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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 25 DE MARÇO DE 2015. ----------------------  

*A1* Aos 25 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, João Rodrigues, 

Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. ----------------------  

*A2* Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3* 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 março 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 

João Rodrigues e doutora Cristina Inocêncio, por não terem 

estado presentes nessa reunião, foi, ainda, deliberado afixar a 
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referida ata no átrio do edifício 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 

57, datado de 24 do corrente mês de março e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 753.981,54€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 362.599,53€. ----------------  

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

*A5* Intervenções: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para informar que, na tarde do próximo dia 28 de corrente mês 

de março, nas proximidades da estação ferroviária de Vila 

Franca das Naves, irá ter lugar um simulacro de acidente, no 

âmbito das atividades da proteção civil,  envolvendo, 

aproximadamente, 150 profissionais ligados a diversas 

entidades, nomeadamente forças de segurança e bombeiros. 

Como tal, convidou os senhores vereadores a estarem presentes 

nesse evento. ----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6* 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 
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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 873.767,92€. ----  

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

Dispensa de licenças de utilização: -------------------------------  

*A7* Em seguida, foi presente o requerimento número 150 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 18 do 

corrente mês de março, de Francisco Manuel Pulido Valente 

Pena, residente em Alcabideche, a solicitar isenção de licença 

de utilização para uma habitação, sita em Ortigueira, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 527, da união de freguesias 

de Freches e Torres, 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. --------  

*A8* Seguidamente, foi presente o requerimento número 160 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 

24 do corrente mês de março, de Joaquim Pinheiro Brites, 

residente em Coimbra, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita na rua 
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das Naves, em Vila Franca das Naves, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 485, 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 do 

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

*A9* Análise, discussão e votação de pedido de isenção de taxas, 

apresentado pela Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, 

ratificando o despacho do senhor Presidente da Câmara de 

17/03/2015:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

144 da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta 

Câmara, em 17 do corrente mês de março, da Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso, a participar a execução de trabalhos 

respeitantes à reparação de algumas telhas da cobertura e a 

pinturas exteriores, solicitando isenção de taxas devidas pela 

ocupação de via pública, com andaimes com 12 metros, por um 

período de 4 meses. ---------------------------------------------------  

Os serviços da autarquia prestaram a informação que se 

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

‘Apreciados os elementos instrutórios, verifica-se que o 

requerente apresentou os documentos referidos no ponto 3º do 

artigo 5º do regulamento de urbanização e edificação do 
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município de Trancoso. ----------------------------------------------  

Assim, as obras solicitadas enquadram-se no previsto no artigo 

6º do RJUE, pelo que são consideradas de isentas. --------------  

Mais se informa que as obras isentas de controlo prévio ou de 

escassa relevância urbanísticas, apesar de isentas de emissão 

de licença ou outro procedimento, estão sujeitas à verificação 

do cumprimento dos regulamentos em vigor, nomeadamente os 

índices de edificabilidade do P.D.M. -------------------------------  

Notifique-se o requerente do teor da presente informação e de 

que o prazo máximo para a execução da obra mencionada é de 

4 meses, conforme o ponto 4º do R.U.E.M.T..’ --------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Em conformidade com o previsto no nº 3 da art.º 35º da Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro, isento a requerente do pagamento 

da taxa devida, dado tratar-se de uma IPSS. Sujeite-se este 

despacho a ratificação, na próxima reunião da Câmara 

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

A Câmara Municipal deliberou isentar a requerente do 

pagamento de taxas, atendendo ao previsto no nº 2 do art.º 15º 

do Regulamento de Liquidação e Cobranças de Taxas e 

Licenças e Outras Receitas do Município, ratificando o 

despacho do senhor Presidente da Câmara de 17/03/2015, uma 

vez que se trata de uma Instituição Particular de 
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Solidariedade Social.  ------------------------------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº 1 da prestação de serviços ‘Sinalização 

Horizontal da E.N. 226 - Trancoso – Lactovil’: De seguida, 

foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, a dar conta que o auto de 

medição nº 1 está em conformidade com os trabalhos realizados 

em obra e com os preços unitários constantes na proposta, 

importando no valor de 6.442,50€, a que acresce o Iva à taxa 

legal em vigor. --------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos nº 1, no montante de 6.442,50€. ------------------------  

*A11*  Apreciação da 4ª alteração às grandes opções do plano e ao 

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

Tendo sido presente a 4ª alteração às grandes opções do plano 

e ao orçamento da receita e da despesa, no montante global de 

98.000€, a Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento, 

atendendo a que se trata de uma competência delegada no 

senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas a pedido apresentado 

pela APECDA, tendo em vista a cedência do edifício escolar 

de Falachos, destinando-o a acolher e educar jovens com 
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deficiência:   -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder as instalações da antiga 

Escola Primária de Falachos, em regime de comodato, a título 

gracioso, por um período de 8 anos, podendo ser renovável 

essa cedência. Deliberou, ainda, celebrar o respetivo contrato.  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas à proposta de 

comparticipação do município nas atividades da Associação 

de Desenvolvimento Regional ‘Territórios do Côa’: 

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

‘A Territórios do Côa é a Associação de Desenvolvimento 

Regional, com sede em Almeida, que representa a marca 

regional “Vale do Côa”. É a entidade responsável por gerir e 

coordenar a Estratégia de Eficiência Colectiva (EEC) 

PROVERE - Turismo e Património no Vale do Côa, assumindo 

a responsabilidade de Líder do Consórcio. Tem como objecto o 

desenvolvimento regional sustentável e participado e a 

melhoria das condições sociais, culturais e materiais da vida 

das comunidades e áreas abrangidas, recorrendo a todas as 

iniciativas consideradas úteis à sua prossecução, tais como a 

conceção e execução de estratégias, de planos e de projectos 

de desenvolvimento de base territorial.’ ---------------------------  
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O Município de Trancoso aprovou a adesão àquela Associação, 

em reunião de Câmara, tomada em 28-set-2010.------------------  

A proposta de adesão foi objecto de análise, discussão e 

votação, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Trancoso de 30-set-2010, vindo a ser aprovada. ------------------  

A proposta de estatutos da "Territórios do Côa - Associação de 

Desenvolvimento Regional" foi objecto de análise, discussão e 

votação, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Trancoso de 27-dez-2010, vindo a ser aprovada. -----------------  

A adesão do Município de Trancoso, como Parceiro da referida 

Associação, implica, para além do valor da quota anual 

(1.500€), a assunção e pagamento duma comparticipação anual 

que se destina a assegurar o desenvolvimento das acções 

previstas no Plano Anual de Atividades. ---------------------------  

No ano de 2015, aquela Associação prossegue a execução da 

EEC PROVERE Turismo e Património no Vale do Côa, levando 

a cabo um conjunto de iniciativas, tendo em vista uma 

estratégia de continuidade para o horizonte 2020. ---------------  

Assim, no cumprimento das responsabilidades que cabem ao 

Município, enquanto Parceiro daquela Associação, --------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir à 

"Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento 

Regional" um apoio de 6.000€, como comparticipação do 
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Município de Trancoso no desenvolvimento das acções 

realizadas no presente ano.’ ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, transferindo para a 

Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento Regional, 

a quantia de 6.000€, durante o corrente ano, mediante a 

celebração de protocolo. --------------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização:  --------------------------------------------------------  

Na sequência da deliberação camarária de 24 do passado mês de 

setembro e já na presença do auto de ocorrência elaborado pela 

GNR de Vila Franca das Naves,  a Câmara Municipal deliberou 

conceder uma indemnização, no montante de 380,07€, a 

Agostinho Manuel Ribeiro Rodrigues, residente em 

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

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

*A15*  De seguida, foi presente o ofício número 699 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara, em 20 do corrente mês de março, do 

Centro Social e Paroquial de Vila Franca das Naves, a solicitar 

a atribuição de um subsídio, no montante de 7.500€, para ajudar 

a suportar as despesas de funcionamento do Jardim de Infância 

da rede pública, nas instalações da valência de creche. ----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 6.300€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 544 da 

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

de março, da Alto da Broca – Associação de Produtores 

Florestais, com sede em Vilares, a solicitar a atribuição de um 

subsídio, no montante de 15.000€, para ajudar a fazer face às 

despesas inerentes à aquisição de cartografia e equipamentos 

técnicos necessários ao processo de constituição de Zona de 

Intervenção Florestal – ZIF, de acordo com o Decreto-Lei nº 

27/2014 de 18 de fevereiro. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 9.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A17*  De seguida, foi presente o ofício número 709 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara, em 23 do corrente mês de março, da 

Associação Cultural e Recreativa de Melhoramentos das 

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

de 1.000€, para ajudar a suportar as despesas inerentes à 

realização do evento de radiomodelismo, na escala 1/10  TT 

elétrico, a ter lugar no Pavilhão Multiusos de Trancoso, no 

período compreendido entre 17 e 19 de abril do corrente ano. --  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A18*  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. ---------------------------------------------  

*A19*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A20*  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:  

 
 
 


