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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 27 DE SETEMBRO DE 2017. -----------------  

*A1* Aos 27 dias do mês de setembro 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 e Humberto Almeida. --------  

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

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

*A3* Justificação de Faltas: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência, à presente 

reunião, dos senhores vereadores João Rodrigues, doutora 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A4* Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 6 

do corrente mês de setembro 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 
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ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

Humberto Almeida, 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 

184, datado de 26 do corrente mês de setembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.047.534,72€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 218.256,41€. ----------------  

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

*A6* Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1:  Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

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

medição de trabalhos n.º 1, referente à obra “Reparação 

e Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães – Vilares)”, 

incluída na empreitada “Reparação e Beneficiação da 

E.M. 581 (Carnicães – Limite do Concelho / Baraçal)” e 

“Reparação e Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães – 
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Vilares)”. ------------------------------------------------------  

Ponto 4:  Análise, discussão e votação respeitantes ao auto de 

medição de trabalhos n.º 1, referente à obra “Reparação 

e Beneficiação da E.M. 581 (Carnicães – Limite do 

Concelho / Baraçal)”, incluída na empreitada “Reparação 

e Beneficiação da E.M. 581 (Carnicães – Limite do 

Concelho / Baraçal)” e “Reparação e Beneficiação da 

E.M. 581-2 (Carnicães – Vilares)”. -------------------------  

Ponto 5:  Apreciação da 14.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e da 12.ª alteração às grandes 

opções do plano. ----------------------------------------------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas ao exercício 

ou não do direito de preferência, na aquisição de um 

imóvel, sito na rua das Seixas, em Trancoso. -------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de isenção do pagamento de taxas, solicitado pelo Centro 

Social e Paroquial de Vila Franca das Naves. -------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A7* Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara que afirmou: ----------------------------------------------  

“Atendendo a que, no próximo mandato, o senhor vereador 
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João Paulo Matias não integrará o executivo camarário, quero 

deixar, aqui, uma palavra de agradecimento e reconhecimento 

pelo excelente trabalho e dedicação que ele desenvolveu, ao 

longo do atual mandato.  ---------------------------------------------  

Com o seu trabalho, nomeadamente na contestação de diversas 

ações intentadas contra o Município, conseguiu-se uma 

significativa poupança, superior a um milhão de euros, 

relativamente às dívidas reclamadas pelos diversos credores. --  

Desejo-lhe as maiores felicidades na sua vida profissional, na 

expectativa de poder contar com o seu empenho, nos trabalhos 

da futura Assembleia Municipal de Trancoso. --------------------  

Para além disso, deixo, também, uma palavra de agradecimento 

a todos os senhores vereadores, pela forma cordial e 

responsável como sempre estiveram nas diversas reuniões do 

executivo.”  -------------------------------------------------------------  

*A8* De seguida, interveio o senhor vereador Eduardo Pinto que 

disse: -------------------------------------------------------------------  

“Enquanto vereador, subscrevo a declaração do senhor 

Presidente da Câmara, em especial no que diz respeito à 

referência ao senhor doutor João Paulo Matias e, por outro 

lado, quero agradecer a confiança que o senhor Presidente da 

Câmara sempre manifestou para comigo.  --------------------------  

Quero, ainda, deixar uma palavra de apreço para com o senhor 
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vereador Humberto Almeida, com quem tive o prazer de 

trabalhar, ao longo dos dois últimos anos.” -----------------------  

*A9* Usando da palavra, o senhor vereador João Paulo Matias 

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

“Foi uma honra e um orgulho ter exercido o cargo de vereador 

da Câmara Municipal de Trancoso, neste mandato.  --------------  

Quero, também, agradecer o apoio e a colaboração do senhor 

Presidente da Câmara e dos senhores vereadores Eduardo 

Pinto, Humberto Almeida e Ivone Mouco, enquanto esteve no 

exercício do cargo de vereadora. -----------------------------------  

Quero, ainda, referir que o trabalho desenvolvido com o senhor 

Presidente e os senhores vereadores foi sempre pautado pela 

máxima lealdade e espírito de união, pelo que, neste sentido, 

deixo o cargo com a consciência do dever cumprido, dentro das 

minhas limitações, tendo feito sempre o meu melhor, em prol do 

desenvolvimento do concelho.” --------------------------------------  

*A10*  Intervindo, o senhor vereador Humberto Almeida disse: ---------  

“Quero deixar uma palavra de agradecimento a todos os 

membros do executivo, pela estima e colaboração que me 

prestaram, destacando o senhor Presidente da Câmara e os 

senhores vereadores Eduardo Pinto e João Paulo Matias, pela 

entreajuda, companheirismo e espírito de equipa, em prol da 

resolução dos problemas do concelho.” ----------------------------  
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*A11*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  De 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 

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

21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos fundos 

disponíveis para o mês de setembro 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 

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 10.774,18€. --------  

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

Dispensa de licença de utilização:  --------------------------------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 452 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

18 do corrente mês de setembro, do Banco Comercial 

Português, S.A., com sede no Porto, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita na rua da Póvoa do Concelho, em Vila Franca 

das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 563 da 
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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*  Em seguida, foi presente o requerimento número 467 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 25 do 

corrente mês de setembro, de Margarida Martins Henriques, 

com residência em Souropires, na qualidade de herdeira, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

em Garcia Joanes, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

182 da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital,  

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 466 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

25 do corrente mês de setembro, de Margarida Martins 

Henriques, com residência em Souropires, na qualidade de 

herdeira, a solicitar isenção de licença de utilização de uns 

arrumos, sitos em Garcia Joanes, inscritos na matriz predial 

urbana sob o artigo 170 da União de Freguesias de Vila Franca 
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das Naves e Feital,  uma vez que os mesmos foram construídos 

antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 468 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 25 do 

corrente mês de setembro, de Margarida Martins Henriques, 

com residência em Souropires, na qualidade de herdeira, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uns arrumos, sitos 

em Garcia Joanes, inscritos na matriz predial urbana sob o 

artigo 1101 da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital, uma vez que os mesmos foram construídos antes da 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 469 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

25 do corrente mês de setembro, de Vítor de Jesus dos Santos 

da Silva, com residência em Arnas, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uns 

arrumos, sitos no lugar de Outeiro do Pau, em Guilheiro, 
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inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 397 da Freguesia 

de Guilheiro, 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. -------  

*A17*  Em seguida, foi presente o requerimento número 475 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 26 do 

corrente mês de setembro, de Isabel Jesus Correia, com 

residência em São João da Talha, na qualidade de proprietária, 

a solicitar isenção de licença de utilização de uma casa térrea 

destinada a palhal,  sita na rua das Lajes, em Guilheiro, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 388 da Freguesia de 

Guilheiro, 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. --------  

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

de trabalhos n.º 1, referente à obra “Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães – Vilares)”, incluída 

na empreitada “Reparação e Beneficiação da E.M. 581 

(Carnicães – Limite do Concelho / Baraçal)” e “Reparação e 
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Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães – Vilares)”:  

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 74.050,00€, 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, no montante de 74.050,00€. --------------  

*A19*  Análise, discussão e votação respeitantes ao auto de medição 

de trabalhos n.º 1, referente à obra “Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581 (Carnicães – Limite do Concelho / 

Baraçal)”, incluída na empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581 (Carnicães – Limite do Concelho / 

Baraçal)” e “Reparação e Beneficiação da E.M. 581-2 

(Carnicães – Vilares)”: 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 

45.838,50€, 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 45.838,50€. --------------  

*A20*  Apreciação da 14.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e da 12.ª alteração às grandes opções do plano:  

Tendo sido presentes a 14.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com um valor equivalente para o total de reforços e 

para o total de diminuições, no montante de 17.500€ e a 

correspondente 12.ª  alteração às grandes opções do plano, ------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

*A21*  Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de um imóvel, sito na 

rua das Seixas, em Trancoso:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 422 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês de setembro, de 

Maria da Graça de Azeredo Pinto Melo e Leme Tinoco, 

residente no Porto, na qualidade de proprietária, a solicitar que 

a Câmara Municipal informe se deseja ou não exercer o direito 

de preferência, relativo à venda de um prédio urbano, sito na 

rua das Seixas, n.º  8, em Trancoso, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 1336 da União de Freguesias de Trancoso e 

Souto Maior, pelo valor de 50.000 euros. --------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência na aquisição do referido imóvel.---------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

isenção do pagamento de taxas, solicitado pelo Centro Social 

e Paroquial de Vila Franca das Naves: De seguida, foi 

presente o requerimento número 440 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente 

mês de setembro, do Centro Social e Paroquial de Vila Franca 

das Naves, a solicitar a emissão de alvará de obras de 

construção / ampliação e alteração do Centro de Dia para Lar 

de Idosos, bem como a dispensa do pagamento de taxas. --------  

A Câmara Municipal deliberou isentar o requerente do 

pagamento de taxas, atendendo ao previsto no n.º 2 do art.º 

15.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Licenças e Outras Receitas do Município, uma vez que se trata 

de uma Instituição Particular de Solidariedade Social. --------  

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

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2638 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do corrente 

mês de setembro, da Banda Musical de Freches, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 3.000€, 

destinado à concretização do seu plano de atividades para 2017.  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A24*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

Atendendo a que se trata da última reunião ordinária do 

executivo, no atual mandato, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, aprovar a presente ata, sob a forma de 

minuta, nos termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da 

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

Como tal, as deliberações constantes da mesma terão 

executoriedade imediata. ---------------------------------------------  

*A25*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A26*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h00m, 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:  


