximo de edificabilidade e os parâmetros de dimensionamento 

de espaços verdes, utilização colectiva, equipamento, infra-

estruturas e estrutura viária são respeitados. ---------------------  

A zona em questão encontra-se infra-estruturada, pelo que não 

carece de apresentação de qualquer projecto de especialidade, 

nem obras de urbanização. Pelo que não deverá ser emitido 

alvará de urbanização. -----------------------------------------------  
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Uma vez que a alteração proposta não excede os valores 

previstos no ponto 8.º do artigo 27.º do RJUE, a alteração é 

passível de ser aprovada por simples deliberação da câmara 

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

Deverá, posteriormente, o requerente requerer o aditamento ao 

alvará, conforme o previsto no ponto 7.º do artigo 27.º do 

RJUE’. -----------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

solicitada ao alvará de loteamento n.º 2/2000, na Quinta do 

Conde, em Trancoso, relacionada com o lote n.º 23. ------------  

*A10*  Análise, discussão e votação respeitantes à proposta de 

minuta de contrato referente à empreitada “Remodelação da 

ETAR das Courelas”:   ----------------------------------------------  

Tendo sido apresentada a caução, bem como os demais 

documentos legalmente exigíveis,  a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a minuta de contrato, respeitante à 

empreitada supra referida. ------------------------------------------  

*A11*  Apreciação das 10ª e 11ª alterações ao orçamento da receita 

e da despesa e às correspondentes 10ª e 11ª alterações ao 

plano, para o ano económico de 2016: De seguida, foram 

presentes a 10.ª e 11.ª alterações às grandes opções do plano e 

as correspondentes alterações ao orçamento da receita e da 
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despesa, para o ano de 2016, com valores equivalentes para os 

reforços e para as diminuições nos montantes da receita e da 

despesa, respetivamente, 136.500€ e 8.000€, 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. ---------  

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

*A12*  Seguidamente, o senhor vereador Humberto Almeida apresentou 

a seguinte proposta: --------------------------------------------------  

‘Considerando que compete à Câmara Municipal "participar na 

prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade nas condições constantes do regulamento 

municipal, conforme dispõe a alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º 

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

Considerando que o Regulamento de apoio à melhoria das 

condições de habitação de munícipes carenciados prevê, no seu 

artigo 3.º, a concessão de apoios para realização de pequenas 

obras destinadas à melhoria das condições de segurança das 

habitações; ------------------------------------------------------------  

Considerando ainda, que o relatório da situação económico-

social, elaborado pelos serviços de ação social do Município, 

acerca do munícipe Marco José Domingues, residente em 



 
 

Ata  n . º    1 6  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    19 -0 8 -2 0 1 6  

 

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

Venda do Cepo - União das Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, refere a necessidade de realizar obras de arranjo do 

telhado e pintura das divisões no interior da habitação, para o 

que é necessária a aquisição de materiais. ------------------------  

Considerando, por último, que o Sr. Marco José Domingues 

reúne as condições de acesso previstas no Regulamento 

Municipal atrás designado; -----------------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere a atribuição 

àquele munícipe do valor de 2.583€, com IVA incluído.’ --------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.583€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A13*  De seguida, o mesmo senhor vereador Humberto Almeida 

apresentou outra proposta que se reproduz na íntegra: -----------  

‘Considerando que compete à Câmara Municipal "participar na 

prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade nas condições constantes do regulamento 

municipal, conforme dispõe a alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º 

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

Considerando que o Regulamento de apoio à melhoria das 

condições de habitação de munícipes carenciados prevê, no seu 

artigo 3.º, a concessão de apoios para realização de pequenas 

obras destinadas à melhoria das condições de segurança das 

habitações; ------------------------------------------------------------  
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Considerando ainda, que o relatório da situação económico-

social, elaborado pelos serviços de ação social do Município, 

acerca da munícipe Augusta Garrido Bernardo, residente em 

Carnicães, União de Freguesias de Vilares e Carnicães refere 

a necessidade de realizar obras de arranjo do telhado e do 

forro interior, de modo a que, durante o inverno, seja possível 

a sua habitabilidade; -------------------------------------------------  

Considerando, por último, que a Sra. Augusta Garrido 

Bernardo reúne as condições de acesso previstas no 

Regulamento Municipal atrás designado; --------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere a atribuição 

àquele munícipe do valor de 2.995,05€, com IVA incluído.’ -----  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.995,05€, mediante a celebração de 

protocolo. --------------------------------------------------------------  

*A14*  De seguida, foi presente o requerimento número 2023 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do passado mês 

de julho, da AeneBeira - Associação Empresarial do Nordeste 

da Beira, com sede em Trancoso, a solicitar a concessão de um 

apoio financeiro, no montante de 30.000€, destinado a ajudar a 

fazer face às despesas inerentes à sua atividade relacionada 

com a organização e promoção da Feira de São Bartolomeu / 

2016. -------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 27.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

5ão participaram na discussão e votação os senhores 

vereadores doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. ---  

*A15*  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. -----  

*A16*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A17*  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 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


