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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 11 DE MARÇO DE 2015. ----------------------  

*A1* Aos 11 dias do mês de março 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, Augusto Rente e 

Rogério Tenreiro. -----------------------------------------------------  

*A2* Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. ------  

*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 novo 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. ----------------------------------------------------------------  
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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 26 

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, atendendo a que 

não participou na discussão e votação o senhor vereador 

Augusto Rente, 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 

47, datado de 10 do corrente mês de março e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 473.987,31€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 326.678,46€. ----------------  

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

*A6* Intervenções:  Seguidamente, interveio o senhor vereador 

Rogério Tenreiro para, referindo-se à XII Feira do Fumeiro, dos 
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Sabores e do Artesanato do Nordeste da Beira, felicitar as 

entidades envolvidas na sua organização, nomeadamente a 

AeneBeira que teve que fazer um significativo esforço 

financeiro, atendendo aos prejuízos que a mesma acarretou. 

Aproveitou, ainda, para felicitar todos os colaboradores que 

muito contribuíram para que o evento tivesse decorrido bem, 

com muita adesão de expositores e visitantes. --------------------  

Usando da palavra, o senhor Presidente da  Câmara 

congratulou-se com a forma como a Feira decorreu, realçando o 

trabalho conjunto desenvolvido pela AeneBeira e pela Câmara 

Municipal de Trancoso. Acrescentou que, tal como já referiu 

em anterior reunião do executivo, este evento deverá continuar 

a ser organizado, melhorando-o e incrementando o número de 

visitantes. Referiu, ainda, que o orçamento da Feira é já 

escasso, em relação à sua dimensão e, como tal,  ter-se-á que 

pensar em novas estratégias e ideias que a tornem 

autossustentável, evitando-se que venham a ocorrer prejuízos 

que terão que ser suportados pelos promotores. Concluiu, 

dizendo que, na sua opinião, seria necessário melhorar a 

vertente de animação e a oferta de serviços de restauração, 

próximo do local do evento. -----------------------------------------  

Voltando a intervir, o senhor vereador Rogério Tenreiro 

afirmou que não foi por acaso que, em simultâneo com a XII 
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Feira do Fumeiro, decorreu o 8º Festival Gastronómico, em 

Trancoso. Disse, ainda, que esse Festival procurou colmatar a 

lacuna referida pelo senhor Presidente, uma vez que não têm 

surgido muitos interessados em instalar serviços de restauração, 

junto ao local da Feira. -----------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7* 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 2015, verificando-se que, 

tendo por base as disposições previstas na citada Lei e no 

Decreto – Lei nº 127/2012 de 21 de junho, existe, à presente 

data, um valor positivo para os mesmos, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 747.264,62€. -----------------------  

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

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

*A8* Em seguida, foi presente o requerimento número 113 da Secção 

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

passado mês de fevereiro, de Maria Fernanda Lopes Braz, 

residente em Miguel Chôco, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita em Miguel Chôco, inscrita na matriz predial urbana sob o 
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artigo 685, 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 da 

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

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 112 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 

26 do passado mês de fevereiro, de Maria Fernanda Lopes Braz, 

residente em Miguel Chôco, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uns arrumos, 

sitos em Miguel Chôco, inscritos na matriz predial urbana sob o 

artigo 828, da união de freguesias de Trancoso e Souto Maior, 

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. -------  

*A10*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de uma declaração comprovativa do enquadramento de um 

projeto nos instrumentos de gestão territorial em vigor, 

tendo em vista uma alteração simplificada à delimitação da 

REN: Na sequência da apresentação, pela firma “Pinto, 

Nascimento & Santos – Imobiliária de Trancoso, Limitada”, de 

um processo respeitante à legalização de uma construção em 
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área da REN, os serviços técnicos da autarquia emitiram o 

seguinte parecer que se transcreve na íntegra: --------------------  

‘A legalização da construção de um armazém foi tratada no 

âmbito do Decreto-Lei n° 166/2008, de 22 de Agosto, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto- Lei n° 239/2012, 

de 2 de Novembro, que estabelece o RJREN, designadamente no 

artigo 16º-A, ponto 1, alínea c). A proposta de alteração 

simplificada da delimitação da REN deve ser acompanhada de 

uma declaração da Câmara Municipal que ateste o 

enquadramento do projeto nos instrumentos de gestão 

territorial em vigor para o local, sendo este documento o único 

em falta, para que o processo seja remetido à CCDR-C.’ -------  

A Câmara Municipal deliberou emitir declaração 

comprovativa do enquadramento, nos Instrumentos de Gestão 

Territorial em vigor para o local, do projeto apresentado pela 

empresa “Pinto, Nascimento & Santos – Imobiliária de 

Trancoso, Limitada” e respeitante à regularização/legalização 

de um pavilhão destinado a armazenamento e conservação de 

frutos, sito na Quinta Nova, União das Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior. --------------------------------------------  

Mais, foi deliberado solicitar à CCDR-C a aprovação de uma 

alteração simplificada à delimitação da REN. -------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação acerca de pedido relativo à 
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adesão do município, com o seu património rústico, às Zonas 

de Intervenção Florestal (ZIF) e à integração dos respetivos 

núcleos fundadores: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 374 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 

do passado mês de fevereiro, do Núcleo Fundador das Zonas de 

Intervenção Florestal, a dar conta que um conjunto de 

proprietários/produtores florestais do concelho de Trancoso em 

parceria com a Piscotávora- Associação de Produtores 

Florestais haviam encetado um processo de constituição de 

Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), nos termos do Decreto-

Lei nº. 127/2005 de 5 de agosto, com a redação que lhe foi 

introduzida pelo Decreto-Lei nº. 15/2009 de 14 de janeiro e 

Decreto- Lei nº. 27/2014 de 18 de fevereiro, abrangendo as 

áreas das freguesias da União das Freguesias de Trancoso e 

Souto Maior, União das Freguesias de Freches e Torres, 

Freguesia de Fiães, Freguesia de Aldeia Nova e Freguesia de 

Rio de Mel e convidavam o Município de Trancoso a aderir, 

com o seu património rústico, às Zonas de Intervenção Florestal 

que estão a ser criadas e a integrar os respetivos núcleos 

fundadores, designadamente com as seguintes parcelas: ---------  

 Freguesia Nº Artigo Localização Área (ha) 

ZIF Trancoso Este 

União de Freguesias de 
Trancoso e Souto Maior 

4135 Portas do Carvalho 8,4132 

União de Freguesias de 
Trancoso e Souto Maior 

4875 Pintassilgo 12,0360 

ZIF Trancoso Oeste Rio de Mel 1275 Montes 147,176 

ZIF Trancoso Sul 
União de Freguesias de 
Trancoso e Souto Maior 

4650 São Marcos 0,5345 
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Os serviços da autarquia prestaram a informação que se 

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

‘Uma Zona de Intervenção Florestai (ZIF) é uma área 

territorial contínua e delimitada, constituída, 

maioritariamente, por espaços florestais, submetida a um Plano 

de Gestão Florestal (PGF) e a um Plano Específico de 

Intervenção Florestal (PEIF) e administrada por uma única 

entidade que se denomina Entidade Gestora da ZIF. -------------  

O regime de criação das ZIF encontra-se estabelecido no 

Decreto-Lei nº. 127/2005 de 5 de agosto, com as alterações que 

lhe foram introduzidas pelos Decretos-Lei nos . 15/2009 de 14 

de janeiro, (retificado pela Declaração de Retificação nº. 

10/2009 de 9 de fevereiro), 2/2011 de 6 de janeiro e 27/2014 de 

18 de fevereiro, tendo este último republicado o diploma 

inicial.  -----------------------------------------------------------------  

As principais vantagens de aderir a uma ZIF, principalmente 

em zonas de minifúndio, são, em princípio, a maior facilidade 

de elaborar e pôr em prática formas tecnicamente adequadas 

de gestão e de defesa das suas florestas contra incêndios e 

outros agentes bióticos e abióticos. --------------------------------  

Por sua vez, os(as) proprietários(as) e produtores(as) 

florestais com prédios rústicos incluídos na área territorial de 

uma ZIF e que a ela não pretendam aderir - "não aderentes" - 
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têm, obrigatoriamente, de: ------------------------------------------  

- cumprir o Plano Específico de Intervenção Florestal 

(PEIF) nas suas propriedades (nº. 1 do art.º 22.2 do 

Decreto-Lei nº.  127/2005 de 5 de agosto, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº.  27/2014 de 18 de 

fevereiro) [nota: em caso de incumprimento, sujeitam-se às 

contraordenações previstas na alínea f) do art.º 28º. do 

mesmo diploma]; ------------------------------------------------  

- cumprir o Plano de Gestão Florestal (PGF) da ZIF [nota: 

em caso de incumprimento, sujeitam-se às 

contraordenações previstas na alínea f) do art.º 28.º do 

mesmo diploma] , exceto se possuírem PGF próprio 

aprovado nos termos da lei e incluindo as operações 

silvícolas mínimas (n.º 2 do art.º 22.º do mesmo diploma);  

- e, reformular os PGF que tenham para as suas 

propriedades, caso os mesmos não incluam os princípios e 

orientações previstos no n.º 2 do art.º 20.º (princípios e 

orientações constantes nos PROF e nos planos e 

programas de defesa da floresta contra agentes bióticos e 

abióticos), de forma a compatibilizá-los com o PEIF da 

ZIF (n.º 3 do art.º 22.º do mesmo diploma). ------------------  

Informa-se ainda que o Núcleo Fundador é constituído por 

proprietários(as) ou produtores(as) florestais detentores(as) de 
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um conjunto de prédios rústicos, constituídos, 

maioritariamente, por espaços florestais, com uma área 

territorial contínua ou contígua de pelo menos 5% da área 

proposta para a ZIF que toma a iniciativa de propor a ZIF.’ ---  

A Câmara Municipal deliberou aderir, com o seu património 

rústico, às Zonas de Intervenção Florestal: ZIF Trancoso 

Este; ZIF Trancoso Oeste e ZIF Trancoso Sul, bem como 

integrar os respetivos Núcleos Fundadores. ----------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação acerca de pedido da Raia 

Histórica relativo a alteração do funcionamento do CLDS+, 

transferindo, para 2015, parte dos financiamentos 

aprovados para 2014 e alterando os montantes aprovados, 

entre as diversas rubricas orçamentais: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 516 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara, em 4 do corrente mês de março, da Raia 

Histórica – Associação de Desenvolvimento do Nordeste da 

Beira, a solicitar parecer acerca de um pedido de alteração ao 

financiamento do CLDS+, transferindo, para o ano civil de 

2015, de parte do financiamento aprovado e não executado em 

2014 e alterando os financiamentos aprovados, em cada uma 

das rubricas consideradas no âmbito do CLDS+.------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer favorável 

relativo à alteração ao financiamento do CLDS+, aprovando a 
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transferência, para o ano civil de 2015, de parte do 

financiamento aprovado e não executado em 2014, bem como 

a alteração proposta, no que diz respeito aos montantes 

aprovados, nas diversas rubricas orçamentais. ------------------  

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

*A13*  De seguida, foi presente o ofício número 410 da Secretaria que 

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

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso, a solicitar a atribuição de um subsídio, no montante 

de 25.000€, para fazer face a despesas de capital, inerentes à 

reparação de viaturas danificadas, bem como à aquisição e 

reparação de equipamentos obsoletos e/ou danificados, por 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 464 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 27 do passado mês 

de fevereiro, do Moto Clube Cavaleiros D. Dinis, a solicitar um 

apoio no valor de 4.000€, para ajudar a fazer face às atividades 

previstas no seu plano de atividades para 2015. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.750€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A15*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  
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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. ---------------------------------------------  

*A16*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A17*  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:  

 
 


