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ATA DA REU$IÃO DA CÂMARA 

MU$ICIPAL DE TRA$COSO REALIZADA 

EM 11 DE MAIO DE 2016. -------------------------  

*A1*  Aos 11 dias do mês de maio 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, João Rodrigues, doutora 

Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. ----------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador Humberto Almeida. -----------------  

*A3*  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.° 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 

*A4*  Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 
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número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 21 

do passado mês de abril 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, por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

Rogério Tenreiro, 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. -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

89, datado de 10 do corrente mês de maio e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 775.463,56€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 144.281,77€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

da Câmara para fazer uma breve resenha das atividades 

previstas para o próximo dia 29 de maio, integradas nas 

comemorações do feriado municipal, acrescentando que, na 

próxima reunião do executivo, dará uma informação mais 
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detalhada e precisa acerca das mesmas. ----------------------------  

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

lembrar que, este ano, as férias dos alunos dos estabelecimentos 

de ensino começam mais cedo e, como tal, há necessidade de, 

atempadamente, se organizarem as férias desportivas, no 

concelho. Sugeriu, depois, que se formassem dois núcleos de 

férias desportivas, um em Trancoso e outro em Vila Franca das 

Naves, aglutinadores de todos os alunos interessados nessas 

atividades e que residam nessas localidades e na sua 

envolvência. -----------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara concordou 

com a sugestão apresentada pelo senhor vereador, 

acrescentando que as férias desportivas irão ser programadas 

para Trancoso e Vila Franca das Naves, atendendo a que são as 

duas localidades, no concelho, que possuem equipamentos 

capazes de proporcionar atividades atrativas para os alunos. ----  

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

Cristina Inocêncio para, acerca das recentes comemorações 

evocativas do “25 de abril de 1974”, referir que a realização do 

concerto musical, na véspera, dia 24 de abril, veio ocupar todo 

o fim-de-semana aos participantes nas atividades 

desenvolvidas. Como tal, sugeriu que, futuramente, esse 

concerto ocorresse no próprio dia das comemorações, 
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libertando as pessoas para outras atividades de fim-de-semana.  

Intervindo, o senhor Presidente da Câmara afirmou que aquela 

programação das comemorações visou animar a cidade, durante 

um período de tempo mais alargado, até porque se trata de uma 

noite histórica, como é a da transição do 24 para 25 de abril.  ---  

*A9*  Informação 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 maio 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 

data, um valor dos Fundos Disponíveis, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 806.781,76€.  -----------------------  

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

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

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 179 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 26 do 

passado mês de abril, de Virgínia da Conceição Dias Redondo 

Baptista, residente em Trancoso, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 
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sita na rua dr. David Bruno, em Trancoso, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 1412 da União das Freguesias de 

Trancoso 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. --------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 180 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

27 do passado mês de abril, de Jorge Manuel Ribeiro Maurício, 

residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na rua dos Cadoiços, em Póvoa do Concelho, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 571 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. --------  

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 186 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 28 do 

passado mês de abril,  de Vítor Manuel Lourenço Alexandre, 

residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de 
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proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita na rua da Capela, em Vila Franca das 

Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 1004 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 do 

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

*A13*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de abril: 

Seguidamente, foi presente informação da divisão de obras, 

ambiente, estruturas e equipamento urbano, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

abril, 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: --------------------------------------------------------------  

Conservação de cobertura de um edifício, n.º 8, em nome 

de Eduardo Domingues, sito no lugar de “Quinta do 

Sintrão”, em Sintrão; ----------------------------------------  

Reconstrução / Ampliação de armazém, n.º 9, em nome de 
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Carlos Manuel Gomes Ramos Rodrigues, sito no lugar 

de “Alminhas”, em Trancoso.’ ------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

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. ---------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

libertação de caução, respeitante ao loteamento Fonte da 

Vide, em Trancoso, na sequência da receção definitiva das 

obras de urbanização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 106 da secção de obras particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês de março, da 

empresa “Imobiliária Trancosense, Limitada”, com sede em 

Trancoso, a solicitar vistoria para receção definitiva das obras 

do loteamento Fonte da Vide, em Trancoso, bem como a 

libertação da caução no valor de 114.478,88€. --------------------  

Os serviços elaboraram o auto de receção definitiva que se 

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

‘Aos dezanove dias de abril de dois mil e dezasseis, 

compareceram no local em que se executaram as obras de 

urbanização, referentes à operação de loteamento cujo 



 
 

Ata  n . º    0 9  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    11 -0 5 -2 0 1 6  

 

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

requerente é a Imobiliária Trancosense, Lda, no sítio 

denominado por Tapadas, titulada pelo alvará n° 2/2010, 

Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, Eng.º Civil e João 

Manuel de Oliveira Agante Mano, Eng.º Civil,  como 

representantes da Câmara Municipal de Trancoso e José 

Alberto Rosa Capelão, representante do interessado, que 

constituem a Comissão de Receção, a fim de procederem ao 

exame de todos os trabalhos executados, integrados nas obras 

de urbanização, tendo verificado que as mesmas não 

apresentam deficiências, indícios de ruína ou falta de solidez, 

razão pela qual as consideram em condições de ser recebidas a 

título definitivo.’ ------------------------------------------------------  

2a sequência da receção definitiva das obras de urbanização, 

a Câmara Municipal deliberou proceder à libertação total da 

caução prestada. ------------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento n.º 15/1991, em Trancoso:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 138 da 

secção de obras particulares que deu entrada nesta Câmara em 1 

do passado mês de abril, de Isabel Ferreira dos Santos Lobão, 

residente em Trancoso, a solicitar uma alteração ao alvará de 

loteamento n.º 15/1991, sito no lugar de São Marcos, em 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  
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Os serviços prestaram a seguinte informação que se reproduz na 

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

‘Para efeitos de consulta pública, por edital, conforme a alínea 

d) do ponto 1 do art.º 112 do Código do Procedimento 

Administrativa e de acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 27 

do D.L. 136/2014, de 9 de setembro, informa-se que, findo o 

prazo de pronúncia de 10 dias úteis,  não houve oposição 

escrita por parte dos interessados. ---------------------------------  

As alterações foram solicitadas por Isabel Ferreira dos Santos 

Lobão e incidem no lote 12, sito no lugar de São Marcos, 

União das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 

Souto Maior.’ ---------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços e não tendo havido qualquer oposição escrita dos 

interessados, a Câmara Municipal deliberou aprovar a 

alteração solicitada ao alvará de loteamento n. 15/1991, 

relacionada com o lote n.º 12, sito no lugar de São Marcos, 

em Trancoso. ----------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta tendente a evitar a 

caducidade de dois processos de obras, respeitantes à 

construção de duas habitações, em Trancoso e a permitir a 

emissão dos respetivos alvarás de licença: ----------------------  

*A16*  De seguida, foi presente o requerimento número 158 da secção 
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de obras particulares que deu entrada nesta Câmara em 15 do 

passado mês de abril, da empresa “Imobiliária Trancosense, 

Limitada”, com sede em Trancoso, na sequência da audiência 

prévia relativa ao processo nº 09/2013, a solicitar autorização 

para proceder ao levantamento da licença de obras, respeitante 

ao lote n.º  16, sito no lugar de Tapada, em Trancoso. ------------  

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta, 

acerca do assunto referido em epígrafe, que se transcreve na 

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

------------------------------‘Proposta  --------------------------------  

‘Nos termos do n° 2 do artigo 71°, do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, findo o prazo para requerer a 

emissão do respetivo alvará, a licença caduca, ou, no caso da 

comunicação prévia, esta caduca, quando não ocorra o 

pagamento das taxas, no prazo previsto para o efeito. -----------  

O artigo 75°, n° 5, do citado Regime Jurídico, prevê ainda que 

aquela caducidade deva ser declarada pela Câmara Municipal, 

após audiência prévia do interessado. -----------------------------  

Ora, conforme consta do respetivo processo, foi realizada a 

referida audiência, tendo o requerente apresentado as razões 

para o não cumprimento do prazo acima mencionado. -----------  

Assim, tratando-se no caso vertente, de uma comunicação 

prévia, reconduzida à previsão legal do já citado n° 2 do artigo 
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71° do RJUE e considerando que as circunstâncias invocadas 

pelo requerente, são alheias à sua vontade, suscetíveis, por 

isso, de justificar o incumprimento em causa, proponho que a 

Câmara Municipal não declare a caducidade da comunicação 

prévia, decorrente do processo de obras n° 13/2013/9 e, em 

consequência, determine a reabilitação do direito do 

particular, permitindo, desta forma, que este proceda ao 

pagamento das respetivas taxas.’ -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 157 da 

secção de obras particulares que deu entrada nesta Câmara em 

15 do passado mês de abril, da empresa “Imobiliária 

Trancosense, Limitada”, com sede em Trancoso, na sequência 

da audiência prévia relativa ao processo nº 10/2013, a solicitar 

a autorização para proceder ao levantamento da licença de 

obras, respeitante ao lote n.º 15, sito no lugar de Tapada, em 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta, 

acerca do assunto referido em epígrafe, que se transcreve na 

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

------------------------------‘Proposta  --------------------------------  

‘Nos termos do n° 2 do artigo 71°, do Regime Jurídico da 
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Urbanização e Edificação, findo o prazo para requerer a 

emissão do respetivo alvará, a licença caduca, ou, no caso da 

comunicação prévia, esta caduca, quando não ocorra o 

pagamento das taxas, no prazo previsto para o efeito. -----------  

O artigo 75°, n° 5, do citado Regime Jurídico, prevê ainda que 

aquela caducidade deva ser declarada pela Câmara Municipal, 

após audiência prévia do interessado. -----------------------------  

Ora, conforme consta do respetivo processo, foi realizada a 

referida audiência, tendo o requerente apresentado as razões 

para o não cumprimento do prazo acima mencionado. -----------  

Assim, tratando-se no caso vertente, de uma comunicação 

prévia, reconduzida à previsão legal do já citado n° 2 do artigo 

71° do RJUE e considerando que as circunstâncias invocadas 

pelo requerente, são alheias à sua vontade, suscetíveis, por 

isso, de justificar o incumprimento em causa, proponho que a 

Câmara Municipal não declare a caducidade da comunicação 

prévia, decorrente do processo de obras n° 13/2013/10 e, em 

consequência, determine a reabilitação do direito do 

particular, permitindo, desta forma, que este proceda ao 

pagamento das respetivas taxas.’ -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A18*  Apreciação da 14.ª alteração ao Orçamento da Receita e da 
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Despesa e da correspondente 12.ª alteração às Grandes 

Opções do Plano, respeitantes ao ano económico de 2015, 

bem como das 5 primeiras alterações àqueles documentos, 

respeitantes ao ano de 2016: Tendo sido presentes a 12.ª 

alteração às grandes opções do plano e a 14.ª alteração ao 

orçamento da receita e da despesa, para o ano económico de 

2015, atendendo a que se trata de uma competência delegada no 

seu presidente, a Câmara Municipal tomou conhecimento das 

alterações verificadas nos referidos documentos, com uma 

diminuição, quer no volume das receitas, quer no das 

despesas, no montante global de 3.895.500€ .  ---------------------  

Seguidamente, foram presentes a 1.ª, 2,ª, 3.ª, 4.ª e 5.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 reforços e para as diminuições nos 

montantes da receita e da despesa, respetivamente, 46.500€, 

253.500€, 99.000€, 21.000€ e 53.000€, 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.  ---------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 

despacho relativo ao suporte das despesas inerentes à 
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outorga da escritura respeitante à extinção da “Associação 

Castelos da Raia”:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara 

exarou o seguinte despacho, acerca do assunto referido em 

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

‘Os Municípios de Aguiar da Beira, Almeida, Celorico da 

Beira, Fornos de Algodres, Meda, Pinhel, Sabugal e Trancoso 

constituíram, em 22/05/1992, mediante escritura pública, a 

Associação "Castelos da Raia - Associação Cultural de 

Municípios", tendo a respetiva publicação, em Diário da 

Republica, acontecido em 27/07/1992. -----------------------------  

Porém, segundo informações recolhidas, a criação, em 1996, 

da "Raia Histórica - Associação de Desenvolvimento do 

Nordeste da Beira" veio alterar, substancialmente, o quadro de 

atuação da Associação Castelos da Raia, ficando esta 

desprovida de qualquer atividade, encontrando-se, assim, 

totalmente inativa, desde essa altura. ------------------------------  

Ora, decorridos tantos anos e continuando a não se justificar a 

existência da Associação Castelos da Raia, para além das 

obrigações legais a que a mesma continua a estar sujeita, 

designadamente perante o Tribunal de Contas, apesar da sua 

inatividade, impunha-se como necessária e urgente, a adoção 

dos procedimentos convenientes, com vista à sua extinção. -----  

Assim, os representantes dos Municípios associados na referida 
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Castelos da Raia, reunidos em Trancoso, em 28/09/2015, 

deliberaram concordar na sua dissolução, comprometendo-se a 

propor aos respetivos órgãos autárquicos, a decisão de 

extinção da mesma Associação, o que veio acontecer. -----------  

Reunidos aqueles documentos, estão criadas as condições para 

a realização da escritura de extinção daquela Associação que 

terá lugar no Cartório Notarial de Trancoso. ---------------------  

Ora, atendendo à já referida urgência na extinção da mesma 

Associação e porque se releva de difícil operacionalização a 

assunção das despesas relacionadas com a citada escritura, 

pelos outros sete Municípios associados, determino que se 

proceda à cabimentação da importância de 387,03€, verba 

indicada pelo Cartório Notarial de Trancoso, como sendo o 

custo da realização daquela escritura.’ ----------------------------  

O valor indicado neste despacho foi retificado para 423.01€, na 

sequência de informação dos serviços que indicaram que o 

valor aí referido era insuficiente. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara, por concordar com o teor do mesmo. --  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta respeitante à 

assunção, por parte do Município, de uma intervenção na 

antiga Escola Primária de Trancoso, tendente a evitar a sua 

degradação: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara 
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apresentou a seguinte proposta, acerca do assunto referido em 

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

‘Com a concretização da construção do edifício da EBI de 

Trancoso e a transferência, para este novo equipamento, de 

todas as valências da escola do 1.º ciclo de Trancoso, o 

Município, então proprietário do imóvel, reafectou a utilização 

do referido edifício para que aí passassem a funcionar 

atividades de natureza cultural. ------------------------------------  

Neste contexto e considerando o objeto social da empresa 

municipal TEGEC - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, EM, entendeu o 

então Executivo ser mais coerente transferir a titularidade do 

bem para a referida empresa municipal, através de um aumento 

de capital social em espécie, realizado no decurso do ano 

económico de 2010. Assim, passaria a referida entidade a ser 

proprietária do imóvel,  ficando à sua responsabilidade não só 

a sua gestão e utilização, mas também a manutenção e 

conservação do bem. -------------------------------------------------  

Acontece, porém, que, com a publicação da Lei 50/2012, de 31 

de agosto, a TEGEC, EM passou a integrar o conjunto de 

empresas municipais que, por força da lei, foram conduzidas a 

um processo de dissolução e consequente liquidação. -----------  

Verificando-se estar a decorrer o período que a lei estabelece 
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para a concretização da liquidação, não pode a referida 

entidade, ainda legítima proprietária do imóvel, proceder a 

obras, pese embora que estas se manifestam como de extrema 

urgência, por forma a evitar a degradação do edifício, o qual, 

após a partilha dos bens, retornará ao património do 

Município, dado que este detém 100% do capital da TEGEC, 

EM. ---------------------------------------------------------------------  

Considerando pois: ---------------------------------------------------  

a) a necessidade urgente de intervir no edifício e área 

envolvente (logradouro), de forma a evitar danos graves, 

decorrentes do processo de degradação do imóvel; --------------  

b) a circunstância de a sua legítima proprietária se encontrar 

em processo de liquidação, não lhe sendo, por isso, possível 

promover a referida intervenção; -----------------------------------  

c) o facto de, conforme o disposto no Código Comercial e de 

acordo com o previsto na deliberação de dissolução, a 

liquidação da empresa dará origem a uma partilha plena dos 

ativos e passivos a favor do único sócio, pelo que, o imóvel em 

causa retornará à titularidade do Município; ---------------------  

d) o contexto, em que uma intervenção imediata permitirá 

evitar uma degradação acelerada do imóvel, evitando que, 

posteriormente, a recuperação do edifício exija um 

investimento consideravelmente maior; ----------------------------  
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Propõe-se, pois, que seja deliberada a assunção por parte do 

Município da intervenção no referido imóvel, a qual assumirá 

um valor nunca superior a 10.000,00 euros.’ ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

delegação de competências da Câmara Municipal no seu 

Presidente: De seguida, o senhor Presidente da Câmara 

apresentou a seguinte proposta, acerca do assunto referido em 

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

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

- A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime 

jurídico das autarquias locais, dispõe no n.º 1 do artigo 34.º 

que a Câmara Municipal pode delegar as suas competências no 

Presidente da Câmara, salvo as expressamente previstas neste 

número, com a faculdade deste as subdelegar em qualquer dos 

Vereadores; -----------------------------------------------------------  

- A delegação de competências constitui um instrumento 

destinado a conferir uma maior eficácia e eficiência no 

tratamento dos processos administrativos e consequentemente 

uma maior celeridade na obtenção da competente decisão 

administrativa; --------------------------------------------------------  

- A Lei n.º 75/2013 e os artigos 44.º a 50.º do Código de 
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Procedimento Administrativo (adiante designado por CPA), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, preveem 

a possibilidade da delegação e da subdelegação de poderes, 

regulando-as; ---------------------------------------------------------  

- O recurso a estes mecanismos legais permite, assim, ao 

Presidente da Câmara, praticar atos de delegação e de 

subdelegação de poderes nos Vereadores; -------------------------  

- Na reunião de Câmara de 23-10-2013, foi aprovada a 

delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente 

da Câmara, verificando-se, contudo, que, desde esta data, 

entrou em vigor legislação que impõe nova delegação de 

competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara, 

obrigando a proceder a retificações pontuais relativamente à 

delegação de competências acima referida; -----------------------  

- Apesar de algumas das competências materiais e genéricas da 

Câmara Municipal, constantes do art.  33.º Lei n.º 75/2013, ao 

abrigo do artigo 34.º do mesmo diploma, terem sido delegadas 

no Presidente da Câmara, conforme deliberação de 23/10/2013, 

entende-se ser prudente, para acautelar o exercício destas 

competências, a delegação de outras competências 

complementares, previstas em diplomas que regulam áreas 

específicas. ------------------------------------------------------------  

- Pelo que se propõe que a Câmara Municipal aprecie e 
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delibere, ao abrigo do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 44.º do 

Código do Procedimento Administrativo (adiante designado por 

CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

delegar no seu Presidente e autorizar a sua subdelegação nos 

vereadores as seguintes competências, com eficácia retroativa 

à data de 23 de outubro de 2013, assim como sejam ratificados 

todos os atos administrativos praticados desde esta data e que 

estejam em conformidade com a presente deliberação de 

delegação de competências, nos termos dos artigos 156.º e n.º 3 

e 5 do art.  164.º do CPA, mantendo-se em vigor a delegação de 

competências da Câmara Municipal no seu Presidente de 

23/10/2013: ------------------------------------------------------------  

A - No âmbito do regime jurídico da urbanização e de 

edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua redação atual e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 136/2014, de 09 de setembro, adiante designado por RJUE:  

- Concessão/indeferimento de licença administrativa (exceto 

loteamento), cfr. n.º 1 do artigo 5.º, alíneas b) e c) do n.º 1 

e n.º 6 do artigo 23.º, n.º 1 do artigo 56.º e n.º 1 do artigo 

59.º; ---------------------------------------------------------------  

- Aprovar informações prévias, no âmbito do nº 4 do art.º 

5.º; nos termos do n.º 1 do artigo 16º; ------------------------  

- Emitir certidões, no âmbito do nº 9 do art.º 6.º; -------------  
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- Deliberar sobre o projeto de arquitetura (processo de 

licenciamento de obras de edificação), cfr. n.º 3 do artigo 

20.º; ---------------------------------------------------------------  

- Aprovação de licença parcial para construção da estrutura 

(n.º 6 do artigo 23.º); -------------------------------------------  

- Alteração à licença (exceto loteamento), antes do início das 

obras ou trabalhos a requerimento do interessado, cfr. n.º 

4 e n.º 8 do artigo 27.º e alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 

23.º conjugado com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; -----------------------------------  

- No que se refere às parcelas de terreno cedidas ao 

município e que se integram no domínio municipal, definir 

no momento da receção as parcelas afetas aos domínios 

público e privado do município (n.º 3 do artigo 44.º);------  

- Alteração, por sua iniciativa, das condições da licença ou 

comunicação prévia de operação de loteamento, desde que 

tal alteração se mostre necessária à execução de plano 

municipal de ordenamento do território, plano especial de 

ordenamento do território, área de desenvolvimento 

urbano prioritário, área de construção prioritária ou área 

crítica de recuperação e reconversão urbanística (n.º 1 do 

artigo 48.º); ------------------------------------------------------  

- Alteração, por sua iniciativa, das condições da licença ou 
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comunicação prévia de obras de urbanização, nos termos e 

com os fundamentos estabelecidos no artigo 48.º (n.º 7 do 

artigo 53.º); ------------------------------------------------------  

- Prorrogação do prazo para conclusão das obras de 

urbanização não integradas em loteamento ou de obras de 

edificação (licenciamento), cfr. n.º 3 do artigo 53.º e n.º 5 

do artigo 58.º,  conjugado com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei 

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

- Prorrogação de prazo por alteração à licença de obras de 

urbanização não integradas em loteamento ou de obras de 

edificação, cfr. n.º 5 do artigo 53.º e n.º 7 do artigo 58.º, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro; --------------------------------------------------  

- Determinar o reforço do montante da caução prestada 

(tendo em atenção a correção do valor dos trabalhos por 

aplicação das regras legais e regulamentares relativas a 

revisões de preços dos contratos de empreitada de obras 

públicas, quando se mostre insuficiente para garantir a 

conclusão dos trabalhos, em caso de prorrogação do prazo 

de conclusão ou em consequência de acentuada subida no 

custo dos materiais ou de salários) ou a sua redução, em 

conformidade com o andamento dos trabalhos a 

requerimento do interessado (n.º 4 do artigo 54.º); ---------  
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- Nomeação de peritos da comissão de vistoria, cfr. n.º 2 do 

artigo 64.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; -----------------------------------  

- Revogação da licença administrativa (exceto loteamento), 

cfr. n.º 1 do artigo 73.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 

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

- Revogação da licença e admissão de comunicação prévia 

nos casos a que se refere o n.º 2 do artigo 105.º do RJUE, 

cfr. n.º 2 do artigo 73.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 

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

- Alteração à licença (exceto loteamento) durante a execução 

das obras ou trabalhos a requerimento do interessado, cfr. 

n.º 3 do artigo 83.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 34.º 

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

- Promover a realização das obras por conta do titular do 

alvará ou do apresentante da comunicação prévia (n.º 1 do 

artigo 84.º); ------------------------------------------------------  

- Acionar as cauções referidas nos artigos 25.º e 54.º do 

RJUE (n.º 3 do artigo 84.º); -----------------------------------  

- Proceder ao levantamento do embargo que possa ter sido 

decretado ou, quando se trate de obras de urbanização, 

emitir oficiosamente alvará, logo que o Município se 

mostre reembolsado das despesas efetuadas nos termos do 
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artigo 84.º do RJUE (n.º 4 do artigo 84.º); ------------------  

- Deliberar sobre a receção provisória e definitiva das obras 

de urbanização após a sua conclusão e o decurso do prazo 

de garantia, respetivamente (n.º 1 do artigo 87.º); ---------  

- Determinar, oficiosamente ou a requerimento do 

interessado, a execução das obras de conservação 

necessárias à correção das más condições de segurança ou 

salubridade ou à melhoria do arranjo estético, nos termos 

do n.º 2 do artigo 89º; ------------------------------------------  

- Ordenar a demolição total ou parcial das construções que 

ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e 

para a segurança das pessoas, cfr. n.º 3 do artigo 89.º, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro; --------------------------------------------------  

- Ordenar a realização de vistorias para efeitos do 

estabelecido no n.º 1 do artigo 90º; ---------------------------  

- Quando o proprietário não iniciar as obras que lhe sejam 

determinadas nos termos do artigo 89.º ou não as concluir 

dentro dos prazos que para o efeito lhe forem fixados, 

tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar 

execução imediata (n.º 1 do artigo 91.º); --------------------  

- Ordenar o despejo sumário dos prédios ou parte de prédios 

nos quais haja de realizar-se as obras referidas nos n.os  2 
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e 3 do artigo 89.º do RJUE, sempre que tal se mostre 

necessário à execução das mesmas (n.º 1 do artigo 92.º); -  

- Contratar com empresas privadas habilitadas a efetuar 

fiscalização de obras a realização das inspeções a que se 

refere o artigo 95.º do RJUE, bem como as vistorias 

referidas no artigo 64.º do mesmo diploma (n.º 5 do artigo 

94.º); --------------------------------------------------------------  

- Promover a realização dos trabalhos de correção ou 

alteração por conta do titular da licença ou do 

apresentante da comunicação prévia, nos termos dos 

artigos 107.º e 108.º do RJUE, no caso de obras de 

urbanização ou de outras obras indispensáveis para 

assegurar a proteção de interesses de terceiros ou o 

correto ordenamento urbano (n.º 3 do artigo 105.º); -------  

- Aceitar, para extinção da dívida, dação em cumprimento ou 

em função do cumprimento nos termos da lei (n.º 2 do 

artigo 108.º); ----------------------------------------------------  

- Determinar o despejo administrativo, quando os ocupantes 

dos edifícios ou suas frações não cessem a utilização 

indevida no prazo fixado (n.º 2 do artigo 109.º); ------------  

- Providenciar pelo realojamento nas situações referidas no 

n.º 3 do artigo 109.º do RJUE (n.º 4 do artigo 109.º); ------  

- Autorizar o pagamento fracionado das taxas, conforme 
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artigo 117º n.º 2. ------------------------------------------------  

B - No âmbito do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 dezembro, 

que regula o regime jurídico do licenciamento e fiscalização 

pelas Câmaras Municipais de atividades diversas anteriormente 

cometidas aos Governos Civis, republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 204/2012, de 29 de agosto: --------------------------------------  

Nestes termos, proponho que ao abrigo do n.º 1 e n.º 2 do 

artigo 3.º do citado Decreto-Lei n.º 310/2002, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, conjugado com os 

artigos 35.º; 36.º e 37.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a Câmara Municipal de Trancoso, delibere 

delegar no seu Presidente e autorizar a sua subdelegação nos 

Vereadores, as seguintes competências: ---------------------------  

- Atribuição da licença para o exercício da atividade de 

venda ambulante de lotaria da Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa, cfr. artigo 10.º; -------------------------------------  

- Atribuição da licença para a realização de acampamentos 

ocasionais fora dos locais adequados à prática do 

campismo e caravanismo, cfr.  artigo 18.º; -------------------  

- Atribuição da licença para arraiais, romarias, bailes, 

provas desportivas e outros divertimentos públicos 

organizados nas vias, jardins e demais lugares públicos ao 

ar livre, cfr.  artigo 29.º; ---------------------------------------  
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- Atribuição da licença para as tradicionais fogueiras de 

Natal e dos Santos Populares, cfr. n.º 2 do artigo 39.º; ----  

- Instrução dos processos de contra-ordenação das 

atividades previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de 

agosto, cfr. n.º 1 do artigo 50.º.  -------------------------------  

C – No âmbito do Código da Contratação Pública, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 

atual, adiante designado por CCP, abrangendo a prática de 

todos os atos e formalidades de caráter instrumental 

necessários ao exercício da competência decisória, em 

especial: ---------------------------------------------------------------  

- Prestar, por escrito e até ao termo do segundo terço do 

prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

esclarecimentos e retificação das peças do procedimento - 

artigo 50º n.º 2 e 3 do CCP; -----------------------------------  

- Pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados 

pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os 

que não sejam por ele expressamente aceites - artigo 61º 

n.º 5 do CCP; ----------------------------------------------------  

- Prorrogação do prazo fixado para a apresentação das 

propostas - artigo 64.º n.º 4 do CCP; -------------------------  

- Notificar os interessados da decisão sobre a classificação e 
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desclassificação dos documentos que constituem a 

proposta - artigo 66.º do CCP; --------------------------------  

- Notificação da decisão de adjudicação - artigo 77.º do 

CCP; --------------------------------------------------------------  

- Notificação da apresentação dos documentos de habilitação 

- artigo 85.º do CCP; -------------------------------------------  

- Prorrogação do prazo para a confirmação de compromissos 

- artigo 92.º do CCP; -------------------------------------------  

- Dispensa de redução do contrato a escrito - artigo 95.º n.º 

2 do CCP; --------------------------------------------------------  

- Exclusão do conteúdo do contrato de termos ou condições 

constantes na proposta adjudicatária - artigo 95.º n.º 4 do 

CCP; Aprovação da minuta do contrato - artigo 98.º n.º 1 

do CCP; ----------------------------------------------------------  

- Ajustamentos ao conteúdo do contrato a celebrar - artigo 

99.º n.º 1 do CCP; -----------------------------------------------  

- Notificação da minuta do contrato - artigo 100.º n.º 1 do 

CCP; --------------------------------------------------------------  

- Notificação dos ajustamentos ao contrato - artigo 103.º n.º 

1 do CCP; --------------------------------------------------------  

- Notificação do dia, data, hora e local para a outorga do 

contrato - artigo 104.º n.º 3 do CCP; -------------------------  

- Representação na outorga do contrato - artigo 106.º n.º 1 
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do CCP; ----------------------------------------------------------  

- No procedimento de ajuste direto, escolha das entidades 

convidadas - artigo 113.º n.º 1 do CCP; ----------------------  

- Exigência de apresentação de documentos de habilitação e 

fixação de prazo para a sua apresentação - artigo 126.º n.º 

1 e 4 do CCP; ----------------------------------------------------  

- Prorrogação do prazo para apresentação de propostas - 

artigo 133.º n.º 7 do CCP; -------------------------------------  

- Convite para participação no leilão eletrónico - artigo 

142.º n.º 1 do CCP; ---------------------------------------------  

- Decisão de aprovação de todas as propostas contidas no 

relatório final - artigo 142.º n.º 4 do CCP; ------------------  

- Prorrogação do prazo fixado para a apresentação das 

candidaturas - artigo 175.º n.º 4 do CCP; -------------------  

- Decidir sobre a qualificação e notificá-la aos candidatos 

no prazo máximo de 44 dias após o termo do prazo fixado 

para a apresentação das candidaturas ou no prazo fixado 

no programa do concurso - artigo 187.º n.º 1 do CCP; -----  

- Decisão sobre a aprovação de todas as propostas contidas 

no relatório final,  notificação a todos os candidatos e 

convite à apresentação de propostas - artigo 186.º n.º 4, 

188.º e 189.º n.º 1 do CCP; ------------------------------------  

- Fixação dos prazos para a apresentação dos documentos 



 
 

Ata  n . º    0 9  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    11 -0 5 -2 0 1 6  

 

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

relativos a trabalhos de conceção - artigo 230.º do CCP; -  

- Adiantamentos de preço – artigo 292.º do CCP; -------------  

- Autorização para a substituição da caução - artigo 294.º do 

CCP; --------------------------------------------------------------  

- Libertação da caução - artigo 295.º n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 

do CCP; ----------------------------------------------------------  

- Execução da caução - artigo 296.º do CCP; ------------------  

- Comunicação à Autoridade da Concorrência e ao Instituto 

da Construção e do Imobiliário, I .P. de indícios dos atos, 

acordos, práticas ou informações suscetíveis de falsear as 

regras de concorrência - artigo 317.º do CCP; --------------  

- Recusa de autorização à subcontratação - artigo 320.º do 

CCP; --------------------------------------------------------------  

- Nomeação de um diretor de fiscalização da obra - artigo 

344.º do CCP;----------------------------------------------------  

- Decisão sobre a reclamação ou sobre as reservas 

apresentadas e notificação ao empreiteiro - artigo 345.º 

n.º 5 do CCP; ----------------------------------------------------  

- Aprovação do plano de trabalhos ajustado, no prazo de 

cinco dias após a notificação do mesmo pelo empreiteiro - 

artigo 361.º n.º 5 do CCP; -------------------------------------  

- Ordenar a suspensão da execução dos trabalhos - artigo 

365.º do CCP;----------------------------------------------------  
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- Autorizar a suspensão da execução dos trabalhos - artigo 

367.º do CCP;----------------------------------------------------  

- Proceder à medição de todos os trabalhos executados - 

artigo 387.º do CCP; --------------------------------------------  

- Notificação do empreiteiro da liquidação para efeitos de 

pagamento - artigo 392.º do CCP; ----------------------------  

 - Convocatória para a realização da vistoria para efeitos de 

receção provisória da obra - artigo 394.º do CCP; ---------  

- Convocatória para a realização da vistoria para efeitos de 

receção definitiva da obra - artigo 398.º do CCP; ----------  

- Notificação da conta final ao empreiteiro - artigo 401.º do 

CCP; --------------------------------------------------------------  

- Remissão do relatório final da obra ao InCI, I.P. - artigo 

402.º n.º 1 do CCP; ---------------------------------------------  

 - Notificação ao empreiteiro para a presentação do plano de 

trabalhos modificado - artigo 404.º n.º 1 do CCP; ----------  

 - Participar ao InCI, I. P., de quaisquer factos suscetíveis 

de constituírem contra-ordenação prevista no decreto-lei - 

artigo 455.º n.º 2 do CCP. --------------------------------------  

C – No âmbito do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, 

na sua redação atual, adiante designado por CIMI: -------------  

- Emissão de certidões de ruína para efeito de avaliação do 



 
 

Ata  n . º    0 9  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    11 -0 5 -2 0 1 6  

 

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

IMI, no âmbito do n.º 4 do art.º 46.º do CIMI; --------------  

- Proceder ao levantamento dos prédios rústicos com áreas 

florestais em situação de abandono e à identificação dos 

respetivos proprietários, até 30 de março de cada ano, 

para posterior comunicação, nos termos do disposto no n.º 

11 do art.º 112.º do CIMI; -------------------------------------  

- Proceder à comunicação dos prédios ou frações autónomas 

em ruínas, nos termos do previsto no n.º 16 do art.º 112.º 

do CIMI, para efeitos da aplicação da taxa do IMI prevista 

no n.º 3 do artigo; -----------------------------------------------  

- Remeter ao Serviço de Finanças todos os elementos 

necessários à avaliação dos prédios, conforme disposto no 

n.º 1 do art.º 128.º do CIMI; -----------------------------------  

- Proceder à comunicação referente à avaliação no âmbito 

do IMI - alínea c) do n.º 1 do art.º 128.º do CIMI. ----------  

D - Competências no âmbito da proteção civil: -------------------  

- Notificação para a gestão de combustíveis – n.º 3 do art.º 

15.º do D.L. n.º 124/2006, de 28/06, na redação atual; ----  

- Execução coerciva dos processos de gestão de combustíveis 

- n.º 4 do art.º 15º do D.L. n.º 124/2006, de 28/06, na 

redação atual; ---------------------------------------------------  

- Autorização prévia para a utilização de fogo-de-artifício ou 

outros artefactos pirotécnicos, durante o período crítico, 
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em todos os espaços rurais - n.º 2 do art.º 29º do D.L. n.º 

124/2006, de 28/06, na redação atual; -----------------------  

- Levantamento dos autos de contraordenação - n.º 1 do art.º  

40º do D.L. n.º 124/2006, de 28/06, na redação atual; -----  

- Licenciamento de ações de destruição do revestimento 

vegetal, aterro e escavação – n.º 1 do art.º 1.º do D.L. n.º 

139/89, de 28/04; ------------------------------------------------  

- Ordenar a cessação imediata das ações - n.º 1 do art.º 5º 

do D.L. n.º 139/89, de 28/04; ----------------------------------  

- Intimação para realizar beneficiações, reparações ou 

limpezas necessárias nos terrenos confinantes com as vias 

municipais – art.º 74.º da Lei n.º 2110/1961, de 19/08; ----  

- A emissão de parecer, no âmbito do n. º1 do art.º 54.º da 

Lei n.º 91/95, de 2 de setembro republicada pela Lei n.º 

64/2003, de 23/8 (aumento do n.º de compartes).’ ----------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, podendo o 

senhor Presidente da Câmara subdelegar estas competências 

nos vereadores. A senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio absteve-se, por não concordar com a aplicação 

retroativa desta deliberação. ----------------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à alteração 

ao disposto no nº. 2 do artigo 24.º do Regulamento do PDM 
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de Trancoso, face ao parecer CCDRC: De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta, acerca do 

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

‘A Câmara Municipal aprovou, em sua reunião de 10/02/2016, 

a proposta relativa à quinta alteração ao PDM que se 

materializava, apenas, na alteração da redação do n° 2 do 

artigo 24° do Regulamento do PDM. -------------------------------  

Ora, a alteração aprovada acrescentava, ao articulado do já 

referido n° 2 do artigo 24° daquele Regulamento, que poderia 

ser autorizada a construção de edificações destinadas ao 

aproveitamento e/ou transformação de produtos agrícolas, 

florestais ou pecuários e ainda outras de reconhecido interesse 

público municipal. ----------------------------------------------------  

Assim, remetida a mesma proposta à CCDRC, para emissão de 

parecer final, esta veio expressar o seu entendimento, nos 

seguintes termos: -----------------------------------------------------  

a) Considerou que a proposta em causa estava instruída com 

os elementos essenciais à sua apreciação; -------------------  

b) Considerou ainda que a proposta observava as disposições 

legais e regulamentares respeitantes à deliberação de 

elaboração, participação preventiva e publicitação; -------  

c) Considerou, igualmente, como adequada a fundamentação 

da justificação da dispensa de avaliação ambiental 
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estratégica. -------------------------------------------------------  

Porém, no que respeita à última parte do texto da proposta (.. . 

e ainda, outras de reconhecido interesse público municipal), a 

CCDRC não concordou com a mesma, considerando-a uma 

norma não só aberta, mas também discricionária, na medida em 

que passava a admitir qualquer edificação, desde que tivesse 

como único requisito a declaração de interesse municipal, não 

tendo, assim, em conta os preceitos essenciais de 

compatibilidade de usos e atividades. ------------------------------  

Desta forma, conclui a CCRDC, a Câmara Municipal deveria 

retirar esta parte da norma, ou concretizar quais as 

edificações de reconhecido interesse público que pretende 

admitir nos espaços florestais. --------------------------------------  

Ora, em face da argumentação produzida por aquela Comissão 

de Coordenação, no que respeita à última parte da proposta de 

alteração acima mencionada, proponho que a Câmara 

Municipal aprove a retirada da mesma, devendo o presente 

procedimento de alteração ao PDM prosseguir, de acordo com 

a tramitação legalmente prevista.’ ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, por concordar com o teor 

do parecer da CCDRC. -----------------------------------------------  

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 
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de preços/tarifas, a cobrar pelo Município e respeitantes à 

venda de bens e à utilização de equipamentos que estavam a 

ser geridos pela empresa municipal TEGEC, EM:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

seguinte proposta, acerca do assunto referido em epígrafe, que 

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

‘Na sequência da internalização dos Serviços da Empresa 

Municipal, TEGEC E.M., torna-se necessário fixar os 

preços/tarifas, a cobrar pelo Município e respeitantes à venda 

de bens e à utilização dos equipamentos anteriormente geridos 

por aquela empresa. --------------------------------------------------  

Assim, proponho, para o efeito, que a Câmara Municipal 

aprove a tabela anexa à presente proposta. -----------------------  

Mais, proponho que a referida tabela de preços/tarifas passe a 

integrar a tabela de taxas e licenças e outras receitas do 

Município. -------------------------------------------------------------  

--------------------------------Preçário  -------------------------------  

Equipamentos Atual 
Cinema  

Bilhete Adulto 3,50€ 
Bilhete Estudante 3,00€ 
Bilhete Criança 2,00€ 
Bilhete 2a  Feira 3,00€ 
3D 0,50€ 
Máquina vending (produtos/unidade) 1,00€ 
Máquina vending (água) 0,60€ 

Ludoteca  
Mensalidade Trancoso 10,00€ 
Mensalidade Reboleiro 5,00€ 



 
 

Ata  n . º    0 9  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    11 -0 5 -2 0 1 6  

 

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

Férias(semana) - Ocupação Tempos Livres 10,00€ 
Piscinas  

Banho Livre Adulto 2,90€ 
Banho Livre Criança 2,40€ 
Cartão Banhos Livres Utente Frequente 20,00€ 
Banho Livre Adulto Verão - Dia 2,00€ 
Banho Livre Criança Verão - Dia 1,50€ 
Cartão Banhos Livres Utente Frequente Verão 12,00€ 
Mensalidade Aulas Adulto 14,00€ 
Mensalidade Aulas Criança 11,60€ 
Mensalidade Hidroginástica 15,00€ 
Inscrição aulas 11,50€ 
Re-lnscrição 6,00€ 
Aluguer Guarda Sol 2,00€ 
Aluguer Espreguiçadeira 1,00€ 
Venda Óculos Roma 4,00€ 
Venda Óculos Veneza 3,00€ 
Venda Touca Lycra 2,50€ 
Venda Touca Silicone 1,70€ 

Residência Estudantes  
Mensalidades 125,00€ 

Multiusos  
Aluguer Nave para feiras Outlet - 4 dias 1.750,00€ 

Centro Cultural Trancoso  
Livro - Trancoso Como Ele Era 4,00€ 
Livro - Os Sousa de Trancoso 3,50€ 
Postais de Trancoso 7,00€ 
Brochura Isaac Cardoso 1,00€ 

Central Camionagem  
Utilização Cais por autocarro/mês 32,79€ 
Comissões (variável) 8,00% 

Geral  
Renda do "Quiosque Avenida" 276,75€ 
Renda de Fração no Centro Cultural VF Naves 126,44€ 
Nota:  Valores inc luem IVA à taxa legal  em vigor  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a tabela de 

preços/tarifas apresentada, passando a mesma a integrar a 

tabela de taxas e licenças e outras receitas do Município de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

*A24* Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 
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direito de preferência, na aquisição de um prédio urbano 

sito em Trancoso:  Em seguida, foi presente o requerimento 

número 152 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 12 do passado mês de abril, de Maria Adília 

Gomes Rodrigues Batista, residente em Braga, a solicitar que a 

Câmara Municipal informe se deseja ou não exercer o direito de 

preferência, relativo à venda da fração A de um prédio urbano, 

sito na rua Xavier da Cunha, em Trancoso, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 668 , da União de Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, pelo valor de 18.000 euros.  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência, relativamente ao prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo 668 da União de Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior. ------------------------------------------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

isenção de taxas, na reconstrução de um muro, em Vila 

Franca das $aves:  Seguidamente, foi presente o requerimento 

número 147 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 7 do passado mês de abril, de Fernando 

Correia de Andrade, residente em Vila Franca das Naves, a 

solicitar autorização para a construção de um muro em blocos, 

com 1,20 m de altura e cerca de 30m de comprimento, bem 

como a isenção de taxas relativas à construção do mesmo muro.  
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O senhor vereador Eduardo Pinto exarou o seguinte despacho, 

acerca do assunto referido em epígrafe, que se transcreve na 

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

1- Licença administrativa para reconstrução de um muro com 

ocupação de via pública: --------------------------------------------  

Deferido o pedido de licença, nos termos da informação dos 

serviços, em anexo, devendo o requerente ser notificado do teor 

da mesma. -------------------------------------------------------------  

2- Pedido de isenção das Taxas aplicáveis: -----------------------  

Relativamente ao pedido de isenção das taxas aplicáveis e 

considerando que: ----------------------------------------------------  

- O Sr. Fernando Correia de Andrade está referenciado, nos 

serviços de ação social do Município, como um dos 

munícipes carenciados, tendo, inclusive, já beneficiado dos 

apoios previstos no Regulamento Municipal de apoio à 

melhoria das condições de habitação; ------------------------  

- O Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Licenças e outras Receitas do Município de Trancoso 

prevê, no n° 2 do Artigo 15° - Isenções e Reduções, que: --  

"Poderão ainda ser isentas de taxas devidas pela 

realização de operações urbanísticas ou beneficiar de 

uma redução até 50%, por deliberação fundamentada da 

Câmara Municipal": ------------------------------------------  
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alínea d), "em caso de comprovada insuficiência 

económica dos sujeitos passivos das taxas.. ."; ------  

alínea f), "os requerentes de construções, 

reconstruções e/ou ampliações nas áreas urbanas 

ou urbanizáveis, sempre que, após informação dos 

serviços camarários, se verifique que as mesmas 

respeitam, quer na sua estrutura arquitetónica, quer 

nos materiais a utilizar, as características 

construtivas tradicionais da região". -----------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere isentar do 

pagamento de taxas o munícipe supra-identificado, 

relativamente ao processo de licenciamento acima referido.’ ---  

A Câmara Municipal, concordando com o teor do despacho do 

senhor vereador, nomeadamente, com a fundamentação 

apresentada, deliberou isentar o requerente do pagamento das 

taxas aplicáveis. ------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas a dois pedidos de 

anulação de processos de cobrança de taxas de ocupação de 

terrado, referentes ao 1.º trimestre do corrente ano e ao 3º 

trimestre de 2015: ---------------------------------------------------  

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 593 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do passado mês 

de março, de Maria de Lurdes de Jesus Gomes dos Santos, 
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residente em Vilares, a solicitar a anulação do processo de 

cobrança de taxas relativo ao 1º trimestre do corrente ano, 

atendendo a que, por motivos de saúde, não tem frequentado as 

feiras e mercados, desde o mês de dezembro de 2015. -----------  

A Câmara Municipal deliberou anular o processo de cobrança 

relativo ao 1º trimestre do corrente ano, atendendo às razões 

invocadas e por se haver confirmado serem as mesmas 

verdadeiras. -----------------------------------------------------------  

*A27*  De seguida, foi presente o requerimento número 1042, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês 

de maio, de Joel Cristiano Gomes de Sousa, residente em Porto 

da Carne, a solicitar a anulação do processo de cobrança de 

taxas, relativo ao 3º trimestre de 2015, atendendo a que, por 

motivos de saúde, nunca frequentou o referido terrado do 

mercado, apesar de o mesmo lhe haver sido concedido. ----------  

A Câmara Municipal deliberou anular o processo de cobrança 

relativo ao 3º trimestre de 2015, atendendo às razões 

invocadas e por se haver confirmado serem as mesmas 

verdadeiras. -----------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas a dois pedidos de 

indemnização, por danos ocorridos em viaturas: --------------  

*A28*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 916 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 14 do passado mês de 
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abril, de António Barreiro Garcia, residente em Valdujo, a 

solicitar uma indemnização, pelos prejuízos causados na sua 

viatura, ocasionados pelo arremesso de uma pedra, proveniente 

de um moto roçador que procedia ao corte de erva. --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 166,60€. --------------------------------------------  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 908 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 13 do passado mês de 

abril, de António Carlos Escalda Ribeiro, residente em 

Trancoso, a solicitar uma indemnização, no valor 60,61€, pelos 

prejuízos causados na sua viatura, ocasionados pela colocação 

de porções de lajetas de granito irregulares e mal assentes, 

junto à capela de D. Dinis, em Trancoso. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir a pretensão do 

requerente, uma vez que o dano resultou do mau estado de 

conservação do pavimento e a responsabilidade pela 

manutenção e reparação do mesmo é da empresa “Manuel 

Rodrigues Gouveia, SA”. --------------------------------------------  

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

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 1020 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 28 do passado mês 

de abril, da Associação de Proteção da Natureza do Concelho 

de Trancoso, a solicitar um apoio financeiro, destinado ao 
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desenvolvimento do seu plano anual de atividades. --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 877 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do passado mês 

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

um apoio financeiro, no montante de 60.000€, no âmbito do 

programa de expansão e desenvolvimento da edução pré-

escolar, nas freguesias de Cogula e Freches. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 1082 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 6 do corrente mês 

de maio, da Associação de Dadores de Sangue de Vila Franca 

das Naves, a solicitar um apoio financeiro, no montante de 

350€, destinado ao desenvolvimento do seu plano anual de 

atividades. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 350€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A33*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1104 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do corrente 

mês de maio, da Banda Musical de Freches, a solicitar um apoio 

financeiro, no montante de 2.500€, destinado ao 
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desenvolvimento do seu plano anual de atividades. --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo, 

tendo os senhores vereadores do PSD apresentado uma 

declaração de voto e os senhores vereadores do PS outra. -----  

-------------------Declaração de Voto do PSD ----------------------  

‘Tendo em consideração o apoio financeiro proposto à Banda 

Musical de Freches, entendem os vereadores do PSD que este 

subsídio é parco e diminuto, atendendo a que a Banda participa 

em todas as manifestações e festividades do concelho, sempre 

que lhe é solicitado, a que é composta por um grande número 

de executantes, a que os instrumentos carecem de manutenção e 

substituição, a que o fardamento também precisa de ser 

renovado e, ainda, a que é um património cultural único, no 

concelho, com cerca de 150 anos de existência. ------------------  

Entendem, por isso, os vereadores do PSD que o apoio 

financeiro deveria situar-se em valores idênticos aos atribuídos 

a outras coletividades, nomeadamente à Academia de Música 

de Trancoso.’ ----------------------------------------------------------  

-------------------Declaração de Voto do PS ------------------------  

‘Embora reconheçam os vereadores do PS que o apoio 

financeiro atribuído é escasso, não podem deixar de referir que 

é bastante superior aos apoios que, no passado, foram sendo 
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atribuídos e que, na maior parte dos anos, foram de zero euros.  

Para além disso, este executivo sempre apoiou e continuará a 

apoiar a Banda Musical de Freches, assegurando-lhes 

transportes destinados à sua participação em atuações e 

concertos, para além de tentar divulgar e promover a 

instituição.’ -----------------------------------------------------------  

*A34*  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. -----  

*A35*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A36*  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:  


