
 
 

Ata  n . º    1 1  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    08 -0 6 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

ATA DA REU#IÃO DA CÂMARA 

MU#ICIPAL DE TRA#COSO REALIZADA 

EM 8 DE JU#HO DE 2016. ------------------------  

*A1*  Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2016, 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, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues, doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. -----  

*A2*  Às 14h30m, 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 o senhor 

vereador Augusto Rente 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 A#TES 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 25 

do passado mês de maio submetida à discussão e votação, tendo 

sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma foi, 
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antecipadamente, distribuída a todos os membros do executivo.  

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio, 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. ----------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

108, datado de 7 do corrente mês de junho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.173.964,32€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 154.075,66€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A5*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Rodrigues para, em nome dos vereadores do PSD, 

apresentar a seguinte solicitação: -----------------------------------  

‘Os Vereadores do P.S.D, tendo tomado conhecimento da 

solicitação feita pelo Centro Social e Paroquial de Vila Franca 

das �aves, no sentido de a candidatura aos fundos 

comunitários para a construção do lar ser feita pelos serviços 

da Câmara, vêm alertar para o facto de que esta candidatura é 
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muito específica, pois vai muito além das infraestruturas e da 

construção civil.  ------------------------------------------------------  

Com efeito, esta candidatura prevê, para além da construção 

do Lar, também, o equipamento do mesmo. ------------------------  

Sem pôr em causa a enorme e já comprovada competência dos 

serviços da Câmara, ao longo dos anos, na elaboração de 

candidaturas, vimos alertar que esta será a última 

oportunidade daquele Centro se candidatar e investir o 

dinheiro que possui, na obra. ---------------------------------------  

Assim e pelas razões acima aduzidas, vimos solicitar que a 

Câmara Municipal tome uma posição clara sobre a formulação 

da candidatura ou, ao contrário, atribua um subsídio ao Centro 

para que possa contratar um gabinete para a formulação dessa 

candidatura. -----------------------------------------------------------  

Este nosso pedido é extensivo a todas as associações de 

utilidade pública e sem fins lucrativos. ----------------------------  

Os Vereadores do P.S.D.’.  -------------------------------------------  

Acerca deste assunto e na sequência de solicitação formulada 

pelo Centro Social e Paroquial de Vila Franca das Naves, agora 

reforçada pelo senhor vereador João Rodrigues, o senhor 

Presidente afirmou que a Câmara Municipal prestará todo o 

apoio necessário e possível, tendo em vista a concretização de 

um projeto que considera uma mais-valia não só para Vila 
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Franca das Naves, mas para todo o concelho, capaz de suprir 

carências existentes, neste tipo de infraestruturas. ---------------  

Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara disse 

que, logo que seja encontrada uma fonte de financiamento para 

o projeto, a Câmara Municipal colaborará, certamente, na 

concretização do mesmo, recorrendo, se necessário, a um 

gabinete externo aos serviços do município, tendo em vista a 

formulação da candidatura a comparticipação. --------------------  

*A6*  De seguida, interveio o senhor vereador João Paulo Matias para 

informar que, no passado dia 7 de junho, pelas 10.30 horas, 

teve lugar uma reunião do Conselho de Administração da 

PACETEG, S.A., em Coimbra. --------------------------------------  

Continuando, disse que a referida reunião foi convocada a 

pedido dos vogais do Conselho de Administração que 

representam o parceiro privado (empresas do grupo Manuel 

Rodrigues Gouveia, S.A.) e que ele esteve presente na 

qualidade de presidente do referido Conselho de Administração.  

Mais, informou que, por maioria, o Conselho de Administração 

deliberou contestar a ação intentada pela Caixa Geral de 

Depósitos, S.A. contra a PACETEG, S.A., na qual reclama o 

pagamento da quantia de 9.154.750,23€ (nove milhões, cento e 

cinquenta e quatro mil,  setecentos e cinquenta euros e vinte e 

três cêntimos), referente ao incumprimento dos contratos de 
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financiamento para construção da Central de Camionagem, do 

Campo da Feira e do Centro Cultural de Vila Franca das Naves. 

O fundamento a invocar na contestação reporta-se à falta de 

pagamento das rendas do Município e da TEGEC, E.M., pelos 

referidos equipamentos. ----------------------------------------------  

Foi, ainda, deliberado que a PACETEG, S.A. iria intentar uma 

ação contra o Município de Trancoso e TEGEC, E.M., com a 

finalidade de reclamar o pagamento das rendas vencidas e não 

pagas pelo arrendamento dos referidos equipamentos. -----------  

Por considerar que as deliberações em causa conflituavam e 

prejudicavam os interesses da Câmara Municipal, o referido 

vereador informou que se recusou a votar tais deliberações. ----  

*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 junho de 2016, verificando-se 

que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei, no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e as alterações 

introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º  da Lei n.º   

7-A/2016, de 30 de março, LOE para 2016, existe, à presente 

data, um valor dos Fundos Disponíveis, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 961.399,29€.  -----------------------  
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

Dispensa de Licenças de Utilização: ------------------------------  

*A8*  Em seguida, foi presente o requerimento número 235 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 1 do 

corrente mês de junho, de Vítor Manuel dos Santos Caetano, 

residente em Loures, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização, respeitante a um prédio sito 

em Alcudra, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 698 

da Freguesia de Aldeia Nova, 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 do 

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

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 245 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

6 do corrente mês de junho, de Carlos Humberto Gaspar 

Saldanha, residente na Guarda, na qualidade de mandatário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita no lugar de Quinta do Cabeço, em Valdujo, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 420 da Freguesia de Valdujo, 

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

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 184 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 27 do 

passado mês de abril, do Centro Distrital de Segurança Social 

da Guarda, a solicitar isenção de licença de utilização, 

respeitante ao imóvel onde se encontra instalado o Serviço 

Local de Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 1860 da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, 

com base no artigo 7.º do RJUE – Operações urbanísticas 

promovidas pela Administração Pública, conforme o Decreto-

Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. --------------------------------  

Acerca deste assunto, foi presente informação da divisão de 

obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano que se 

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

‘O requerente, actual proprietário do edificado, não é o 

promotor da edificação. ---------------------------------------------  

�ão existem, nos arquivos da Câmara, registos respeitantes à 

licença de construção. -----------------------------------------------  

A caderneta predial urbana da AT identifica o registo da 

edificação em 1989. --------------------------------------------------  

O artigo 7.º do RJUE isenta de controlo prévio as operações 

urbanísticas promovidas pela administração pública. -----------  

De acordo com o artigo 4.º do RJUE, a licença, comunicação 
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prévia e a autorização de utilização são as acções passíveis de 

controlo prévio pelo município. -------------------------------------  

A leitura do artigo 7.º do RJUE, nomeadamente do ponto 7.º e 

seguintes e em especial o ponto 9.º, parece orientar a 

aplicação desde artigo exclusivamente às operações 

urbanísticas de licença e comunicação prévia. Pelo que a 

autorização de utilização estará excluída e deverá seguir o 

previsto nos artigos 62.º e seguintes. ------------------------------  

Dada a especificidade de interpretação jurídica, seria prudente 

solicitar parecer à CCDR.’ ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou: ------------------------------------  

1 – solicitar parecer à CCDRC; ----------------------------------  

2 – notificar a ACRT e a AeneBeira para, no prazo de 

quinze dias, se pronunciarem acerca deste pedido 

formulado pelo Centro Distrital de Segurança Social da 

Guarda, enviando-se-lhes cópia do requerimento 

recebido. --------------------------------------------------------  

*A11*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de maio: De 

seguida, foi presente informação da divisão de obras, ambiente, 

estruturas e equipamento urbano, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de maio, 

designadamente as que estão sujeitas a autorização de 
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utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34° do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

'Licenças: --------------------------------------------------------------  

Alteração e ampliação de habitação, n.º 10, em nome de 

José Ramos Fial, sita na rua de Angola, em Trancoso; --  

Construção de habitação, n.º 11, em nome de Virgílio de 

Almeida Caseiro, sita no lugar de “Salgado”, em 

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

Construção de uma estrutura para suporte de um 

reservatório amovível,  n.º 12, em nome de Rita 

Margarida Basílio Cardoso, sita em Guilheiro. -----------  

Autorizações de utilização: ------------------------------------------  

Habitação multifamiliar, n.º 7, em nome de Manuel 

António Rocha, sita na Avenida Calouste Gulbenkian, em 

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

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.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------  
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*A12*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição n.º 

1, respeitante à empreitada ‘Requalificação do Palácio 

Ducal – 2.ª fase’:  Seguidamente, foi presente informação do 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a 

dar conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 14.500€, a que 

acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 14.500€. --------------------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preços associados à participação nas férias desportivas de 

verão / 2016: O senhor Presidente da Câmara apresentou a 

seguinte proposta, acerca do assunto referido em epígrafe, que 

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

‘O Município de Trancoso, à semelhança de anos anteriores, 

irá promover, a partir do próximo dia 13 de junho e até ao 

final do mês de julho, o programa das Férias Desportivas de 

Verão 2016, procurando, desta forma, proporcionar às 

crianças e jovens, durante o seu maior período de férias 

escolares, um conjunto diversificado de iniciativas, 

promovendo, desta forma, o desporto e o conhecimento, mas 



 
 

Ata  n . º    1 1  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    08 -0 6 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

também o divertimento e a partilha de experiências. -------------  

Assim, revela-se necessário que a Câmara Municipal proceda à 

fixação dos preços associados à participação nas citadas férias 

desportivas, pelo que proponho, para o efeito, os seguintes 

valores: ----------------------------------------------------------------  

- Por cada semana - 10 € (a participação do segundo filho 

terá um desconto de 20%); -------------------------------------  

- A totalidade das 7 semanas - 60€.’-----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

de preços associados à participação no festival de música 

que irá ter lugar no Castelo de Trancoso, nos próximos dias 

22, 23 e 24 de julho:  O senhor Presidente da Câmara 

apresentou a seguinte proposta, acerca do assunto referido em 

epígrafe, que se transcreve na íntegra: -----------------------------  

‘O Município de Trancoso irá promover, nos próximos dias 22, 

23 e 24 de julho, o Festival de Música no Castelo, evento este 

que animará e atrairá gente ao Centro Histórico e que, dado o 

seu cariz alternativo, com música medieval e de tradição oral, 

convidará diversos públicos a visitar Trancoso. ------------------  

Assim, revela-se necessário que a Câmara Municipal proceda à 

fixação dos preços associados à participação no citado 
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festival, pelo que proponho, para o efeito, os seguintes valores:  

- Passe para 3 dias (inclui bilhete, fita, caneca, t-shirt) - 

10€; ---------------------------------------------------------------  

- Passe para 1 dia (sexta ou sábado, incluindo fita e caneca) 

- 6€ ----------------------------------------------------------------  

- Bilhete de domingo - 1€.’ ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A15*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização, por danos ocorridos numa viatura: De 

seguida, foi presente o requerimento número 1286 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 2 do corrente mês de 

junho, de Maria de Lurdes Rodrigues, residente em Valdujo, a 

solicitar uma indemnização, pelos prejuízos causados na sua 

viatura, ocasionados pelo arremesso de uma pedra, proveniente 

de um motorossador, operado por um funcionário do município, 

no Bairro da Senhora da Fresta, em Trancoso. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 120€. ------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação àcerca de pedido de apoio: 

Seguidamente, foi presente o relatório económico-social, 

elaborado pelos serviços de ação social, que se reproduz na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  
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‘Venho, desta forma, proceder ao envio da informação social 

respeitante à D. Dulce Maria Castro, residente na Freguesia de 

Moreira de Rei (Pisão), referente ao pedido de apoio, 

relativamente a obras na habitação. -------------------------------  

A D. Dulce Castro tem 38 anos, é casada, reside com o marido, 

o sr. �uno Cadoiço da Costa, com 36 anos, que trabalha para 

um construtor local e que recebe cerca de 600 euros/mês 

(sendo o único rendimento do agregado familiar) e um filho 

com 10 anos, em casa dos sogros; encontra-se, na presente 

data, na última semana de gravidez, pelo que o agregado 

familiar passará a ser constituído por 4 (quatro) pessoas. ------  

A habitação encontra-se em fase de conclusão das obras de 

construção, conforme fotografias em anexo, não sendo possível 

ao agregado familiar continuar com as mesmas, dado os baixos 

rendimentos. -----------------------------------------------------------  

A intervenção que se propõe reside na conclusão da construção 

da habitação, conforme os documentos apresentados em anexo 

ao presente Relatório, nomeadamente colocação de chão 

flutuante, em toda a casa, colocação de azulejos, na cozinha e 

casa-de-banho, colocação de loiças sanitárias, reboco das 

paredes e pintura, isolamento da cobertura, com colocação de 

tecto falso e colocação das portas interiores e porta para o 

exterior. ----------------------------------------------------------------  
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De acordo com o Regulamento de Apoio à Melhoria das 

Condições de Habitação de Munícipes Carenciados, a 

intervenção proposta reside no apoio à reconstrução da 

habitação, nomeadamente no que respeita à aquisição de 

material, justificando-se esta intervenção pelo Artigo 3.º - Tipo 

e natureza dos Apoios, Ponto 1, alínea a) Reparação e/ou 

construção de instalações sanitárias; alínea b) Reparação e/ou 

construção de telhados e pavimentos em estado de ruína; alínea 

d) Reparação e/ou construção de rede de água interior e 

ramais de água; alínea f) Arranjo /recuperação de janelas e 

portas interiores e exteriores.’ --------------------------------------  

Os serviços de acompanhamento e fiscalização de obras 

particulares, acerca do assunto referido em epígrafe, prestaram 

a informação que se reproduz na íntegra: --------------------------  

‘�o âmbito do Apoio à Melhoria das Condições de Habitação 

de Munícipes Carenciados, torna-se necessário executar obras 

na residência da Sr.ª Dulce Maria Castro, em Pisão. Para 

existirem as condições mínimas de habitabilidade, torna-se 

necessário adquirir material para os acabamentos interiores 

(azulejos, mosaicos, flutuante, tintas, louças sanitárias, 

caixilharia, soleiras, materiais de aplicação e rebocos), 

orçamentado em € 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta 

euros), mais I.V.A.. Deixa-se o assunto à consideração 
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superior’ ---------------------------------------------------------------  

?a sequência da informação técnica prestada pelos serviços e 

no âmbito do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitação de Munícipes Carenciados, a Câmara Municipal 

deliberou conceder um apoio financeiro, no montante de 

4.366,50€, mediante a celebração de protocolo. -----------------  

*A17*  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. -----  

*A18*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A19*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, 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:  


