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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2015. ----------------  

*A1* Aos 25 dias do mês de novembro 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 14h30m, 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, começou por ser submetida 

à discussão e votação a ata da reunião extraordinária de 9 do 

corrente mês de novembro, tendo a mesma sido aprovada, por 

unanimidade, dispensando-se a sua leitura, atendendo a que a 

mesma foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------  

Seguidamente, foi submetida à discussão e votação a ata da 

reunião ordinária de 11 do corrente mês de novembro, tendo a 

mesma sido aprovada, por maioria, atendendo a que não 
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participaram na discussão e votação os senhores vereadores 

Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio, por não terem 

estado presentes nessa reunião, dispensando-se a sua leitura, 

atendendo a que a mesma foi, antecipadamente, distribuída a 

todos os membros do executivo. ------------------------------------  

Foi, ainda, deliberado afixar as referidas atas no átrio do 

edifício dos Paços do Município de Trancoso e publicá-las no 

site do Municipio. ----------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

228, datado de 24 do corrente mês de novembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.102.564,75€; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 342.841,74€. -----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A5* Informação atualizada 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 novembro 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 
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despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de 

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

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

434.025,07€.-----------------------------------------------------------  

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

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

*A6* Seguidamente, foi presente o requerimento número 560 da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara, 

em 23 do passado mês de outubro, de Celina da Conceição 

Mendes Cadete, residente em Oeiras, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de Francisco António Ribeiro, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita no 

Lugar de Fonte do Miguel, em Cótimos, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo número 261, da freguesia de 

Cótimos, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

em vigor ao Decreto - Lei 38382, de 7 de Agosto de 1951. ------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A7* De seguida, foi presente o requerimento número 598 da Secção 

de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara, em 23 do 

corrente mês de novembro, de João Alberto Barroco Lages, 

residente na Rua da Escola, em Rabaçal, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização para 
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um armazém, sito no Lugar de Ilha, em Vale do Seixo, inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo número 515, da União das 

Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, uma vez que o 

mesmo foi construído antes da entrada em vigor ao Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A8* Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

autorização e alteração ao loteamento sito no lugar de Forno 

da Telha, em Vila Franca das Naves:  Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 563 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 26 do passado 

mês de outubro, de Pedro Filipe Monteiro Pinto, residente em 

Vila Franca das Naves, a solicitar uma alteração ao lote n.º 3 do 

loteamento sito no Forno da Telha, em Vila Franca das Naves. -  

Acerca do assunto em epígrafe, foi presente a informação 

técnica da divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente que se reproduz na íntegra: -------------------------------  

‘Trata o presente processo do pedido de Alteração do 

Loteamento Forno da Telha (loteamento de iniciativa 

Municipal), no que diz respeito às condições específicas do 

Lote n° 3. --------------------------------------------------------------  

As alterações propostas passam pelo acréscimo de 1 piso em 
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cave, e consequente aumento da Área bruta de construção que 

passa de 240 m2 para 360 m2. --------------------------------------  

Assim, analisado o processo, verifica-se que quer o acréscimo 

de 1 piso, quer o aumento da área bruta de construção se 

encontram de acordo com os parâmetros urbanísticos e índices 

de edificabilidade previstos no Plano Diretor Municipal. 

Verifica-se, ainda, que a área de implantação prevista, o 

número de fogos e os parâmetros de dimensionamento de 

espaços verdes, de utilização coletiva, equipamentos, 

infraestruturas e estrutura viária são mantidos, pelo que o 

processo é merecedor de Parecer Favorável. ---------------------  

Havendo deferimento concordante com o teor da presente 

informação, deverá o processo seguir a tramitação legal 

conducente ao efetivo Aditamento do Loteamento, 

nomeadamente pelo cumprimento do disposto no artigo 27° do 

Decreto-Lei n°. 555/99, de 16 de Dezembro, com ulteriores 

alterações, conjugado com o disposto no artigo 15° do 

Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de 

Trancoso.’ -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, atendendo é a que a única proprietária 

dos restantes lotes incluídos no loteamento, deliberou 

autorizar e aprovar a alteração solicitada, cumprindo-se os 

formalismos legais subsequentes. ----------------------------------  
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*A9* Análise, discussão e votação de proposta de ratificação do 

despacho relativo à aprovação do Plano de Segurança e 

Saúde, respeitante à empreitada ‘Requalificação do Palácio 

Ducal – 1ª fase’:  Seguidamente, foi presente informação do 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais 

que se reproduz na íntegra: ------------------------------------------  

‘A obra em epígrafe foi consignada no dia 26 de outubro de 

2015. -------------------------------------------------------------------  

O empreiteiro apresentou o Plano de Segurança e Saúde, o 

qual foi validado pela fiscalização, devendo o mesmo ser 

aprovado pelo dono de obra e comunicada a sua aprovação ao 

empreiteiro. Deverá ser enviado à Autoridade para as 

Condições do Trabalho a Comunicação Prévia, bem como os 

termos de nomeação e aceitação.’ ----------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Aprove-se o Plano de Segurança e Saúde. À reunião de 

Câmara para ratificação’.  -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara, aprovando o Plano de Segurança e 

Saúde respeitante à empreitada ‘Requalificação do Palácio 

Ducal – 1.ª fase’. -----------------------------------------------------  

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

atribuição de poderes ao senhor Presidente da Câmara, para 
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poder assinar o termo de aceitação respeitante à 

Remodelação da ETAR de Courelas, na sequência da 

aprovação da candidatura formulada ao POSEUR: Tendo 

sido presente um ofício que deu entrada nos serviços, em 17 do 

corrente mês de novembro, enviado pela Comissão Diretiva do 

POSEUR, a informar que havia sido aprovada a candidatura 

respeitante à ´Remodelação da ETAR de Courelas’, com um 

investimento total e elegível de 718.619€ e uma 

comparticipação comunitária associada de 85%, ou seja 

610.826€, a Câmara Municipal tomou conhecimento dessa 

aprovação e deu poderes ao senhor Presidente da Câmara 

para assinar o respetivo termo de aceitação .  ---------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

autorização a conceder ao liquidatário da TEGEC, EM, para 

poder continuar a atividade anterior da empresa, durante o 

prazo de 1 ano, em conformidade com o previsto na alínea a) 

do n.º 2 do art.º 152 do Código das Sociedades Comerciais:  

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

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

‘Na reunião da Câmara Municipal do passado dia 11/11/2015, 

foi deliberado nomear para único liquidatário da TEGEC - 

Trancoso Eventos, E.E.M, o então Presidente do Conselho de 

Administração, Valter Barreiros. -----------------------------------  
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Também na Assembleia Municipal do passado dia 13 de 

Novembro de 2015, foi deliberada a dissolução da empresa 

TEGEC - Trancoso Eventos, E.E.M.. -------------------------------  

A dissolução das entidades empresariais locais é da 

competência dos órgãos da autarquia responsáveis pela sua 

criação, a quem incumbe definir os termos da liquidação do 

respectivo património, ao abrigo dos n.°s 1 e 2 do art.° 61° da 

Lei n° 50/2012, de 31 agosto, na sua atual redação e do 

disposto na alínea n) do n° 1, do art.° 24° e alínea ccc) do n° 1 

do art.° 33° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação.----------------------------------------------------------------  

O disposto no art.° 21° da Lei n° 50/2012, de 31 de agosto, 

prevê que "As empresas locais regem-se pela presente lei,  pela 

lei comercial, pelos estatutos e subsidiariamente, pelo regime 

do sector empresarial do Estado, sem prejuízo das normas 

imperativas neste previstas". ----------------------------------------  

De acordo com o disposto no Artigo 152.° n.° 1, al.  a) do 

Código das Sociedades Comerciais "por deliberação dos sócios 

pode o liquidatário ser autorizado a continuar, 

temporariamente, a actividade anterior da sociedade." ---------  

Considerando o disposto no art. 152.° n.° 1 do aludido 

diploma; ---------------------------------------------------------------  

Considerando a necessidade do liquidatário, durante o período 
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da liquidação, continuar a arrecadar receitar e proceder ao 

pagamento das despesas, enquanto a propriedade e a gestão 

dos equipamentos da empresa municipal, bem como os 

respetivos recursos humanos, por via dos acordos de cedência 

de interesse público, não forem transferidos para a tutela do 

Município, -------------------------------------------------------------  

Proponho, face aos factos e com os fundamentos que se deixam 

acima expostos, nos termos conjugados do n°s. 1 e 2 do art.º 

61° da Lei n° 50/2012, de 31 de agosto, da alínea n) do n° 1, 

do art.º 24° e alínea ccc) do n° 1 do art.º 33° da Lei n° 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que a 

Câmara Municipal delibere no sentido de autorizar o 

liquidatário da TEGEC - Trancoso Eventos, E.E.M a continuar, 

temporariamente, a actividade da empresa municipal, por 

período não inferior a um ano, sem prejuízo da liquidação ficar 

concluída em data anterior, altura em que cessarão as suas 

funções.’ ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, autorizando o liquidatário da TEGEC, 

EM, a continuar a atividade anterior da empresa, durante o 

prazo de um ano, tendo-se abstido os senhores vereadores do 

PSD. --------------------------------------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação dos 
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serviços de património, tendo em vista a outorga de uma 

escritura de compra e venda respeitante à aquisição de um 

prédio rústico, destinado ao alargamento de um arruamento:  

Seguidamente, acerca do assunto em epígrafe, os serviços 

prestaram a informação que se transcreve na íntegra: ------------  

‘Considerando que existe um contrato promessa de compra e 

venda, de 30 de novembro de 2010, para adquirir o prédio 

rústico, inscrito na matriz predial da união de freguesias de 

Trancoso (Santa Maria e São Pedro) e Souto Maior, sob o 

número 2558 (antigo 2594 da freguesia de Santa Maria) e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso, sob 

o número 1960; -------------------------------------------------------  

Considerando que existe uma deliberação de reunião de 

Câmara, de 25 de novembro de 2010, a aceitar o pagamento do 

referido prédio, -------------------------------------------------------  

Torna-se necessário proceder à realização de escritura de 

compra e venda deste prédio, para o inserir no inventário do 

património municipal, pelo que há necessidade de a Câmara 

Municipal deliberar nesse sentido.’ --------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou outorgar a escritura 

de compra e venda, respeitante à aquisição do prédio rústico, 

inscrito na matriz predial da União de Freguesias de Trancoso 
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e Souto Maior sob o artigo 2558 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Trancoso sob o número 1960, dando, 

para o efeito, poderes ao senhor Presidente da Câmara. -------  

*A13*  Análise do processo de injunção n.º 150272/15.2.YIPRT:  De 

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

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

‘O Município de Trancoso foi notificado, no passado dia 20 de 

novembro, pelo Balcão Nacional de Injunções (Injunção n° 

150272/15.2YIPRT), com vista ao pagamento de uma alegada 

divida, resultante da prestação de serviços de iluminação de 

Natal, nas ruas da cidade de Trancoso. ----------------------------  

Ora, atendendo a que, nos serviços da Autarquia, não existe 

qualquer procedimento administrativo de contratação, 

respeitante a esta prestação de serviços, proponho que a 

Câmara Municipal delibere deduzir oposição à pretensão de 

pagamento da divida em causa, devendo, para o efeito, ser 

constituído mandatário. ----------------------------------------------  

Mais se propõe que, em conformidade com o previsto no artigo 

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

de 31 de dezembro, a Câmara Municipal delibere emitir 

parecer prévio vinculativo favorável, no âmbito da necessária 

contratação dos serviços do referido mandatário. ----------------  

Assim, face às despesas resultantes, quer da constituição do 
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citado mandatário, quer do pagamento da taxa de justiça 

associada ao respetivo processo, deverá a Divisão Financeira 

proceder ao cabimento das importâncias de 1.200€ + IVA e de 

510€, destinadas àqueles fins, respectivamente.’ -----------------  

Atendendo a que, nos serviços camarários, não existe 

qualquer procedimento administrativo respeitante a esta 

prestação de serviços, a Câmara Municipal deliberou deduzir 

oposição à pretensão de pagamento da dívida em causa, 

constituindo mandatário para o efeito. ----------------------------  

Mais, em conformidade com o previsto no artigo 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. ------------  

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

do lote n.º 2, sito no lugar de Forno da Telha, em Vila 

Franca das Naves: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘O Município de Trancoso alienou, já durante o corrente ano, 

mediante hasta pública, o lote n° 3 sito no lugar de Forno da 

Telha, em Vila Franca das Naves. ----------------------------------  

Ora, entendo ser oportuno proceder à abertura de um novo 

procedimento de alienação em hasta pública, agora, 
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respeitante ao lote n° 2 que integra igualmente o referido 

loteamento do Forno da Telha.--------------------------------------  

O mencionado lote possui uma área total de 648,10 m2, sendo a 

área de implantação do prédio de 120 m2 e a área de 

construção de 240 m2. -----------------------------------------------  

Dado que se revela necessário fixar, para a referida alienação, 

as respetivas condições de venda, proponho que, no mesmo 

procedimento, constem as seguintes: -------------------------------  

a) - O preço base para a licitação dos lotes é de 15€, por metro 

quadrado, sendo que o critério de adjudicação 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) - A conclusão das obras deverá ocorrer no prazo máximo de 

5 anos, de modo a ser emitida a respetiva autorização de 

utilização. -------------------------------------------------------------  
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e) - Não será permitida a alienação da construção, antes de 

emitida a respetiva autorização de utilização. --------------------  

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 1000€, 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 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) - As situações não previstas e aquelas em que sejam 

suscitadas dúvidas serão decididas por deliberação da Câmara 

Municipal.  -------------------------------------------------------------  

Assim, cabendo, nos termos da alínea g) do n° 1 do art° 33 da 

Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, à Câmara Municipal, a 

competência para proceder à alienação em causa, proponho 

que o executivo municipal aprove a presente proposta, devendo 

esta deliberação ser objeto de publicitação, através dos meios 
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habituais.’ -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, devendo elabora-se um edital, com as obrigações 

que os possíveis compradores terão de satisfazer. ---------------  

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

concessão de apoios financeiros a algumas Freguesias do 

Concelho: De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca 

do assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘A atual Câmara Municipal, num contexto de dificuldades 

financeiras, fortemente limitadoras da gestão autárquica, tem 

procurado apoiar as freguesias, concedendo alguns apoios 

financeiros, sempre que o orçamento municipal o permite. -----  

Porém, revela-se urgente e de inteira justiça que o Município 

promova um esforço, no sentido de conceder às freguesias que, 

em 2015, ainda não beneficiaram de qualquer apoio por parte 

desta Autarquia, um apoio financeiro no valor de 2.500€ (dois 

mil e quinhentos euros), destinado à execução de pequenas 

obras a realizar, no âmbito das competências próprias da 

respetiva freguesia.---------------------------------------------------  

Assim, proponho a atribuição do referido apoio às seguintes 

freguesias: -------------------------------------------------------------  

- Aldeia Nova; ------------------------------------------------------  
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- Castanheira; ------------------------------------------------------  

- Cogula; ------------------------------------------------------------  

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

- Fiães; --------------------------------------------------------------  

- Granja; ------------------------------------------------------------  

- Guilheiro; ---------------------------------------------------------  

- Reboleiro; ---------------------------------------------------------  

- Rio de Mel ---------------------------------------------------------  

- Tamanhos; --------------------------------------------------------  

- União das Freguesias de São Pedro, Santa Maria e Souto 

Maior; ------------------------------------------------------------  

- União das Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia; ------  

- União das Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital; --  

- União das Freguesias de Vilares e Carnicães. ---------------  

A deliberação tomada deverá, nos termos da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, ser sujeita à aprovação da próxima 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Mais, foi deliberado submeter a proposta à apreciação e 

votação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso. ------  

*A16*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 
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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. -----  

*A17*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A18*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h30m, 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 vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 
 


