
 
 

Ata  n . º    0 4  /  2 01 5 .    Reuniã o  de    26 -0 2 -2 0 1 5 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 26 DE FEVEREIRO DE 2015. ----------------  

*A1* Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, 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, Paulo Matias, Ivone Mouco, doutora Cristina 

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

*A2* Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador Augusto Rente. ----------------------  

*A3* Às 15,00 horas, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por dar conta de um pedido formulado pelo senhor 

vereador João Rodrigues, no sentido de poder ser substituído, 

na presente reunião, em conformidade com o previsto no art.º 

78º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro. 

Acrescentou que, de acordo com o estipulado no art.º 79º do 

mesmo diploma legal, havia sido convocado o senhor Rogério 

Tenreiro para o substituir e daí a sua presença, nesta reunião, 

que, pessoalmente, agradeceu. --------------------------------------  
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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 11 

do corrente 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, atendendo a que 

não participaram na discussão e votação os senhores vereadores 

doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro, por não terem 

estado presentes 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 

38, datado de 25 do corrente mês de fevereiro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 782.854,54€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 361.070,08€. ----------------  

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

*A6* Intervenções: De seguida, o senhor Presidente da Câmara, à 

semelhança do que já fizera na última reunião do executivo, 
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voltou a justificar a necessidade de alterar a data prevista para 

a realização desta reunião, pelo facto de ontem, dia 25, o 

executivo ter estado presente na inauguração da Bolsa de 

Turismo de Lisboa. ---------------------------------------------------  

*A7* Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente apresentou 

uma extensa listagem com as despesas pagas, no período 

compreendido entre 24 de janeiro e 26 de fevereiro do corrente 

ano, que, incluindo vencimentos e encargos sociais, totalizaram 

514.126,72€.-----------------------------------------------------------  

*A8* Concluindo, o senhor Presidente da Câmara informou que o 

ponto 8 da ordem de trabalhos, referente a um pedido de adesão 

do município às Zonas de Intervenção Florestal, iria ser 

retirado da mesma, uma vez que carecia de uma análise mais 

aprofundada, por parte dos técnicos do município. ---------------  

*A9* Seguidamente, interveio o senhor vereador Paulo Matias para, 

na sequência da deliberação camarária de 24 de setembro de 

2014, referente à alienação, em hasta pública, de três lotes de 

terreno para construção de habitações, em Vila Franca das 

Naves, dar conta do edital que havia sido elaborado, prevendo 

diversas condições inerentes à venda e que irá ser reproduzido 

em ata e será, devidamente, publicitado. ---------------------------  

-----------------------------‘EDITAL  ---------------------------------  

--------Venda em hasta pública de 3 lotes para habitação -------  
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-------------------em Vila Franca das Naves ------------------------  

CONDIÇÕES DE VENDA --------------------------------------------  

O Município de Trancoso é proprietário de 3 lotes de terreno, 

situados em Vila Franca das Naves, no lugar do Forno da 

Telha. ------------------------------------------------------------------  

Aqueles lotes, encontram-se inscritos na respetiva matriz e 

descritos na Conservatória do Registo Predial de Trancoso, 

tendo os mesmos as seguintes áreas e limites de construção: ---  

Lote 1: Área total do terreno - 638,37 m2 -------------------------  

Área de implantação do prédio - 120 m2 -----------------  

Área bruta de construção - 240 m2 -----------------------  

Lote 2: Área total do terreno - 648,10 m2 -------------------------  

Área de implantação do prédio - 120 m2 -----------------  

Área bruta de construção - 240 m2 -----------------------  

Lote 3: Área total do terreno - 677 m2 -----------------------------  

Área de implantação do prédio - 120 m2 -----------------  

Área bruta de construção - 240 m2 -----------------------  

Na sequência da deliberação camarária de 24/09/2014, em que 

foi aprovada a alienação em hasta pública dos referidos lotes 

de terreno, são fixados, para o efeito, os seguintes critérios e 

obrigações: ------------------------------------------------------------  

a) O preço base para a licitação dos lotes é de 25€, por 

metro quadrado, sendo que o critério de adjudicação 
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para a venda, é o do preço mais elevado. -------------------  

b) No caso de as propostas apresentarem um valor idêntico, 

o critério de desempate será o do 1º registo de entrada, 

na secretaria da Câmara Municipal, das mesmas 

propostas. -------------------------------------------------------  

c) Deverá ser iniciada a construção no prazo máximo de 2 

anos, a contar da data da outorga da escritura, sob pena 

de, findo o referido prazo, o mesmo lote reverter a favor 

do Município, a título gratuito, sem direito a 

indemnização de eventuais benfeitorias, sejam 

necessárias, úteis ou voluptuárias. --------------------------  

d) Não será permitida a alienação da construção, antes de 

emitida a respetiva licença de habitabilidade. -------------  

e) Os lotes apenas poderão ser adjudicados a proponentes 

distintos. --------------------------------------------------------  

f) No prazo de 48 horas, após a deliberação de adjudicação 

do lote, o adquirente deposita uma caução, mediante 

cheque emitido a favor do Município de 1.000€, caução 

esta que será perdida a favor da Câmara Municipal, se 

ocorrer a desistência do adquirente, até à celebração da 

escritura de compra e venda. ---------------------------------  

g) No prazo máximo de 30 dias, após a adjudicação do lote, 

será efetuada a escritura de compra e venda, sendo nesse 
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ato, devolvida a caução prestada. ---------------------------  

h) O preço da aquisição dos lotes deverá ser integralmente 

pago até à outorga da escritura pública de compra e 

venda. -----------------------------------------------------------  

i) As despesas com a realização da escritura e registo 

predial são da responsabilidade do adquirente.------------  

j) Os interessados deverão remeter as suas propostas, até ao 

próximo dia 7 de abril, para a Secretaria da Câmara 

Municipal de Trancoso, em invólucro fechado e lacrado, 

com a indicação, no exterior, da identificação da hasta 

pública, bem como a identificação do concorrente, 

decorrendo o ato público de abertura das propostas no 

dia 8 de abril, pelas 15:00 horas. ----------------------------  

As situações não previstas e aquelas em que sejam suscitadas 

dúvidas, serão decididas por deliberação da Câmara 

Municipal.’ ------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Informação atualizada 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 fevereiro de 2015, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 
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citada Lei, no Decreto – Lei nº 127/2012 de 21 de junho e no 

despacho do senhor Presidente da Câmara de 5 de dezembro 

último, existe, à presente data, um valor positivo para os 

mesmos, tal como consta do mapa que anexou, no valor de 

522.619,11€.-----------------------------------------------------------  

Usando da palavra, a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio perguntou se, no cálculo dos fundos disponíveis, 

havia sido considerado o montante de 1.200.000€, respeitante à 

revisão orçamental aprovada, na última Assembleia Municipal.   

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara disse. ‘Não foram, 

nem tinham que ser considerados. Se a senhora vereadora vem 

questionar ilegalidades, por parte deste executivo, que, na 

realidade, não existem, nada melhor do que ler, atentamente, 

as páginas 11 e 12 do último boletim municipal, onde se 

encontram elencadas todas as ações judiciais intentadas contra 

o município, em 2013 e 2014, referentes a empreitadas e 

prestações de serviços não concursadas pelo anterior 

executivo.’ -------------------------------------------------------------  

Voltando a intervir, a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio afirmou: ‘Eu não referi ilegalidades nenhumas, o 

senhor Presidente é que está a falar delas. Eu, apenas, 

questionei se o valor dos fundos disponíveis já levava ou não 

em linha de conta a inclusão do montante de 1.200.000€, 
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respeitante à revisão orçamental.’ ---------------------------------  

Acerca deste assunto, a Câmara Municipal deliberou tomar 

conhecimento. --------------------------------------------------------  

Dispensa de licenças de habitabilidade/utilização: ------------  

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 106 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 24 do 

corrente mês de fevereiro, de Palmira Amélia Oliva Amaral 

Soares, residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de 

herdeira, a solicitar isenção de licença de utilização para uma 

habitação, sita em Vila Franca das Naves, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 367, 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. --------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 111 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 

26 do corrente mês de fevereiro, de José Xavier Saraiva, 

residente em Fornos de Algodres, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de João d’Oliveira Saraiva, a solicitar isenção 

de licença de utilização para uma habitação, sita no lugar de 

Vale de Ferreira, em Rio de Moinhos, inscrita na matriz predial 
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urbana sob o artigo 660, da união de freguesias de Trancoso e 

Souto Maior, uma vez que a mesma foi construída antes da 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A13*  Em seguida, foi presente o requerimento número 109 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 26 do 

corrente mês de fevereiro, de José Xavier Saraiva, residente em 

Fornos de Algodres, na qualidade de cabeça de casal da herança 

de João d’Oliveira Saraiva, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma habitação, sita no lugar de Vale de 

Ferreira, em Rio de Moinhos, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 789, da união de freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada em 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinado à contratação de 

serviços de arboricultura: Seguidamente, o serviço de jardins 

e zonas verdes da autarquia, acerca do assunto em epígrafe, 

relativamente aos trabalhos de poda/formação e limpeza das 
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seguintes espécies arbóreas: uma tília classificada, localizada 

junto à igreja de Santa Maria e um plátano, duas tílias e três 

cupressos, localizados junto à antiga Escola Primária, em 

Trancoso, prestou a informação que se transcreve na íntegra:---  

‘Para garantir que o conjunto de árvores existentes na cidade 

de Trancoso continuem a manter um bom estado fitossanitário, 

de modo a minimizar o risco e a prevenir a segurança de todas 

as pessoas e bens, torna-se necessário proceder à realização de 

trabalhos de poda/formação e limpeza das mesmas. --------------  

A acção a realizar deverá contemplar trabalhos de podas de 

formação, arejamento de copa, trabalhos de 

limpeza/manutenção e colocação de novos estropos. -------------  

Assim, para além da desbastagem que tem como objectivo 

principal eliminar os ramos inúteis, esta acção deverá ter 

também como objectivo dirigir a formação e a posição dos 

ramos, influindo sobre a estrutura da árvore, permitindo que 

esta seja equilibrada e que se desenvolva perfeitamente, 

através da circulação harmoniosa da seiva. -----------------------  

Face ao exposto e tendo em conta a limitação do Município de 

Trancoso, no que refere a recursos humanos especializados 

nesta área e de equipamento adequado á realização desta 

tarefa, somos pelo presente informar da necessidade de 

contratação de mão-de-obra especializada, com formação para 
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a realização dos referidos trabalhos e que disponha de meios 

adequados à realização dos mesmos, no cumprimento de todas 

as medidas de segurança.’ -------------------------------------------  

O senhor vereador Eduardo Pinto exarou o seguinte despacho: 

‘À reunião, para emissão de parecer prévio. Ao 

aprovisionamento e contabilidade para cabimentar.’ ------------  

O serviço de aprovisionamento informou que era necessário o 

valor de 2.928,14€, já com IVA incluído. --------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

75º, nomeadamente nos seus nos.  5 e 12, da Lei nº. 82-B/2014 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços. ------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinado à renovação do 

protocolo de prestação de serviços celebrado com a 

Associação de Municípios da Cova da Beira, no âmbito do 

projeto ‘Cidade Limpa’:  De seguida, a divisão financeira da 

autarquia, acerca do assunto em epígrafe, prestou a informação 

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

‘Em 26 de março de 2007, foi celebrado entre o Município de 

Trancoso e a Associação de Municípios da Cova da Beira, um 

protocolo de colaboração, no âmbito do projeto Cidade Limpa, 

o qual tem por objetivo a melhoria da qualidade ambiental.  ----  
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O referido projeto concretizou-se na aquisição de uma viatura, 

adaptada com equipamento específico para a lavagem e 

desinfeção de contentores de recolha de RSU's e ruas, sendo o 

serviço de higienização disponibilizado a cada autarquia 2 

vezes por ano, suportando o Município um encargo mensal de 

379,05 euros, acrescidos de IVA, como contraprestação de tal 

serviço. ----------------------------------------------------------------  

O protocolo em questão é válido por 8 anos, sendo que se prevê 

a sua renovação automática por iguais e sucessivos períodos, 

se não for denunciado por nenhuma das partes. ------------------  

Neste contexto, considerando que se aproxima o seu terminus e 

a não pronúncia equivale a uma renovação automática, com 

efeitos orçamentais em vários anos económicos e até em 

mandatos sucessivos, sugere-se que seja apreciado o interesse 

e a pertinência da renovação do referido protocolo, devendo o 

mesmo ser objeto de apreciação em sede de órgão executivo, 

para efeitos do cumprimento do disposto no artigo 73° da Lei 

83-C/2013 de 31 de dezembro, quanto à obtenção de parecer 

prévio vinculativo e ser, posteriormente, remetido a apreciação 

do órgão deliberativo, com vista à obtenção de autorização 

para a assunção de despesa plurianual.’ --------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

75º, nomeadamente nos seus nos.  5 e 12, da Lei nº. 82-B/2014 
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de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços, pelo 

período de três anos, devendo ser dado conhecimento à 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

*A16*  Apreciação da 3ª alteração às grandes opções do plano e ao 

orçamento da receita e da despesa:  -------------------------------  

Tendo sido presentes a 3ª alteração às grandes opções do 

plano e a 3ª alteração ao orçamento da receita e da despesa, 

no montante global de 50.000€, a Câmara Municipal deliberou 

tomar conhecimento, atendendo a que se trata de uma 

competência delegada no senhor Presidente da Câmara. -------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta dos serviços, 

relativa à anulação de um processo de execução fiscal 

relacionado com publicidade:  De seguida, os serviços de 

licenciamento de obras particulares e loteamentos da autarquia, 

acerca do assunto em epígrafe, prestaram a informação que se 

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

‘Atendendo à alteração legislativa imposta pelo D. L. n° 

48/2011 de 01 de abril, houve necessidade de reorganizar os 

processos referentes à publicidade, levando à anulação de 

alguns factos que, ao abrigo deste diploma, ficaram isentos do 

pagamento da respetiva taxa. ---------------------------------------  

Neste âmbito e por lapso dos serviços, foi emitida conta 
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corrente, subsequente débito e posterior execução fiscal dos 

processos n° 210 (Cândido & Morgado) e n° 327 (Cândido 

Manuel Nunes). -------------------------------------------------------  

Assim, é necessário proceder à anulação dos processos de 

execução fiscal em curso e respetivos factos que lhe deram 

origem.’ ----------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação prestada pelos serviços 

do município, a Câmara Municipal deliberou anular os dois 

processos de execução fiscal. ---------------------------------------  

*A18*  Apreciação e correção relativas ao objetivo de um apoio 

financeiro, concedido em reunião camarária de 28/01/2015:  -  

Tendo, por lapso dos serviços, constado, em ata da reunião do 

executivo de 28/01/2015, que o apoio financeiro, no montante 

de 3.000€, concedido à Associação Cultural e Recreativa da 

Granja, se destina a atividades no âmbito do desporto, da 

cultura e de iniciativas de caráter social, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a alteração ao objetivo do apoio solicitado, 

uma vez que, tal como consta no oficio enviado por aquela 

Associação, o mesmo se destina a fazer face a obras urgentes 

na sua sede e não àquelas atividades.  -----------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de apoios: -----------------  

*A19*  Seguidamente, foi presente o despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara que se reproduz na íntegra: ----------------  
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‘Em virtude da realização de um passeio de TT Motas, no 

próximo dia 22 de fevereiro, em Vila Franca das Naves, o 

Município de Trancoso vai, desta forma, associar-se ao evento, 

visando a promoção do concelho, nomeadamente na oferta de 

uma garrafa de vinho a cada participante, num total de 120 

garrafas. ---------------------------------------------------------------  

Segundo o Serviço de Aprovisionamento, o valor de cada 

garrafa é de 1,19€, com IVA incluído, sendo o total de 142,80€, 

pelo que determino a sua aquisição, desde que haja dotação 

orçamental.’ -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 16/02/2015, relativo à oferta referida 

no mesmo. -------------------------------------------------------------  

*A20*  De seguida, foi presente o ofício número 417 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara, em 24 do corrente mês de fevereiro, 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a atribuição de um subsídio, no 

montante de 15.000€, para a aquisição de diversos 

equipamentos e proceder à reparação de outros, por forma a 

continuar a garantir um bom socorro às populações. -------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 15.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 340 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 16 do corrente 

mês de fevereiro, da Associação Karate Shotokan Trancoso, a 

solicitar um apoio para ajudar a fazer face às atividades 

previstas no seu plano para a época desportiva 2014/2015. ------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 500€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A22*  De seguida, foi presente o ofício número 416 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara, em 24 do corrente mês de fevereiro, 

do Centro Cultural ‘Os Serranos’, a solicitar a oferta de uma 

peça, feita em latão gravado, no valor de 180€, a que acresce o 

IVA, a qual irá fazer parte, em conjunto com as de outras 

entidades da região, de um painel alusivo à efeméride da 

comemoração do 30º aniversário do referido Centro Cultural.  --  

A Câmara Municipal deliberou suportar os custos inerentes à 

aquisição da peça referida no ofício que, posteriormente, 

deverá ser oferecida ao Centro Cultural ‘Os Serranos’. --------  

*A23*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 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 
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unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A25*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 horas, 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 foi aprovada em 

minuta e 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:  

 
 
 


