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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 7 DE MAIO DE 2013. --------------------------  

*A1*  Aos 7 dias do mês de maio do ano 2013, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso , sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira,  doutor João Rodrigues , João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador , António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco.  ------------------------------------------------  

*A2*  Às 11,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

existência de quórum, declarou aberta a reunião.  -----------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 85 datado de 6 do corrente mês de maio e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 270.666,98 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 200.952,87 €.  ----------------  

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

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

António Nascimento para perguntar se já tinha regressado a 

Trancoso, o espólio de trajes que foi emprestado a Castelo de 
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Vide. -------------------------------------------------------------------  

A este propósito o senhor vereador doutor António Oliveira  

afirmou que o referido espólio pertence à Escola Profissional, 

por decisão da doutora Emília Tracana, sendo ele o fiel 

depositário.  ------------------------------------------------------------  

*A5*  O senhor vereador António Nascimento perguntou ainda, o que 

era feito da coleção de Eduarda Lapa . ------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu afirmando que a 

mesma coleção, se encontra à guarda da GNR.  --------------------  

Referiu ainda, que era importante fazer evoluir esta situação, 

designadamente, no que diz  respeito ao espaço a destinar à 

exposição permanente da referida coleção de pintura.  -----------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira, para esclarecer uma afirmação proferida na 

última Assembleia Municipal, a propósito da intervençã o da 

situação da Escola Profissional.  ------------------------------------  

Assim, acrescentou um dos problemas da Escola Profissional, é 

ter hoje, uma estrutura administrativa extremamente pesada , 

face ao número de alunos que possui atualmente, estrutura esta 

que vai para além dos funcionários administrativos ‘tout court’.   

ORDEM DO DIA 

*A7*  Licença Administrativa para Regularização das Alterações 

Efetuadas numa Habitação:  Em seguida, foi presente o 
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requerimento número 34 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 16 do passado mês janeiro , de Eduardo Ângelo 

Saraiva Paulos, residente em Torres, a solicitar obras de 

alteração numa habitação.  -------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que apreciado o projeto de 

arquitetura, verificou-se que a implantação da habitação 

construída ao abrigo da licença de obras n° 542/79 (antes da 

entrada em vigor do P.D.M.) se encontra atualmente dentro se 

uma zona condicionada pela Planta de Síntese do P.D.M. como 

Reserva Ecológica Nacional (Cabeceiras de linha de água) ver 

planta anexa à presente informação.  --------------------------------  

Apesar de a licença ter sido emitida antes da entrada em vigor 

do P.D.M., o processo de regularização das alterações 

arquitetónicas e de distribuição interior regem -se pela 

legislação atualmente em vigor. -------------------------------------  

Efetuado o enquadramento com o Regime Jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional DL. nº 166/2008 na redação conferida pelo 

DL. nº 239/2012 de 2 de novembro e Portaria n° 419/2012 de 

20 de dezembro, verifica-se através da leitura do artigo 20° do 

Decreto de Lei e Anexos I e II da Portaria referidos que não 

havendo ampliação, como é o caso, o processo não carece de 

parecer de entidades externas competente nesta matéria.  --------  
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Assim, pode-se afirmar que o presente processo cumpre 

cabalmente as restantes condicionantes constantes no P.D. M. e 

previstas no R.G.E.U., e demais normas legais e regulamentares 

em vigor, pelo que estes serviços não vêm inconveniente no seu 

deferimento.  -----------------------------------------------------------  

Caso a Câmara defira o processo, deverá o requerente 

apresentar os diversos projetos das especialidades, 

identificados na Portaria n. º 232/08 de 11 de março, num prazo 

de seis meses a contar da notificação, de acordo com o que 

determina o artigo 20° do DL. n. º 26/2010 de 30 de março, que 

introduz a décima alteração ao D.L. n° 555/99 de 16 de 

dezembro. --------------------------------------------------------------  

Abaixo, assinalo os diferentes projetos de especialidades que 

deverá anexar:  ---------------------------------------------------------  

- Projeto de estabilidade; ---------------------------------------  

- Projeto de alimentação e distribuição elétrica ; -------------  

- Projeto de instalação de Gás ou pedido de isenção ; -------  

- Projeto de águas pluviais ; ------------------------------------  

- Projeto Redes Prediais de  Aguas e Esgotos; ----------------  

- Acústico; -------------------------------------------------------  

- Estudo comportamento térmico ; -----------------------------  

- Projeto infraestruturas de telecomunicação; ----------------  

- Projetos de arranjos exteriores ; ------------------------------  
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- Projeto Segurança Contra Incêndios . ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir nos termos da 

informação dos serviços.  --------------------------------------------  

*A8*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 220 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 17 do passado 

mês de abril, de Nelson Valentim de Andrade, residente em 

Castanheira, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de um arrumo, sito na Rua da Igreja, em 

Castanheira, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 366 

da freguesia de Castanheira, uma vez que o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de Agosto de 1951.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

interessada, considerar isenta de licenciamento.  ----------------  

*A9*  Análise, Discussão e Votação dos Documentos e Gestão 

Previsional da Empresa Municipal de TEGEC, EEM para 

2013: Seguidamente foi presente o requerimento número 898, 

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

mês de abril, da Empresa Municipal TEGEC, EEM, a enviar , de 

acordo com o estipulado no número 2 da alínea a) do artigo 39 º 

da Lei 53-F/2006, os documentos de Gestão Previsional do 

exercício de 2013 para aprovação. ----------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar, por maioria, com os 

votos contra dos senhores vereadores do Partido  Socialista.  ---  

Face à urgência na tomada de deliberação, a  Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A10*  Aceitação do Convite para Integrar o Programa CLDS+:  

Seguidamente foi  presente o requerimento número 935, da 

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

de maio, do Instituto da Segurança Social, IP, a enviar o 

convite para a aceitação ou rejeição da adesão ao programa 

referido em epígrafe.  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manifestar a aceitação do 

convite para integrar o Programa CLDS+, indicando a ADL –  

Raia Histórica, também ONG, para entidade coordenadora 

local, e como coordenador técnico o senhor engenheiro João 

Carvalho. --------------------------------------------------------------  

Os senhores vereadores do PS congratularam-se com a 

escolha do senhor vereador João Carvalho e abstiveram -se 

quanto à indicação da entidade Raia Histórica.  -----------------  

A escolha do senhor engenheiro João Carvalho tem 

fundamento na sua experiencia de gestão autárquica, na 
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direção da área de pessoal na Câmara Municipal, bem como 

da sua experiência na direção da Santa Casa da Misericórdia 

de Trancoso e da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso e em outras variadas instituições 

sociais há mais de 15 anos.  -----------------------------------------  

Para além da sua habilitação académica possui enorme 

experiência associativa, é conhecedor do concelho e das suas 

problemáticas, tendo sabido introduzir parcerias no domínio 

social e cultural no concelho.  --------------------------------------  

*A11*  Foguetes e Fogo-de-artifício em Período Crítico:  Em seguida 

foi presente informação da Divisão de Ambiente, Estruturas e 

Equipamento Urbano dando conta que  na última reunião da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a 

6 do corrente mês de maio, foi posta à consideração dos 

presentes a questão da emissão de autorização prévia e 

licenciamento do lançamento de foguetes e de artefactos 

pirotécnicos em Período Critico, tendo esta Comissão, à 

semelhança dos anos anteriores, acordado por unanimidade que 

a Câmara deveria deliberar a proibição do uso de qualquer tipo 

de foguetes ou artefacto pirotécnico durante este período, o 

qual será definido por Portaria do Ministro da Agricultura, 

Mar, Ambiente e Ordenamento do Território.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar com a proposta da 
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Comissão e proibir no período que venha a ser definido como 

crítico pelo Governo o uso de qualquer tipo de foguetes e 

outros artefactos. -----------------------------------------------------  

*A12*  Política de Ruido Ambiental na Zona Industrial de 

Trancoso:  Em seguida, foi presente o requerimento número  21 

da Seção de Obras Particulares  que deu entrada nesta Câmara 

em 10 do passado mês abril , da Salsicharia Trancosense, 

Limitada, com sede na Zona Industrial de Trancoso, a solicitar 

uma declaração ou comunicação quanto à postura adotada pelo 

Municipio no que concerne aos valores máximos aceites em 

Regulamento Interno face ao Ruído Ambiental.  -------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que o quadro legal relativo a 

ruído ambiente consiste no Decreto -lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro, que aprova o Regulamento Geral de Ruído (RGR) e no 

Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de julho, que transpõe a 

Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de junho, relativa à avaliação e gestão do 

ruído ambiente (adiante designado por DRA).  --------------------  

Em particular, os mapas munic ipais de ruído para articulação 

com o PDM dos municípios atrás referidos são o resultado da 

sobreposição dos seus mapas estratégicos elaborados para os 

quatro tipos de fontes sonoras (tráfego rodoviário, ferroviário e 
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aéreo, e indústrias).  --------------------------------------------------  

O município de Trancoso não possuiu mapa de ruído aprovado 

para a zona industrial, ou qualquer outra zona do concelho, 

pelo que deverá ser emitida a certidão solicitada . ----------------  

A Câmara Municipal deliberou certificar.  ------------------------  

*A13*  Percurso de BTT e Canoagem:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 894 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 26 do passado mês abril ,  do Agrupamento de 

Escolas de Trancoso a solicitar a alteração para o dia 15 de 

maio da atividade de BTT, com ligação do agrupamento à 

barragem da Teja, bem como de canoagem na referida 

barragem, com isenção de taxas para a realização da atividade.   

A Câmara Municipal deliberou deferir como requerido.  -------  

*A14*  Alienação da Antiga Escola Primária de Castanheira: Em 

seguida foi presente o requerimento número 330, que deu 

entrada nesta Câmara em 13 do passado mês de fevereiro , da 

Associação Sócio Cultural da Castanheira , a solicitar a 

cedência a título definitivo da referida antiga escola primária . -  

A Câmara Municipal, reconhecendo a importância do 

trabalho desenvolvido pela Associação Sócio Cultural da 

Castanheira, deliberou vender à mesma Associação a antiga 

Escola Primária da referida freguesia, hoje desativada, pelo 

valor de 500 euros, a fim de aquela Associação ali instalar a 
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sua sede, permitindo ainda que o citado edifício, após as 

obras de recuperação, seja utilizado para a promoção de 

eventos e atividades da Associação.  -------------------------------  

Mais foi deliberado, considerar que a avaliação do imóvel, 

permite que a sua alienação seja da competência da Câmara 

Municipal e que esta ocorra a título excecional de forma 

direta, face ao interesse público envolvido, decorrente da 

afetação que continuará a ser dada ao edifício em causa.  -----  

O referido imóvel encontra-se inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 227 da freguesia da Castanheira e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob 

o número 555/20100527.  --------------------------------------------  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para outorgar a competente escritura.  ------------------  

*A15*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

972 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do 

corrente mês de maio, da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso  a solicitar apoio monetário 

para a aquisição de VUCI, no valor de 15.000 euros.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir o subsídio de 5.000 

euros, mediante protocolo . ------------------------------------------  

*A16*  O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Existe manifesta necessidade de cabimentar o apoio de 
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tesouraria à Escola Profissional de Trancoso, tendo em vista, 

habilitar-se a Câmara Municipal a aprovar aquele apoio ao 

montante de 50.000 euros que se destina a pagamentos 

urgentes a vencimentos dos seus trabalhadores’ .  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o subsídio de 50.000 

euros destinado à EPT, mediante protocolo.  --------------------- \ 

Não participou na votação e discussão o se nhor Presidente da 

Câmara e o senhor vereador João Carvalho.  ---------------------  

*A17*  O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Também é manifesto o interesse social em cabimentar o apoio 

previsto no Orçamento (1ª revisão) para o Centro Paroquial 

(Paróquia de Trancoso) destinado a permitir a aquisição de lote 

onde se localiza a residência paroquial ’.  ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar subsídio no valor de 

30.000 euros, mediante protocolo.  ---------------------------------  

*A18*  Fundos Disponíveis - Realização de Despesa:  Em seguida foi  

presente informação da divisão financeira da autarquia na 

sequência dos envios dos processos de despesa, a dar conta que 

não existem fundos disponíveis pelo que não se poderá permitir 

a assunção de compromissos , sob pena de o processo de 

despesa ser ilegal .  ----------------------------------------------------  

Ainda assim, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade a 

seguinte despesa:  -----------------------------------------------------  
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- Aquisição de material de higiene e limpeza: 236,50€;  ---  

- Aquisição de tanque de manutenção para plotter: 

36,29€;  ---------------------------------------------------------  

- Material para cuidados médicos aos animais do centro 

de recolha de animais: 73,60€;  -----------------------------  

- Revisão dos 230.000 Km da viatura com a matrícula ll -

FB-39: 264,24€;  ----------------------------------------------  

- Aquisição de sinalização vertical para a EM n2 595-1: 

53,78€;  ---------------------------------------------------------  

- Reparação dos travões da viatura com a matrícula ll -

FB-39: 394,14€;  ----------------------------------------------  

- Aquisição de cartão de juntas para a viatura com a 

matrícula TM-58-24: 5,97€;  --------------------------------  

- Arranjo da roda da máquina JCB: 51,66€;  ----------------  

- Aquisição de gás protar: 208,20€;  --------------------------  

- Inspeção (B) da viatura com a matrícula 52 -GN-34: 

98,38€;  ---------------------------------------------------------  

- Renovação da licença de transportes coletivos de 

crianças da viatura com a matrícula 52-GN-34: 30,00€;   

- Aquisição de material para reparação do limpa bermas 

viatura com a matrícula 01-AS-02: 742,43€;  -------------  

- Aquisição de um filtro de gasóleo para a viatura com a 

matrícula 59-30-BT: 10,20€;  -------------------------------  
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- Aquisição de um Tubo de água para a viatura com a 

matrícula 87-08-CX: 24,71€;  -------------------------------  

- Aquisição de dois cabos SCART para o Centro Cultural: 

5,01€;  ----------------------------------------------------------  

- Aquisição de um retentor para a viatura com a 

matrícula TM-58-24: 31,98€;  -------------------------------  

- Certificados de motoristas para transporte coletivo de 

crianças: 780,00€;  -------------------------------------------  

- Aquisição de um jogo de calços de travão e de uma 

ponteira de direção para a viatura com a matrícula 60 -

AC-36: 72,07€;  -----------------------------------------------  

- Reparação do corta relva Murray: 19,38€;  ----------------  

- Serviço de lavagem completa da viatura com a matrícula 

70-14-NR: 18,45€;  -------------------------------------------  

- Serviço de alinhar a direção da viatura com a matrícula 

36-25-XC: 14,76€; --------------------------------------------  

- Reparação do carregador de baterias: 106,17€;  ----------  

- Curso-Certificado de aptidão de motoristas de pesados 

(CAM): 780,00€;  ---------------------------------------------  

- Curso-Renovação de Certificado de motoristas, 

transporte coletivo de crianças: 945,00€;  -----------------  

- Inspeção (B) da viatura com a matrícul a 82-LE-58: 

98,38€;  ---------------------------------------------------------  
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- Renovação da licença de transportes coletivos de 

crianças da viatura com a matrícula 82-LE-58: 30,00€;   

- Aquisição de produto para a eliminação da 

Processionária do Pinheiro nas espécies arbóreas da 

Cidade de Trancoso: 26,80€;  -------------------------------  

- Aquisição de material escolar para as provas finais de 

português e de matemática dos alunos do 12 Ciclo: 

21,16€;  ---------------------------------------------------------  

- Aquisição de quatro relógios de parede para as provas 

finais de português e de matemática dos alunos do 19 

Ciclo: 38,20€;  -------------------------------------------------  

- Abertura de procedimento administrativo com vista à 

contratação do serviço de abate de espécies arbóreas no 

Campo da Feira: 1.166,00€;  --------------------------------  

- Subsídio de transporte referente a deslocações da 

Assembleia Municipal de anos anteriores: 97,20€;  ------  

- Pedido de Indemnização por prejuí zos causados no 

veículo 01-GH-71: 385,08€;  --------------------------------  

- Serviço de alojamento para duas noites para Vice -

Presidente da Câmara de Cabo Verde: 62,70€;  ----------  

- Procedimento de empreitada -Constituição de Rede 

Primária de Faixa de Gestão de Combustível: 

184.345,88€;  --------------------------------------------------  
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- Procedimento de empreitada - Valorização do 

Património Românico na Envolvente Rural de 

Trancoso: 35.105,80€;  ---------------------------------------  

- Transferência para Escola Profissional de Trancoso: 

50.000,00€;  ----------------------------------------------------  

- Transferência de Capital AH Bombeiros Voluntários de 

Trancoso: 5.000,00€;  ----------------------------------------  

- Transferência para Centro Social e Paroquial de 

Trancoso: 30.000,00€ .  ---------------------------------------  

- Pedido de Indemnização por prejuízos causados no 

veículo 36-LF-01: 119,80€;  ---------------------------------  

*A19*  O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho:  

‘Na sequência da informação prestada pela divis ão financeira 

relativa à inexistência de Fundos Disponíveis que permitam 

assumir novos compromissos no decurso do mês de maio, mas 

perante a inevitabilidade de assunção de despesa, sob pena de 

colocar em questão o regular funcionamento dos serviços e o 

cumprimento das suas atribuições, propõe-se a análise da 

pertinência e urgência dos vários processos de despesa 

devolvidos pelos serviços financeiros. Entende -se, no entanto, 

ser imprescindível assegurar o cumprimento da Lei, zelando 

para que o princípio fundamental subjacente à Lei 8/2012 de 

21 de fevereiro seja salvaguardado, e que em momento algum, 
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a execução orçamental do Município de Trancoso conduza a 

um aumento dos pagamentos em atraso.  ---------------------------  

Considerando existirem a esta data um conjunto significativo 

de receitas relativas a períodos anteriores e ainda não 

cobradas, e considerando a possibilidade de utilizar a 

prerrogativa prevista no artigo A- da Lei 8/2012, de 21 de 

fevereiro e do artigo 69 do Decreto -Lei 127/2012, de 21 de 

junho, relativa à antecipação de  receitas nas condições aí 

definidas, propõe-se que seja deliberado proceder à referida 

antecipação de receita, que permita financiar a despesa a 

efetuar, de acordo com a seguinte afetação:  ----------------------  

Projetos Comparticipados  -------------------------------------------  

- Constituição de Rede Primaria de Faixa de Gestão de 

Combustível: 158.867,18€;  ----------------------------------  

-Valorização do Património Românico na Envolvente 

Rural de Trancoso: 35.105,80€  -----------------------------  

- Casa Oficina do Sapateiro Bandarra: 107.086,50€  -------  

- Indemnizações: 504,88€  --------------------------------------  

- Atribuição de Transferências: 85.000,00€  ------------------  

- Despesa Corrente de Funcionamento: 6.543,36€  ----------  

Total de despesa: 393.107,72€  --------------------------------------  

Comparticipações:  

- Constituição de Rede Primária de Faixa de Gestão de 
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Combustível: 149.874,70€  

- Valorização do Património Românico na Envolvente 

Rural de Trancoso: 25.556,83  

- Casa Oficina do Sapateiro Bandarra: 28.436,99€  

Receita RSU's setembro 2012 a maio 2013: 140.400,00€  

Receita GENERG março a maio 2013: 52.400,00€  

Total de receita: 396.668,52€  

À reunião do executivo. ---------------------------------------------  

*A20*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata f oram aprovadas em 

minuta para efeitos de execução imediata.  -------------------------  

*A21*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A22*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12,00 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata , que foi aprovada em minuta e 

que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e pelo 

Chefe da Divisão Administrativa que a redigiu. ------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  
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