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ATA DA REU#IÃO DA CÂMARA 

MU#ICIPAL DE TRA#COSO REALIZADA 

EM 21 DE DEZEMBRO DE 2016. ----------------  

*A1*  Aos 21 dias do mês de dezembro 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*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

*A3*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

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

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A4*  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 7 do 

corrente mês de dezembro 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. --------------------------------------------------------------  

*A5*  Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 
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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. -------------------------------------------------------------  

*A6*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

242, datado de 20 do corrente mês de dezembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.191.075,11€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 192.217,38€. ----------------  

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

*A7*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis. -------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licença de habitabilidade / utilização. -  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º 1 respeitante à empreitada 

“Sinalização Horizontal: EM 595-1 (Freixial – Limite do 

Concelho)”. ----------------------------------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas à conta final 

provisória respeitante à empreitada “Sinalização 
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Horizontal: EM 595-1 (Freixial – Limite do Concelho)”.  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 

Segurança e Saúde, respeitante à obra “Remodelação da 

ETAR de Courelas”. ------------------------------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao projeto de 

execução, respeitante à “Área de Acolhimento 

Empresarial de Trancoso”. -----------------------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação respeitantes à minuta 

de contrato referente à empreitada “Remodelação da 

ETAR da Quinta do Seixo”. ---------------------------------  

Ponto 8: Apreciação das 16.ª e 17ª alterações ao orçamento 

da receita e da despesa e às correspondentes 15ª e 16ª 

alterações às grandes opções do plano, respeitantes ao 

ano económico de 2016. -------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a ‘Aldeias 

Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento 

Turístico”. -----------------------------------------------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

apoio. ----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Intervenção: Usou da palavra o senhor vereador Eduardo Pinto 



 
 

Ata  n . º    2 5  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    21 -1 2 -2 0 1 6  

 

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

para informar que, neste momento, a Escola Profissional de 

Trancoso tem os salários em dia e que há fundos disponíveis 

para ser pago o mês de dezembro aos trabalhadores. -------------  

*A9*  Informação atualizada 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 dezembro 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, 

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 deliberação de antecipação de fundos 

correspondente à comparticipação comunitária aprovada e 

homologada, referente ao projeto ‘Requalificação da ETAR da 

Quinta do Seixo’, existia um valor de fundos disponíveis, tal 

como consta do mapa que anexou, no montante de 259.056,61€.  

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

*A10*  Dispensa de licença de utilização:  Seguidamente, foi presente 

o requerimento número 595 da Secção de Obras Particulares 

que deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente mês de 
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dezembro, de Alberto de Sousa Ribeiro, residente em Moitas, 

na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma habitação sita em Moitas, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 398 da Freguesia de 

Valdujo, 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. --------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1 respeitante à empreitada “Sinalização 

Horizontal: EM 595-1 (Freixial – Limite do Concelho)”:  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 previamente aprovados, 

importando no valor de 5.510,00€, a que acresce o IVA à taxa 

legal em vigor. --------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada supra 

referida, no montante de 5.510,00€. -------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas à conta final 
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provisória respeitante à empreitada “Sinalização 

Horizontal: EM 595-1 (Freixial – Limite do Concelho)”:  

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 

com o estipulado no art.º 399.º 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 engenheiro Victor Maltez. --------------------  

De acordo com a informação técnica prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final provisória 

respeitante à empreitada supra referida, com um montante de 

trabalhos contratado e executado de 5.510,00€. -----------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao Plano de Segurança 

e Saúde, respeitante à obra “Remodelação da ETAR de 

Courelas”: De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que, de acordo com o n.º l do artigo 12.º do DL n.º 

273/2003, de 29 de outubro, o Plano de Segurança e Saúde da 

obra "Remodelação da ETAR de Courelas", apresentado pelo 

adjudicatário, deve ser aprovado pelo dono de obra e 
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comunicado ao empreiteiro, data em que o prazo de execução 

da obra começa a contar e que deverá ser enviada à Autoridade 

de Condições de Trabalho a Comunicação Prévia. Informava, 

ainda, que, nesta altura, o Município deveria já ter nomeado o 

Fiscal da obra e o Coordenador de Segurança da obra, uma vez 

que terão de ser enviados à mesma entidade declarações dos 

mesmos. Acrescentava que, na informação dos serviços n.º 

2482, datada de 2 de dezembro, referia: "tratando-se de um tipo 

de empreitada, muito específica, a nível das instalações 

eletromecânicas, sugere-se que a mesma seja fiscalizada por 

uma entidade externa ao Município". -------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde respeitante à obra supra referida, 

cumprindo-se os formalismos legais subsequentes.--------------  

Atendendo à especificidade da empreitada e porque os custos 

inerentes à fiscalização da mesma estão contemplados na 

comparticipação comunitária aprovada para a obra, no âmbito 

do POSEUR, a Câmara Municipal deliberou contratar tais 

serviços a uma empresa externa ao Município, especializada 

em tais trabalhos. ----------------------------------------------------  

Como Coordenador da Segurança da obra foi nomeado o eng.º 

Francisco Quelhas. --------------------------------------------------  
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*A14*  Análise, discussão e votação relativas ao projeto de 

execução, respeitante à “Área de Acolhimento Empresarial 

de Trancoso”: Seguidamente, foi presente informação do setor 

de licenciamento de obras particulares e loteamentos, a dar 

conta que, na sequência da informação técnica datada de 7 de 

Novembro de 2016, a empresa ‘Realidade Imaginárea, 

Limitada’ havia procedido à entrega de novos elementos 

relativos ao processo de criação de um novo espaço Industrial 

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

Analisados os novos elementos, aquele serviço informava o 

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

“- Relativamente à circulação viária proposta para o interior do 

loteamento e à existência de uma rotunda de retorno a sul, vem 

a empresa ‘Realidade Imaginárea, Limitada’ esclarecer que esta 

solução resulta de uma solicitação direta do Executivo 

Municipal, em detrimento de uma primeira proposta (que não 

implicava inversão de marcha) inicialmente apresentada. Face a 

este esclarecimento, os serviços mantêm as dúvidas relativas à 

funcionalidade/pertinência da existência da referida rotunda, 

atendendo à possibilidade/frequência da utilização da mesma 

por veículos pesados e articulados, com as inerentes 

dificuldades e degradação de pavimentos daí decorrentes. 

Questiona-se, ainda, o alargamento desordenado do acesso 
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viário de serventia aos lotes 1 e 2 que também se mantém nos 

novos elementos apresentados. --------------------------------------  

- No que diz respeito aos parâmetros de dimensionamento de 

espaços verdes e de utilização coletiva e equipamentos, 

considera a empresa ‘Realidade Imaginárea, Limitada’ que não 

se justifica a existência destes espaços no local, sugerindo que, 

ao abrigo do disposto no artigo 39.º  do Plano Diretor 

Municipal, o Município abdique da existência destas áreas no 

loteamento. Caberá ao Município aceitar ou não a sugestão 

apresentada. -----------------------------------------------------------  

Quanto às restantes questões levantadas na informação técnica 

anteriormente referida, elas foram suprimidas com as correções 

apresentadas nos novos elementos agora apreciados. -------------  

De referir que a reapreciação efetuada se circunscreveu, de 

novo, às questões levantadas pelo projeto de arquitetura, não 

tendo sido apreciado qualquer projeto de especialidade ou 

necessidade daí decorrente.” ----------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, o chefe da divisão de obras, 

ambiente, estruturas e equipamento urbano informou que já 

haviam sido apresentados os projetos das diferentes 

especialidades, com pareceres favoráveis das entidades 

consultadas. -----------------------------------------------------------  

5a sequência da informação técnica prestada pelos serviços, a 
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Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto de execução 

respeitante à “Área de Acolhimento Empresarial de 

Trancoso”. ------------------------------------------------------------  

Mais, em conformidade com a informação técnica prestada 

pela empresa ‘Realidade  Imaginárea, Limitada’ e ao abrigo do 

disposto no n.º 3 do artigo 39.º do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal, a Câmara Municipal deliberou abdicar da 

existência de espaços verdes e de utilização colectiva e 

equipamentos, no local. ---------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação respeitantes à minuta de 

contrato referente à empreitada “Remodelação da ETAR da 

Quinta do Seixo”:  ----------------------------------------------------  

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

*A16*  Apreciação das 16.ª e 17ª alterações ao orçamento da receita 

e da despesa e às correspondentes 15ª e 16ª alterações às 

grandes opções do plano, respeitantes ao ano económico de 

2016:  -------------------------------------------------------------------  

De seguida, foram presentes a 15.ª e 16.ª alterações às grandes 

opções do plano e as correspondentes 16.ª e 17.ª alterações ao 

orçamento da receita e da despesa, para o ano económico de 
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2016, com valores equivalentes para os reforços e para as 

diminuições nos montantes da receita e da despesa, 

respetivamente, 74.135,49€ e 178.165,00€, 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. ---------  

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

comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a ‘Aldeias 

Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento 

Turístico”: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘O Município de Trancoso integra a Associação "Aldeias 

Históricas de Portugal". ---------------------------------------------  

Esta Associação vem desenvolvendo, em colaboração com os 

municípios associados, um conjunto de projetos âncora, 

públicos imateriais, com especial destaque no desempenho 

alcançado na execução da estratégia de eficiência coletiva do 

PROVERE "Aldeias Históricas de Portugal - Valorização do 

Património". -----------------------------------------------------------  

A Associação tem vindo a executar um conjunto de ações 



 
 

Ata  n . º    2 5  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    21 -1 2 -2 0 1 6  

 

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

transversais de que o Município de Trancoso é um dos 

beneficiários finais, designadamente: Plano de Comunicação e 

Marketing; Plano de Animação; Plano de Inovação e Plano de 

Dinamização, Coordenação e Acompanhamento. -----------------  

Assim, é da responsabilidade do Município, enquanto Parceiro 

daquela Associação e beneficiário das ações transversais 

desenvolvidas, assegurar parte da componente nacional das 

ações executadas. -----------------------------------------------------  

Beste contexto, proponho que a Câmara Municipal delibere 

atribuir à Associação "Aldeias Históricas de Portugal" o valor 

de 5.117,79€, como comparticipação do Município de Trancoso 

no financiamento da componente nacional referente aos 

projetos realizados. --------------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar.’ ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3191 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do corrente 

mês de dezembro, da Associação Cultural e Recreativa de A-do-

Cavalo, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, 

destinado a pintar o edifício-sede da Associação. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 1.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A19*  De seguida, foi presente o requerimento número 3203 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 15 do corrente 

mês de dezembro, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar a atribuição 

de um apoio financeiro, destinado à aquisição de um veículo de 

desencarceramento, com um custo de aquisição de 45.425€. ----  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 40.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3223 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 19 do corrente 

mês de dezembro, da Piscotávora – Associação de Produtores 

Florestais, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 

valor de 5.000€, destinado à aquisição de equipamentos de 

destruição de matos. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 5.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A21*  De seguida, foi presente o requerimento número 3234 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do corrente 

mês de dezembro, da Alto da Broca – Associação de Produtores 

Florestais, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 

valor de 6.500€, destinado à aquisição de equipamento de corte.  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 5.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2723 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do passado mês 

de outubro, da Associação Cultural e Juvenil da Ribeirinha de 

Trancoso, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 

valor de 1.000€, destinado a ajudar a fazer face às despesas 

inerentes à concretização das suas atividades. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A23*  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. -----  

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A25*  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:  


