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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 14 DE OUTUBRO DE 2015.-------------------  

*A1* Aos 14 dias do mês de outubro 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 Rogério Tenreiro. ---------------------------------  

*A2* Às 14,30 horas, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença do senhor vereador Rogério 

Tenreiro, afirmando que tal se deve ao facto de a senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio ter pedido a sua 

substituição, na presente reunião, em conformidade com o 

previsto no artigo 78.º  da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de 

janeiro. -----------------------------------------------------------------  

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 30 

do passado mês de setembro submetida à discussão e votação, 
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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 

Municipio. -------------------------------------------------------------  

*A4* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

198, datado de 13 do corrente mês de outubro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 807.885,85€; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 302.415,13€. -----------------  

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

*A5* Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, 

para informar que havia chegado aos serviços do município um 

convite enviado pela Cooperativa Agrícola Beira Serra e 

dirigido aos senhores vereadores, no sentido de poderem estar 

presentes na 1ª Festa das Vindimas de Vila Franca das Naves 

que irá ter lugar naquela localidade, no próximo dia 25 de 

corrente mês de outubro. Acrescentou que se trata de um evento 
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promovido por aquela Cooperativa, em colaboração com o 

Rancho Folclórico de Vila Franca das Naves, a União das 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital e o Município de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6* 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 outubro de 2015, verificando-se que, 

tendo por base as disposições previstas na citada Lei, no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e no despacho do 

senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de outubro último, 

aquele valor era de 341.750,02€ e que hoje, dia 14 de outubro, 

o saldo é positivo, no montante de 292.080,39€, tal como 

consta do mapa que anexou.  -----------------------------------------  

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

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

*A7* Seguidamente, foi presente o requerimento número 499 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 

2 do corrente mês de outubro, de Maria Cristina Xavier de 

Castro Pereira, residente em Cogula, na qualidade de herdeira, 

a solicitar isenção de licença de utilização para um palhal, sito 
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no lugar de Eiras, em Cogula, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 320 da freguesia de Cogula, 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 da 

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

*A8* Em seguida, foi presente o requerimento número 502 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 2 do 

corrente mês de outubro, de Maria Cristina Xavier de Castro 

Pereira, residente em Cogula, na qualidade de herdeira, a 

solicitar isenção de licença de utilização para um palhal, sito 

no lugar de Eiras, em Cogula, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 354 da freguesia de Cogula, 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 da 

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

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 505 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 

2 do corrente mês de outubro, de Maria Cristina Xavier de 

Castro Pereira, residente em Cogula, na qualidade de herdeira, 

a solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na rua das Eiras, em Cogula, inscrita na matriz predial 
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urbana sob o artigo 355 da freguesia de Cogula, 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. --------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 524 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 9 do 

corrente mês de outubro, de Maria do Carmo Matias, residente 

em Vila Franca das Naves, na qualidade de cabeça de casal, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita no Bairro das Flores, em Vila Franca das Naves, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 499 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. --------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 525 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 

12 do corrente mês de outubro, de Maria do Carmo Matias, 

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

casal, a solicitar isenção de licença de utilização para uma 

habitação, sita na Boca do Homem, em Vila Franca das Naves, 
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inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 952 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*  Em seguida, foi presente o requerimento número 531 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 13 do 

corrente mês de outubro, de Rui Artur Ferreira Caramelo, 

residente em Vila Nova de Gaia, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita em Porcas, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

1762 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*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de setembro:  

Seguidamente, foi presente informação da Divisão de Obras, 

Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas durante o passado mês de 

setembro, designadamente as que estão sujeitas a licença, 
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comunicação prévia e autorização de utilização, bem como dos 

pedidos de informação prévia solicitados e despachados pelo 

Senhor Vice-Presidente, no uso dos poderes delegados, ao 

abrigo do disposto no artigo 34º do Anexo I da Lei n° 75/2013, 

de 12 de setembro, que se reproduz na íntegra: -------------------  

‘Licenças: -------------------------------------------------------------  

Ampliação/Alteração de uma habitação/comércio, n,º 18, 

em nome de Bernardo Afonso Fernandes, sita no lugar 

de "Campo Grande", União das Freguesias de Trancoso 

(São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior; ----------------  

Ampliação de uma instalação de apoio à atividade 

agrícola e pecuária, n.º 19, em nome de Agrobacorinho, 

Lda., sita no lugar de "Corgo", União das Freguesias de 

Freches e Torres; ---------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n.º 20, em nome de 

Armando Monteiro Santos, sita no lugar de "Hortas do 

Vale", freguesia de Granja; ---------------------------------  

Alteração de uma habitação, n.º 21, em nome de José 

Moura Chaves, sita no largo do Rossio, freguesia de 

Cótimos; -------------------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n.º 22, em nome de 

Fernando Filipe Baltazar, sita no lugar de Cabaninhas, 

freguesia de Palhais; -----------------------------------------  
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Reconstrução/Alteração de uma habitação, n.º 23, em nome 

de César Augusto Ribeiro, sita em Zabro, freguesia de 

Moreira de Rei. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo 

I da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------  

*A14*  Análise do processo de obras particulares n.º 7/2007: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em 

epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: ---  

‘A Câmara Municipal deliberou, em 17 de novembro de 2009 e 

12 de janeiro de 2011, proceder à demolição de obras 

clandestinas, realizadas na povoação de Moinhos das Cebolas, 

freguesia de Moreira de Rei.  ----------------------------------------  

Ora, tais deliberações foram tomadas na sequência das 

intervenções e respetivas decisões, produzidas no âmbito do 

citado processo de obras, por parte da IGAT, Provedoria de 

Justiça e TAF de Castelo Branco. ----------------------------------  

Acontece que tal demolição nunca ocorreu, tendo vindo o TAF 

de Castelo Branco a insistir no cumprimento das citadas 

deliberações, sob pena de, não o fazendo, ser intentada a 
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competente ação. -----------------------------------------------------  

Importa informar que o dono da obra em causa, António 

Armando Almeida, solicitou, há algum tempo atrás, uma 

reunião com o Município de Trancoso, tendo mostrado total 

disponibilidade para legalizar a obra em causa, se tal se 

revelasse como possível.  ---------------------------------------------  

Na sequência dessa reunião, os serviços técnicos de obras 

particulares da Câmara Municipal procederam a uma nova 

análise do processo de obras n.º 07/2007 e concluíram que se 

mantém atual a informação técnica datada de 12 de maio de 

2008. -------------------------------------------------------------------  

Assim, de acordo com essa informação, resulta que a obra é 

"legalizável" se forem cumpridas as seguintes condições: ------  

a)- Aquisição de parcela de terreno com a área de 509, 12 m2.  

b)- Alteração de telha para cerâmica tipo lusa, conforme o 

registado no projeto; -------------------------------------------------  

c)- Fecho em alvenaria de tijolo (alçado principal, lado 

esquerdo), no mínimo de 1,5 m, de modo a não ter servidão de 

vistas para a edificação vizinha. ------------------------------------  

Relativamente às condições elencadas nas alíneas b) e c) atrás 

referidas, o dono da obra manifestou absoluta disponibilidade 

para realizar tais obras. Já no que respeita à condição referida 

na alínea a) da mesma informação, o dono da obra informou o 
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Município que a Junta de Freguesia de Moreira de Rei é 

proprietária de um terreno confinante com a obra em causa e 

que se encontra na disponibilidade de lhe vender uma parcela, 

por forma a cumprir aquela condição. -----------------------------  

Contactada a Junta de Freguesia de Moreira de Rei, a mesma 

confirmou ser proprietária de um terreno confinante com a 

obra em causa e manifestou disponibilidade de vender uma 

parcela ao dono da obra. --------------------------------------------  

Em face do exposto, verifica-se que a obra em causa é 

suscetível de ser licenciada. -----------------------------------------  

Ora, dispõe o n.º 1 do art.º 102.° A. do RJUE que “Quando se 

verifique a realização de operações urbanísticas ilegais nos 

termos do n.º 1 do artigo anterior, se for possível assegurar a 

sua conformidade com as disposições legais e regulamentares 

em vigor, a câmara municipal notifica os interessados para a 

legalização das operações urbanísticas, fixando um prazo para 

o efeito". ---------------------------------------------------------------  

Mais dispõe o art.º 2 do aludido diploma que "A demolição 

pode ser evitada se a obra for suscetível de ser licenciada ou 

objeto de comunicação prévia ou se for possível assegurar a 

sua conformidade com as disposições legais e regulamentares 

que lhe são aplicáveis, mediante a realização de trabalhos de 

correção ou de alteração". ------------------------------------------  
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Constata-se, ainda, que é hoje jurisprudência pacifica do 

Supremo Tribunal Administrativo que o n.º 2 do artigo 106.° do 

RJUE será violado quando se determinar a demolição sem 

antes apreciar se as obras são "legalizáveis". Constitui, assim, 

um dever do Município avaliar, face às atuais circunstâncias 

de facto, se a obra pode ser licenciada e notificar o interessado 

para o efeito, concedendo-lhe um prazo para o efeito. -----------  

Em face do teor da reunião com o dono da obra e a informação 

da Junta de Freguesia de Moreira de Rei, entendo que existem 

condições, neste momento, para que o dono da obra possa 

proceder à sua legalização. -----------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal, atendendo às razões 

já invocadas, não proceda à execução das deliberações 

inicialmente mencionadas, durante um período de seis meses, 

prazo a conceder ao dono da obra em causa, para dar entrada 

ao respetivo processo de licenciamento, nesta Autarquia. -------  

Mais, proponho que a Câmara Municipal proceda à notificação 

do dono da obra, António Armando Almeida, para proceder à 

legalização das operações urbanísticas em causa, concedendo-

lhe um prazo não inferior a 6 meses para o efeito. ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 
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de parecer prévio vinculativo, destinada à prestação de 

serviços de animação da Feira da Castanha / 2015:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

‘Tendo em conta que a Feira da Castanha é um evento com 

reconhecida importância e impacto no concelho de Trancoso, 

que esta feira se encontra prevista no orçamento municipal do 

presente ano e que para o sucesso da mesma é imprescindível a 

existência de animação musical, durante os vários dias em que 

esta decorre, e considerando: ---------------------------------------  

- Que, nos termos do disposto no n° 5 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014, de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

designadamente no que respeita a: ---------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------------  

- E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 12 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014, de 31/12, da competência do órgão executivo, ----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços de animação 

da Feira da Castanha 2015 que decorre entre os dias 6 e 8 de 
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Novembro do corrente ano. ------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 12.500,00 + Iva. --  

Este valor está sujeito a redução remuneratória e respetiva 

reversão, de acordo com o disposto no art.º 75 da Lei 82-

B/2014, de 31 de dezembro, bem como o vertido no art.º n.º 2 e 

4 da Lei 75/2014, de 12 de Setembro. ------------------------------  

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

75.º, nomeadamente nos seus nos 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

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

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinada à prestação de 

serviços para elaboração de conteúdos da Casa do Bandarra:  

De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: 

‘A associação Rede de Judiarias de Portugal - Rotas de 

Sefarad - que o Município de Trancoso integra – celebrou, com 

a Direção Regional de Cultura do Centro, um contrato 

definidor dos termos e das condições de execução e 

financiamento do projeto Rotas Sefarad: Valorização da 

Identidade Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas. -------  

Nos termos desse contrato, a Associação Rede de Judiarias de 

Portugal- Rotas Sefarad é o Promotor do Projeto sendo que, 
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para tanto, deverá celebrar com os parceiros do projeto 

Contratos de Parceria. -----------------------------------------------  

O Município de Trancoso é um dos parceiros do projeto, no 

âmbito do qual se previu a execução da ação designada por 

"Museu Bandarra - Trancoso". Nesse sentido, importa agora 

dar cumprimento às obrigações assumidas no Contrato de 

Financiamento, sendo, para o efeito, necessário proceder à 

elaboração/conceção dos conteúdos a colocar naquele espaço, 

designadamente os seguintes: ---------------------------------------  

- Vídeo documentário; Aplicação multimédia para IOS / Design 

de conteúdos interpretativos; design de áudio de duas lendas 

(até 5m cada) e de duas seleções das trovas (até 5m cada); 

Cinco clips vídeo de 45 segundos cada, com trovas do 

Bandarra; Conceção e impressão de jogo de mesa original com 

um tema ligado à vida e obra de Bandarra; Traduções para 

inglês dos textos de todos os painéis; Desenvolvimento de um 

áudio-livro em formato digital; Aplicação multimédia para 2 

Tablets, etc.. .  ----------------------------------------------------------  

O Município não possui, no seu quadro de pessoal, técnicos 

com formação e habilitação, para proceder à elaboração dos 

referidos conteúdos. --------------------------------------------------  

Assim, dada a importância deste projeto para o concelho de 

Trancoso, considerando: ---------------------------------------------  
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- Que, nos termos do disposto no n° 5 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014, de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, os contratos de aquisição de serviços, designadamente 

no que respeita a: ----------------------------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------------  

E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 12 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014, de 31/12, da competência do órgão executivo, ----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços para 

elaboração dos conteúdos da Casa do Bandarra. -----------------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 41.080€, 

acrescidos de iva à taxa legal em vigor. ---------------------------  

Este valor está sujeito a redução remuneratória e respetiva 

reversão, de acordo com o disposto no art.º 75 da Lei 82-

B/2014, de 31 de dezembro, bem como o vertido no art.º n.º 2 e 

4 da Lei 75/2014, de 12 de Setembro’. -----------------------------  

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

75.º, nomeadamente nos seus nos 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

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

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 
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de parecer prévio vinculativo, destinada à prestação de 

serviços para elaboração dos projetos de eletricidade e 

telecomunicações para o antigo quartel da GNR:  

Seguidamente, foi presente informação dos serviços de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais do 

município, acerca do assunto em epígrafe, que se transcreve na 

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

‘Como é do conhecimento do Município, torna-se necessária a 

elaboração dos projectos de execução para as especialidades 

de rede eléctrica e da rede de telecomunicações, para uma 

nova utilização do edifício acima referido. ------------------------  

Os custos respeitantes à elaboração dos projetos atrás 

indicados importam na quantia de 1.400,00€, acrescidos de 

IVA, à taxa legal em vigor. Este valor já inclui a redução 

remuneratória e respetiva reversão, de acordo com o disposto 

no art.º 75 da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro, bem como o 

vertido no art.º n.º 2 e 4 da Lei 75/2014, de 12 de Setembro’. --  

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

75.º, nomeadamente nos seus nos 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

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

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinada à prestação de 
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serviços para elaboração dos projetos de eletricidade, 

telecomunicações e gás para o loteamento de Nossa Senhora 

da Fresta, em Trancoso: De seguida, foi presente informação 

dos serviços de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais do município, acerca do assunto em epígrafe, que se 

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

‘Como é do conhecimento do Município, torna-se necessária a 

elaboração dos projetos de execução para as especialidades de 

rede elétrica e da rede de telecomunicações e rede de gás, para 

a operação de loteamento acima descrito. -------------------------  

Os custos respeitantes à elaboração dos projetos atrás 

indicados importam na quantia de 2.700,00€, assim divididos: 

rede elétrica: 1.200,00€, rede de telecomunicações: 750,00€, 

rede de gás: 750,00€, acrescidos de IVA, à taxa legal em vigor. 

Este valor já inclui a redução remuneratória e respetiva 

reversão, de acordo com o disposto no art.º 75 da Lei 82-

B/2014, de 31 de dezembro, bem como o vertido no art.º n.º 2 e 

4 da Lei 75/2014, de 12 de Setembro’. -----------------------------  

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

75.º, nomeadamente nos seus nos 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir parecer 

prévio vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços, tendo-se abstido os senhores vereadores do PSD -----  
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*A19*  Apreciação da 9.ª alteração às grandes opções do plano e da 

correspondente 11.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa: Seguidamente, foram presentes a 9.ª alteração às 

grandes opções do plano e a correspondente 11.ª alteração ao 

orçamento da receita e da despesa, com um montante global de 

73.000€. ----------------------------------------------------------------  

Após uma sucinta explicação por parte do senhor Presidente da 

Câmara, acerca das principais modificações orçamentais 

ocorridas, a Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento, 

atendendo a que se trata de uma competência delegada no seu 

Presidente .  ------------------------------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta de revisão do 

zonamento, para efeitos de tributação em sede de IMI:  

Tendo sido presente a proposta de zonamento apresentada pelos 

peritos locais que poderá ser consultada no endereço eletrónico 

https://zonamentopt.portaldasfinancas.gov.pt,  a qual mereceu a 

concordância do senhor Eng.º Victor Jorge, na qualidade de 

interlocutor / representante municipal e após o referido técnico 

ter explicitado, sucintamente, as alterações ocorridas, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de revisão do 

zonamento apresentada.  ---------------------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta de regulamento 

relativo aos períodos de abertura e funcionamento dos 
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estabelecimentos de venda ao público e de prestação de 

serviços: De seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, o 

senhor chefe de divisão administrativa prestou a seguinte 

informação: ------------------------------------------------------------  

‘A Câmara Municipal de Trancoso, em reunião ordinária de 

24-06-2015, deliberou, nos termos e para efeitos do artigo 101° 

do Código de Procedimento Administrativo, submeter a 

consulta pública, o projeto de regulamento referido em 

epígrafe, fixando para isso, um período de 30 dias úteis, a fim 

de permitir que todos os interessados, querendo, pudessem 

apresentar sugestões sobre o mesmo. ------------------------------  

Ora, decorrido o referido período, constatou-se que não foram 

apresentadas quaisquer sugestões. ---------------------------------  

Desta forma, realizada que foi a consulta pública, 

procedimento legal obrigatório, o citado regulamento 

encontra-se em condições, se a Câmara Municipal assim o 

entender, de ser aprovado e seguidamente submetido à 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

Regulamento apresentada, devendo a mesma ser submetida à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal. -----  

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 
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comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a Associação 

de Municípios da Cova da Beira: Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: --------------  

‘A Associação de Municípios da Cova da Beira - AMCB é uma 

associação de que Trancoso faz parte, juntamente com os 

municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira 

de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, 

Manteigas, Meda, Penamacor, Pinhel e Sabugal. -----------------  

A AMCB é uma instituição sem fins lucrativos que tem 

experiência, meios humanos e técnicos, capazes de gerir 

projetos e programas de grande complexidade e dificuldade, 

com se tem vindo a verificar ao longo dos anos, desenvolvendo 

e implementando candidaturas a diversos programas de 

financiamento comunitário, nas mais diversas áreas, que 

abrangem o território dos diversos concelhos seus associados. 

Alguns dos projetos desenvolvidos, no âmbito de candidaturas 

com financiamento comunitário, tiveram ações diretas no 

município de Trancoso, conforme quadro-resumo que se 

apresenta, as quais foram deviamente inscritas no orçamento 

municipal. -------------------------------------------------------------  

------Comparticipação Nacional de Projetos Desenvolvidos ----  
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--------------em Parceria com a AM Cova da Beira ---------------  

Pro j e to  C la ss i f i ca çã o  Funçã o  Va lo r  To ta l  Do ta çã o  
PROTECVAL  0 1 0 2 /0 8 05 0 10 4 1 1 1  –  2 0 15 /5 00 1  1 5 .1 13 ,5 7  1 5 .1 13 ,5 7  2 0 .0 00 ,0 0  
PROTECMUN  0 7 /0 80 5 01 0 4 1 2 1  –  2 0 15 /5 00 4  2 3 .0 44 ,6 4  

3 8 .3 97 ,8 9  4 0 .0 00 ,0 0  
PROTECIV IL  0 7 /0 80 5 01 0 4 1 2 1  –  2 0 15 /5 00 4  3 .4 0 0 ,2 5  
BINS AL RIES G OS  I  0 7 /0 80 5 01 0 4 1 2 1  –  2 0 15 /5 00 4  9 .7 0 3 ,6 9  
BINS AL RIES G OS  I I  0 7 /0 80 5 01 0 4 1 2 1  –  2 0 15 /5 00 4  1 .8 5 1 ,8 5  
TETRA  0 7 /0 80 5 01 0 4 1 2 1  –  2 0 15 /5 00 4  3 9 7 ,46  
VIP  BIN  S AL I  0 1 0 2 /0 4 05 0 10 4  1 0 .9 12 ,1 9  

2 0 .1 61 ,8 4  5 2 .0 91 ,6 2  VIP  BIN  S AL I I  0 1 0 2 /0 4 05 0 10 4  7 .4 0 7 ,4 4  
RETALER I  0 1 0 2 /0 4 05 0 10 4  1 .8 4 2 ,2 1  
   7 3 .6 73 ,3 0  7 3 .6 73 ,3 0   
 

No ano de 2015, aquela Associação tem prosseguido a 

execução da sua estratégia de atuação nas diferentes áreas. ---  

Assim, no cumprimento das responsabilidades que cabem ao 

Município, enquanto Parceiro daquele Associação, proponho 

que a Câmara Municipal delibere atribuir, à Associação de 

Municípios da Cova da Beira - AMCB, um apoio de 73.673,30€, 

como comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento das ações realizadas’. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  

*A23*  De seguida, foi presente o ofício número 2764 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 13 do corrente mês de 

outubro, da Cooperativa Agrícola Beira Serra, com sede em 

Vila Franca das Naves, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, no montante de 1.000€, para ajudar a fazer face às 

despesas inerentes à organização da 1ª Festa das Vindimas de 

Vila Franca das Naves que irá ter lugar no próximo dia 25 do 
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corrente mês de outubro. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2788 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do corrente 

mês de outubro, do Rancho Folclórico de Vila Franca das 

Naves, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 

montante de 1.250€, para ajudar a concretizar as suas 

atividades, durante o corrente ano. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.250€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A25*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta 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. -----  

*A26*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A27*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 
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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:  

 
 


