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ATA DA REU%IÃO DA CÂMARA 

MU%ICIPAL DE TRA%COSO REALIZADA 

EM 8 DE MARÇO DE 2017. -----------------------  

*A1*  Aos 8 dias do mês de março do ano de 2017, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

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

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO A%TES DA ORDEM DO DIA 

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

*A3*  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 15 

do passado mês de fevereiro 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 
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dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no site do 

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

46, datado de 7 do corrente mês de março e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.248.874,07€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 154.700,08€. ----------------  

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

*A5*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1: Informação relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis. ----------------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização. 

Ponto 3: Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de 

fevereiro. ------------------------------------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de prorrogação do prazo de execução da obra 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”. ---  

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

medição de trabalhos nº. 5, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”. ---  
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Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 1, referente a erros e omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”. -------------------------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 2, referente a erros e omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”. -------------------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 3, referente a erros e omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”. -------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 

Segurança e Saúde, respeitante à empreitada 

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

Ponto 10:  Análise, discussão e votação de proposta de 

ratificação de despacho do senhor Vice-Presidente da 

Câmara, relativa à emissão de parecer prévio vinculativo 

destinado à contratação de serviços jurídicos 

relacionados com a reversão da propriedade de um lote 

na Zona Industrial de Trancoso. ----------------------------  

Ponto 11: Apreciação da 3.ª e 4.ª alterações ao orçamento da 

receita e da despesa e da 3.ª alteração às grandes opções 
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do plano, para o ano económico de 2017. ------------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

elaboração de um Plano de Pormenor e Salvaguarda para 

a área do Campo Militar de Trancoso. ---------------------  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

concessão de poderes ao senhor Presidente da Câmara 

para poder outorgar uma escritura de compra e venda, 

destinada à aquisição de um imóvel em Moreira de Rei. -  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a 

Associação Aldeias Históricas de Portugal. ---------------  

Ponto 15: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

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

da Câmara para, no âmbito da inauguração da Casa do 

Bandarra, se referir às atividades, relacionadas com aquele 

profeta que, nos próximos dias 11 e 12 do corrente mês de 

março, irão ter lugar em Trancoso, realçando as conferências, a 

apresentação de livros, a inauguração de uma exposição, uma 

prova de btt e a inauguração da referida Casa. Continuando a 

intervir, o senhor Presidente da Câmara convidou os senhores 
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vereadores a estarem presentes nessas atividades, bem como no 

lanche que, no dia 11, pelas 19h30m, irá ter lugar em Moreira 

de Rei e no almoço que, no dia 12, irá decorrer nas instalações 

da Escola Profissional de Trancoso, com a presença de alguns 

convidados, nomeadamente os participantes na já referida prova 

de btt.  ------------------------------------------------------------------  

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

perguntar qual a razão por que estavam a ser cortadas árvores 

no terreno municipal, localizado na Quinta Nova, junto ao 

Parque de Leilão de Gado. -------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que, na 

sequência da aprovação de um projeto de reflorestação, pelo 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, se estava a 

proceder à preparação do terreno para tal fim. --------------------  

*A8*  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 março de 2017, verificando-se 

que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei e no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais 

redações, bem como o previsto no n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as deliberações relativas 
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à antecipação de fundos correspondentes às comparticipações 

comunitárias aprovadas e homologadas, referentes aos projetos 

de Requalificação das ETAR’s da Quinta do Seixo e das 

Courelas, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no montante de 749.045,26€. ------  

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

*A9*  Dispensa de licenças de utilização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 92 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 22 do passado mês de fevereiro, 

de Maria da Fresta Antunes, residente em Tamanhos, na 

qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma arrecadação, sita na rua da 

Quelha, em Tamanhos, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 566 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 da 

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

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 93 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

22 do passado mês de fevereiro, de Jorge Manuel Ribeiro 

Alípio, residente em Gondomar, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização, respeitante a uma 
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arrecadação e uns arrumos, sitos no lugar de Espinhal, em 

Cogula, inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 392 da 

Freguesia de Cogula, uma vez que os mesmos foram 

construídos antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 105 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 27 do 

passado mês de fevereiro, de Berta Maria Fernandes Mateus 

Brízido, residente em Castaíde, na qualidade de herdeira de 

Maria Júlia Fernandes, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma habitação, sita na rua da Miragaia, 

em Castanheira, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

363 da Freguesia de Castanheira, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 113 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

6 do corrente mês de março, de João Coelho, residente em 

Tamanhos, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 
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licença de utilização, respeitante a uma habitação, sita junto ao 

cemitério, em Tamanhos, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 346 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. --------  

*A13*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de fevereiro: De 

seguida, foi presente informação da divisão de obras, ambiente, 

estruturas e equipamento urbano, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de fevereiro, 

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.º do 

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

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

“Licenças: -------------------------------------------------------------  

Alteração/ampliação de uma habitação, n° 6, em nome de 

Luís Alberto Domingues Pires, sita na Rua Longa, em 

Rio de Mel; ----------------------------------------------------  

Legalização da reconstrução de uma habitação, em nome 

de Alberto Augusto Gomes, sita no "Mercado", em Vila 
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Franca das 2aves; --------------------------------------------  

Alterações efetuadas no decorrer da obra, em nome de 

Paula Cristina Monteiro dos Santos, sita no Lugar de 

Cabeço, em Avelal; -------------------------------------------  

Alterações efetuadas no decorrer da obra, em nome de 

Joaquim Oliveira Caseiro, sita no Lugar de Outeiros, em 

Moimentinha. --------------------------------------------------  

Autorização de Utilização: ------------------------------------------  

Oficina e armazém, n.º 4, em nome de Alberto Jorge da 

Silva, sita na Av.ª das Indústrias, na Zona Industrial de 

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 

prorrogação do prazo de execução da obra “Requalificação 

do Mercado Municipal de Trancoso”: Seguidamente, foi 

presente informação do setor de acompanhamento e fiscalização 

de obras municipais, acerca do assunto referido em epígrafe, 

que se transcreve na íntegra: ----------------------------------------  
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‘A obra em epígrafe tem um prazo de execução de 150 dias, 

tendo o prazo para a execução da empreitada começado a 

contar a partir do dia 19 de outubro de 2016. --------------------  

2a nossa informação datada de 31 de janeiro, alertámos para o 

atraso que a empreitada registava. ---------------------------------  

O adjudicatário vem agora solicitar uma prorrogação graciosa 

de 60 dias, baseando-se nas condições climatéricas adversas, 

em atrasos na entrega de equipamentos e materiais por parte 

dos fornecedores e por terem acontecido, na empreitada, 

trabalhos de suprimento de erros e omissões (na nossa 

informação datada de 20 de dezembro de 2016 referimos que o 

adjudicatário não tinha apresentado pedido de prorrogação de 

prazo para a realização destes trabalhos). 2o seu pedido, o 

adjudicatário refere, igualmente, a disponibilidade para a 

conclusão da empreitada. --------------------------------------------  

As situações passíveis de prorrogação do prazo de execução de 

obras, encontram-se contempladas nos artigos 361.º,  n.º 3, 

374.º e 377.º do Código dos Contratos Públicos. -----------------  

Quando o atraso da empreitada é da responsabilidade do 

empreiteiro, este fica sujeito às penalizações legais e 

contratuais (artigo 403.º do Código dos Contratos Públicos). --  

Quanto à competência para aprovar a referida prorrogação, 

convirá referir que o prazo de execução inicial foi aprovado no 
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ato de adjudicação, pelo órgão competente para a decisão de 

contratar. Assim, a competência para decidir a prorrogação 

caberá, também, ao órgão competente para a decisão de 

contratar.” ------------------------------------------------------------  

Por ser haver confirmado serem verdadeiras as razões 

invocadas pelo empreiteiro, nomeadamente no que diz respeito 

à adversidade das condições climatéricas, durante o mês de 

janeiro e ao surgimento de um considerável volume de 

trabalhos de suprimento de erros e omissões, objeto de um 

adicional ao contrato de empreitada, a Câmara Municipal 

deliberou conceder uma prorrogação de prazo de execução da 

obra, a título gracioso, por um período de 60 dias. --------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº. 5, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Mercado Municipal de Trancoso”: 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 constantes da proposta, importando no valor de 

31.876,43€, 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, no montante de 31.876,43€. --------------  
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*A16*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº. 1, referente a erros e omissões, respeitante à 

empreitada “Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso”: Seguidamente, 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 

constantes da proposta, importando no valor de 4.572,90€, 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, no montante de 4.572,90€. ---------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD. ----------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº. 2, referente a erros e omissões, respeitante à 

empreitada “Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso”: 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 

constantes da proposta, importando no valor de 1.014,69€, a 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 
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serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 1.014,69€. ---------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD. ----------------  

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

trabalhos nº. 3, referente a erros e omissões, respeitante à 

empreitada “Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso”: Seguidamente, 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 

constantes da proposta, importando no valor de 13.091,56€, 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, no montante de 13.091,56€. --------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD. ----------------  

Relativamente aos três autos de medição de trabalhos 

respeitantes a erros e omissões e que constavam dos pontos 6, 7 

e 8 da ordem de trabalhos, os senhores vereadores do PSD 

apresentaram uma declaração de voto e os senhores vereadores 

do PS apresentaram outra que, seguidamente, se reproduzem: --  

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

‘Relativamente aos pontos 6, 7 e 8 da Ordem de trabalhos, os 
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vereadores do PSD não compreendem a dificuldade que o Sr. 

Presidente e os Srs. vereadores do Partido Socialista têm 

demonstrado, em executar um projeto de dificuldade reduzida, 

tais são os erros e omissões que se têm vindo a verificar, ao 

longo da sua execução. ----------------------------------------------  

Sendo um projeto que praticamente consiste na simples 

realização de pequenos arranjos, pinturas e substituição de 

telhados, não deveriam ocorrer tantos erros como aqueles que 

se têm vindo a verificar. ---------------------------------------------  

2o nosso entender, tantos erros e omissões poderão levar a 

concluir que estes escondem um conjunto de trabalhos a mais, 

induzindo os munícipes deste concelho em erro, no que respeita 

ao preço final da obra. -----------------------------------------------  

Percebe-se, agora, porque é que esta maioria não tem 

apresentado projetos que contribuam para o desenvolvimento e 

afirmação do concelho de Trancoso na região, pois a sua 

incapacidade de os realizar é de tal forma evidente que leva a 

que um simples projeto leve um mandato inteiro a concretizar.  

Face ao exposto, os vereadores do PSD, votam contra, nos 

pontos 6, 7 e 8.’ -------------------------------------------------------  

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

‘2ão se trata apenas de uma simples realização de pinturas e 

substituição de telhados, mas sim da requalificação de um 
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espaço extremamente necessário que irá trazer excelentes 

condições, quer para vendedores, quer para quem utiliza 

aquele espaço. --------------------------------------------------------  

Irá ser, também, requalificado o espaço comercial,  localizado 

a poente do mercado, bem como o parque de estacionamento 

adjacente. --------------------------------------------------------------  

Convirá, aqui, recordar que têm sido muitos os projetos já 

executados e em fase de conclusão que contribuem para o 

desenvolvimento e afirmação do concelho de Trancoso. 

Recorda-se, a título de exemplo, a aquisição e consolidação do 

Palácio Ducal, a aquisição de terrenos junto ao cemitério de 

Trancoso, a requalificação do Mercado de Gado, a 

Remodelação das ETAR’s das Courelas e da Quinta do Seixo, o 

apoio às obras do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso e de requalificação da Igreja de Santa Maria e, 

ainda, a intervenção no Tribunal.’ ---------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas ao Plano de Segurança 

e Saúde, respeitante à empreitada “Remodelação da ETAR 

da Quinta do Seixo”:  De seguida, foi presente informação do 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais a 

informar que, na sequência da apresentação do Plano de 

Segurança e Saúde da empreitada, o mesmo deveria ser 

aprovado pelo dono da obra e comunicada a sua aprovação ao 
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empreiteiro. Acrescentava que deveria ser enviada a 

comunicação prévia à Autoridade de Condições de Trabalho. ---  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde respeitante à empreitada supra referida, 

cumprindo-se os demais formalismos legais. ---------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 

despacho do senhor Vice-Presidente da Câmara, relativa à 

emissão de parecer prévio vinculativo destinado à 

contratação de serviços jurídicos relacionados com a 

reversão da propriedade de um lote na Zona Industrial de 

Trancoso:  Seguidamente, o senhor Vice-Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou o despacho 

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

‘Encontra-se a correr termos no Tribunal da Comarca da 

Guarda, Secção de Competência, Juízo de Trancoso, J1, o 

processo de insolvência da sociedade comercial LGB, 

Sociedade de Projectos e Infraestruturas Eléctricas e de 

Telecomunicações, Lda. com o n.º 137/16.4T8TCS. --------------  

2o âmbito do referido processo, foi apreendido para a massa 

insolvente, um lote de terreno inscrito na matriz sob o art.º 

2834, sito na Zona Industrial de Trancoso. -----------------------  

Sucede que tal lote de terreno foi vendido à LGB pelo 
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Município de Trancoso, através de escritura pública com data 

de 15/11/2007, tendo sido aposta uma cláusula de reversão com 

a condição da empresa construir no prazo de 2 anos, sob pena 

da propriedade reverter a favor do Município. -------------------  

Apesar do Município ter informado a administradora da massa 

insolvente que pretendia a reversão da propriedade do lote a 

seu favor, a verdade é que os credores opuseram-se, invocando 

a caducidade desse direito. ------------------------------------------  

Analisada a questão do ponto de vista jurídico, entendemos que 

continua a assistir ao Município o direito de invocar a cláusula 

de reversão. -----------------------------------------------------------  

Para tanto, torna-se necessário intentar uma acção contra a 

massa insolvente para o efeito. -------------------------------------  

Impõe-se, assim, a contratação da prestação de serviços 

jurídicos, com vista à constituição de mandatário, para os 

seguintes fins: ---------------------------------------------------------  

a) Acompanhamento da ação supra identificada, até conclusão 

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

b) Elaboração e apresentação de todos os articulados, como 

seja contestação, tréplica, articulados por factos 

supervenientes e outros que se reputem por necessários, com 

vista à cabal defesa dos direitos do Município. ----------------  

c) Elaboração e apresentação de requerimentos avulsos, termos 
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de transação e outros requerimentos necessários, com vista à 

cabal defesa dos direitos do Município. -------------------------  

d) Elaboração e apresentação de requerimento de recurso ou 

resposta a recurso. ------------------------------------------------  

e) Participação e intervenção do mandatário em todas as 

diligências designadas pelo Tribunal, tais como audiência de 

partes, audiência de julgamento e audiência no âmbito de 

recursos em Tribunais superiores. -------------------------------  

f) Participação e intervenção do mandatário em todas as 

reuniões extra-judiciais, designadamente com os legais 

representantes do município e mandatário da contraparte, 

destinada à prestação de informação sobre o decurso das 

ações e eventuais tentativas de conciliação. --------------------  

Ora, nos termos do artigo 10.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, na sua atual redação, os Serviços que se pretendem 

contratar configuram um contrato de tarefa. ----------------------  

Assim, nos termos dos números 6 e 7 do artigo 51° da Lei n° 

42/2016, de 28 de dezembro, tal contrato carece de Parecer 

Prévio Vinculativo, sendo a competência para a sua emissão, 

de acordo com as citadas normas legais, da responsabilidade 

da Câmara Municipal, cumpridos os requisitos previstos nas 

disposições atrás referidas. -----------------------------------------  
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Porém, dada a manifesta urgência na contratação dos Serviços 

Jurídicos em causa e face ao enquadramento legal atrás 

descrito, determino, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 

verificados os requisitos aí enumerados, a emissão de parecer 

prévio vinculativo favorável à contratação da mencionada 

prestação de serviços em regime de tarefa. -----------------------  

Acresce que a Câmara Municipal não tem, atualmente, nos seus 

quadros, um jurista com experiência na litigância judicial,  

designadamente na elaboração, propositura e acompanhamento 

de ações judiciais. ----------------------------------------------------  

Esclarece-se ainda que a jurista contratada em regime de 

prestação de serviços se encontra afeta ao serviço do Julgado 

de Paz de Vila Franca das 2aves e na instrução dos processos 

de contra-ordenação, dando prioridade aos processos que 

poderão estar em vias de prescrição. O presente serviço 

reveste-se, ainda, de natureza urgente, porquanto a massa 

insolvente poderá colocar à venda o lote de terreno supra 

identificado, a qualquer momento, não restando outra 

alternativa que não seja recorrer a um serviço externo. ---------  

Assim, dada a natureza e urgência do serviço em causa, 

determino, no âmbito das minhas competências, a abertura do 

procedimento por ajuste direto, nos termos da alínea a), n.º 1, 
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artigo 20.º do CCP, com vista à prestação de serviços, 

remetendo-se convite para a apresentação de proposta à Dra. 

Marta Almeida (dealmeida.marta@outlook.com), com escritório 

na rua dr. Castro Lopes, n.7, 6420-038 Trancoso. ---------------  

O presente procedimento deverá decorrer via mail, aprovando, 

desde já, o respetivo convite. ---------------------------------------  

À Divisão Financeira para cabimentar: ---------------------------  

- A título de honorários, a quantia de 1500,00€, a que acresce 

IVA; ------------------------------------------------------------------  

- A título de custas, a quantia de 500,00€. ------------------------  

À próxima reunião de Câmara, para ratificação do presente 

despacho.’ -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Vice-Presidente Eduardo Pinto, de 21/02/2017, emitindo 

parecer prévio vinculativo favorável destinado à contratação 

de serviços jurídicos relacionados com a reversão da 

propriedade do lote. --------------------------------------------------  

*A21*  Apreciação da 3.ª e 4.ª alterações ao orçamento da receita e 

da despesa e da 3.ª alteração às grandes opções do plano, 

para o ano económico de 2017:  ------------------------------------  

Seguidamente, foi presente a 3.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa, para o corrente ano de 2017, com um valor 

equivalente para o total de reforços e para o total das 
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diminuições, no montante de 65.000€. -----------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das modificações 

orçamentais verificadas, atendendo a que se trata de uma 

competência delegada no seu Presidente. -------------------------  

De seguida, foram presentes a 3.ª alteração às grandes opções 

do plano e a correspondente 4.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa, para o corrente ano de 2017, com um 

acréscimo de receitas, provenientes de empréstimos de médio e 

longo prazo, equivalente ao acréscimo de despesas, no 

montante global de 1.330.469,56€. ---------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

orçamentais verificadas nos referidos documentos, atendendo 

a que se trata de uma competência delegada no seu 

Presidente. ------------------------------------------------------------  

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

elaboração de um Plano de Pormenor e Salvaguarda para a 

área do Campo Militar de Trancoso: Seguidamente, o senhor 

Vice-Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: ---  

‘Considerando as deliberações tomadas pela Câmara 

Municipal e a Assembleia Municipal, em 17/12/2015 e 

21/12/2015, respetivamente, em que se aprovou o interesse 

público municipal do estabelecimento pertencente à empresa 
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Conde & Lourenço Lda. e tendo em vista dar seguimento à 

deliberação final da conferência decisória, proponho que a 

Câmara Municipal delibere sobre a elaboração de um Plano de 

Pormenor e Salvaguarda para a área agora classificada.’ ------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, incumbindo os serviços técnicos do Município de 

proceder à elaboração do referido Plano. -------------------------  

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

concessão de poderes ao senhor Presidente da Câmara para 

poder outorgar uma escritura de compra e venda, destinada 

à aquisição de um imóvel em Moreira de Rei: De seguida, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: ---  

2a sequência do meu despacho desta data, 08/03/2017, 

proponho que a Câmara Municipal me confira poderes para 

outorgar, em representação do Município, a escritura de 

compra do prédio urbano, sito na freguesia de Moreira de Rei,  

inscrito na respetiva matriz sob o artigo 1653° e propriedade 

de Henrique Abel Milagre, pelo valor de 5.000€. -----------------  

Assim, tal compra destina-se a possibilitar a construção do 

futuro Centro de Interpretação de Moreira de Rei,  permitindo, 

desta forma, valorizar esta sede de freguesia, divulgando e 

promovendo o seu notável património arquitetónico e histórico, 
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de onde se destacam, a Igreja de Santa Marinha, a 2ecrópole, 

o Pelourinho e o Castelo, classificados como monumentos 

nacionais.’ -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, dando poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para, em nome do Município, poder 

outorgar a referida escritura. --------------------------------------  

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

comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a Associação 

Aldeias Históricas de Portugal: 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 

transversais, de que o Município de Trancoso é um dos 
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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 final das ações transversais 

desenvolvidas, assegurar parte da componente nacional das 

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

2este contexto, proponho que a Câmara Municipal delibere 

atribuir à Associação "Aldeias Históricas de Portugal" o valor 

de 15.351,97€, 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: ----  

*A25*  De seguida, foi presente o requerimento número 513 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do corrente mês 

de março, do Grupo Recreativo de Moreira de Rei, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 1.500€, 

destinado a ajudar a concretizar o seu plano de atividades para 

2017. -------------------------------------------------------------------  

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

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 488 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 3 do corrente mês 

de março, do Rancho Folclórico “Os Serranos”, com sede em 

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

montante de 1.250€, destinado a ajudar a implementar o seu 

plano de atividades para 2017. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.250€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A27*  De seguida, foi presente o requerimento número 487 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 3 do corrente mês 

de março, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

20.000€, destinado a dar continuidade aos projetos que tem 

vindo a desenvolver e a colaborar nos eventos promovidos pelo 

Município de Trancoso. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 17.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A28*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2700 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do passado mês 

de outubro, da Associação Karaté Shotokan - Trancoso, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado a ajudar 

a concretizar o seu plano de atividades para 2017. ---------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A29*  De seguida, foi presente o requerimento número 303 da 

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

de fevereiro, da Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

12.000€, destinado ao desenvolvimento do seu plano de 

atividades para 2017. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 12.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A30*  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. -----  

*A31*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A32*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h30m, 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 
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senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


