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ATA DA REU"IÃO DA CÂMARA 

MU"ICIPAL DE TRA"COSO REALIZADA 

EM 11 DE JA"EIRO DE 2017. --------------------  

*A1*  Aos 11 dias do mês de janeiro do ano de 2017, 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 e João 

Rodrigues. -------------------------------------------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

*A3*  Justificação de Faltas:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência, à presente 

reunião, dos senhores vereadores doutora Cristina Inocêncio e 

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

PERÍODO A"TES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A4*  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 21 

do passado mês de dezembro 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. --------------------------------------------------------------  
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*A5*  Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

Humberto Almeida, 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. -------------------------------------------------------------  

*A6*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

7, datado de 10 do corrente mês de janeiro e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 764.347,37€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 192.884,97€. ----------------  

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

*A7*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

do mapa de fluxos de caixa e, consequentemente, do 

saldo da gerência do ano económico de 2016 -------------  

Ponto 2: Informação relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis. ----------------------------------------------------  

Ponto 3: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 4: Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de 
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dezembro / 2016. ---------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 

Trabalhos, respeitante à obra “Requalificação do 

Mercado Municipal de Trancoso”. --------------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica prestada pelo sector de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais e 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”. -------------------------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

aprovação dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso público 

e à nomeação de júri, destinados ao “Fornecimento de 

Gás para a Escola Integrada do 1.º Ciclo de Trancoso, 

para o Pavilhão Multiusos de Trancoso e para as Piscinas 

de Trancoso e Vila Franca das Naves, durante o ano de 

2017”. ----------------------------------------------------------  

Ponto 8: Apreciação de proposta de ratificação de despacho 

do senhor Presidente da Câmara, relativo à aprovação do 

auto de medição de trabalhos n.º 3, respeitante à 

empreitada ”Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso”. -----------------------------------------------------  

Ponto 9: Apreciação de proposta de ratificação de despacho 
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do senhor Presidente da Câmara, relativo à aprovação do 

auto de medição de trabalhos n.º 2, respeitante à 

empreitada ”Arranjos Urbanísticos na Cogula”. ----------  

Ponto 10: Apreciação de proposta de ratificação de despacho 

do senhor Presidente da Câmara, relativo à aprovação do 

auto de medição de trabalhos n.º 1, respeitante à 

empreitada ”Reparação e Beneficiação de Parede do 

Armazém Municipal 4”. --------------------------------------  

Ponto 11: Apreciação da 18.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à correspondente 17ª alteração às 

grandes opções do plano, respeitantes ao ano económico 

de 2016. --------------------------------------------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao acompanhamento policial nas feiras e mercados do 

concelho, durante o ano de 2017. ---------------------------  

Ponto 13: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

apoio. ----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para propor que se exarasse em ata o seguinte voto 

de pesar: ---------------------------------------------------------------  

-------------------------VOTO DE PESAR  ---------------------------  

‘É com profundo pesar que a Câmara Municipal de Trancoso 
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lamenta o desaparecimento da figura incontornável do 

Portugal Democrático que foi Sua Ex.ª o antigo Primeiro-

ministro e Presidente da República, Dr. Mário Soares. ----------  

A luta que impulsionou contra a ditadura, a determinante 

contribuição para a instalação do sistema democrático que 

hoje conhecemos e o papel decisivo que teve na adesão de 

Portugal à CEE devem servir de inspiração e nortear o 

pensamento e a ação de todos nós. ---------------------------------  

Pela sua incessante luta pelos valores da Liberdade, da 

Democracia, da Igualdade e da Fraternidade, ao longo de toda 

a sua vida, a Câmara Municipal de Trancoso, na sua reunião 

de 11/01/2017, deliberou aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento do Sr. Dr. Mário Soares.’ -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

esta proposta. ---------------------------------------------------------  

*A9*  De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues para 

formular as seguintes questões / solicitações: ---------------------  

‘1- Fui informado que, relativamente à instalação da fibra 

óptica que está a ser executada no Bairro Senhor dos Aflitos, 

estarão a ser colocados postes em excesso. Isto corresponde à 

verdade? ---------------------------------------------------------------  

2- Venho, uma vez mais, solicitar que, na parte mais antiga de 

Vila Franca das Baves, seja resolvido o problema relacionado 
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com a falta de adequada drenagem de esgotos domésticos que 

estão a circular ao ar livre.’ ----------------------------------------  

Em resposta à primeira questão, o senhor vereador Eduardo 

Pinto informou que, relativamente à instalação da fibra óptica e 

aproveitando a disponibilidade da empresa que está a executar 

os trabalhos, se está a concretizar um projeto previamente 

definido, apenas relocalizando alguns postes que causariam 

demasiados transtornos aos moradores. ----------------------------  

No que diz respeito à segunda questão / solicitação, o senhor 

Presidente da Câmara afirmou que, concordando com o senhor 

vereador João Rodrigues, se tratava de um assunto que carecia 

de uma solução urgente. ---------------------------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação do mapa 

de fluxos de caixa e, consequentemente, do saldo da gerência 

do ano económico de 2016: Em seguida, foi presente 

informação da divisão financeira a dar conta que, em 31 de 

dezembro último, se havia procedido ao encerramento das 

operações de natureza orçamental,  relativas ao exercício 

económico de 2016, tendo-se apurado, após a realização das 

operações de verificação e validação, um saldo orçamental para 

a gerência seguinte, de acordo com os valores a seguir 

apresentados:  ---------------------------------------------------------  

-sa ldo orçamenta l  da gerência  
anter ior  

275.190,01€  



 
 

Ata  n . º    0 1  /  2 01 7 .    Reuni ã o  de    11 -0 1 -2 0 1 7  

 

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

- to ta l  das rece i tas  orçamenta is  9 .764.894,65€  10.040.084,66€  
- to ta l  das despesas orçamenta is   9 .281.168,97€  
-sa ldo orçamenta l  para a  gerência  

seguinte  
 758.915,69€ 

 

Assim, propunha a apreciação do mapa de fluxos de caixa, 

referente ao exercício de 2016, bem como dos valores refletidos 

no saldo apurado para a gerência de 2017.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o mapa de fluxos de 

caixa e, consequentemente, o saldo respeitante a operações 

orçamentais, referente ao ano de 2016, no montante de 

758.915,69€, devendo o mesmo ser já considerado no cálculo 

dos fundos disponíveis, para o corrente mês de janeiro, em 

conformidade com o previsto na alínea a) do n.º 3 do art.º 5.° 

do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. --------------------  

*A11*  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 janeiro de 2017, 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, e, ainda, o despacho 

do senhor Presidente da Câmara, exarado em 1 de agosto, 

referente à inclusão da receita não cobrada relativa aos RSU’s, 
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bem como as deliberações de antecipação de fundos 

correspondentes às comparticipações comunitárias aprovadas e 

homologadas, referentes aos projetos de Requalificação das 

ETAR’s da Quinta do Seixo e das Courelas, existia um valor de 

fundos disponíveis, tal como consta do mapa que anexou, no 

montante de 978.656,24€.--------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

*A12*  Dispensa de licenças de utilização: Seguidamente, foi presente 

o requerimento número 602 da Secção de Obras Particulares 

que deu entrada nesta Câmara em 22 do passado mês de 

dezembro, de Manuel Alexandre Proença, residente em 

Cótimos, na qualidade de cabeça de casal da herança de Maria 

da Conceição Proença, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma casa destinada a arrecadações e 

arrumos, sita na rua da Junqueira, em Cótimos, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 229 da Freguesia de 

Cótimos, 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*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3 da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 3 do 
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corrente mês de janeiro, de Ernesto de Jesus Moreira Inácio, 

residente em Reboleiro, na qualidade de herdeiro, a solicitar 

isenção de licença de utilização, respeitante a uma habitação, 

sita na rua da Jogo, em Reboleiro, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 268 da Freguesia de Reboleiro, 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. --------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 12 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de janeiro, de Carlos Alberto dos Santos, 

residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização, 

respeitante a uma casa destinada a arrecadações e arrumos, sita 

no lugar de Espinheiro, em Vila Franca das Naves, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 1223-P 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. --------  

*A15*  De seguida, foi presente uma certidão expedida pelo Sector de 
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Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos onde se 

certifica que, de harmonia  com o despacho exarado em 

requerimento entrado naquele sector de licenciamento, em três 

do corrente mês de janeiro, sob o número 1, apresentado em 

nome de Isilda Gomes César Pinto, residente na Rua Principal,  

n.º 53, em Sebadelhe da Serra, o prédio urbano sito na Leage – 

Sintrão, União das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa 

Maria) e Souto Maior, concelho de Trancoso, inscrito sob o 

artigo matricial número 909, está isento de licença de 

utilização, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor ao Decreto – Lei número 38382, de 7 de 

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

Em face da declaração da interessada, a Câmara Municipal 

deliberou ratificar o despacho do senhor Presidente da 

Câmara, de 03/01/2017, considerando a habitação isenta de 

licença de utilização. ------------------------------------------------  

*A16*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de dezembro: 

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 

dezembro, designadamente as que estão sujeitas a autorização 

de utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 
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dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34.º do 

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

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

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

Construção de uma habitação, n.º 25/2016, em nome de 

João Carlos Ramos Coimbra, sita no lugar de Paúl, 

freguesia de Guilheiro. --------------------------------------   

Autorização de Utilização: ------------------------------------------  

Aviário, nº 23/2016, em nome de M & M: Pires – Produção 

de Aves, Limitada, sita no lugar de Tapada da Eira, em 

Granja.’ --------------------------------------------------------  

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. ---------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 

Trabalhos, respeitante à obra “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”: De seguida, foi presente informação 

do setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais 

a dar conta que, tendo o adjudicatário apresentado o Plano de 

Trabalhos ajustado à data da aprovação do Plano de Segurança 
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e Saúde da empreitada, não tinham os serviços nada a opor à 

sua aprovação. --------------------------------------------------------  

Face à informação prestada pelos serviços, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o Plano de Trabalhos 

apresentado pelo adjudicatário. ------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica prestada pelo sector de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais e respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”: 

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a informar 

que, em complemento à informação n.º 2477, de 2 de dezembro, 

o valor da obra era o seguinte: --------------------------------------  

Pc = Va + Tseo 1 + Tseo2 - Tmenos = 439.129,70€ em que: -  

Va = Valor de adjudicação = 418.335,12€; ---------------------  

Tseol - Valor do somatório dos trabalhos de suprimento de 

erros e omissões que o adjudicatário deveria ter 

identificado na fase de formação de contrato = 6.663,02€; -  

Tseo2 - Valor do somatório dos trabalhos de suprimento de 

erros e omissões que o adjudicatário não tinha obrigação 

de identificar na fase de formação de contrato = 37.855,70 

€ (sem preço de contrato - 36.600,09€ e com preço de 

contrato - 1.255,61€); -------------------------------------------  
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Tmenos - Valor do somatório dos trabalhos a menos = 

23.724,16€. -------------------------------------------------------  

Como tal, seria necessário realizar-se um contrato adicional no 

montante de 20.794,56€. ---------------------------------------------  

Em nota, os serviços informavam que 16.041,60€ dos trabalhos 

de suprimento de erros e omissões que o adjudicatário não tinha 

obrigação de identificar na fase de formação de contrato se 

referiam a trabalhos que têm de ser executados segundo a 

orientação dada pela DRCC - Direção Regional de Cultura do 

Centro, facto que não foi comtemplado no projeto posto a 

concurso.---------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Em conformidade com a informação n.º 2477, de 2 de 

dezembro último, da Divisão de Obras, Ambiente, Estruturas e 

Equipamento Urbano e tendo em vista a celebração de um 

contrato adicional, no âmbito da empreitada de 

"Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso", no 

montante de 20.794,56€, determino que a Divisão Financeira 

proceda, para aquele efeito, ao reforço do cabimento e 

compromisso da obra em questão.’ ---------------------------------  

Aa sequência da deliberação camarária de 07/12/2016, 

respeitante ao assunto supra referido, e em conformidade com 

a informação técnica prestada pelos serviços, a Câmara 
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Municipal deliberou celebrar um contrato adicional, no 

montante de 20.794,56€. ---------------------------------------------  

Mais, foi ainda deliberado solicitar ao adjudicatário a 

apresentação dos documentos legalmente exigíveis a essa 

celebração, nomeadamente garantia bancária no montante de 

1.039,73€. -------------------------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

aprovação dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso público e à 

nomeação de júri, destinados ao “Fornecimento de Gás para 

a Escola Integrada do 1.º Ciclo de Trancoso, para o Pavilhão 

Multiusos de Trancoso e para as Piscinas de Trancoso e Vila 

Franca das "aves, durante o ano de 2017”: De seguida, foi 

presente informação do setor de contratação pública, a dar 

conta que, para os sistemas de aquecimento e AQS existentes na 

Escola Integrada do 1.º ciclo de Trancoso, Pavilhão Multiusos 

de Trancoso, Piscina de Trancoso e Piscina de Vila Franca das 

Naves, se tornava necessário garantir o fornecimento de Gás de 

Petróleo Liquefeito (GPL), até ao final do presente ano. --------  

CPV - 09133000-0 Gás de Petróleo Liquefeito (GPL) ------------  

Com base nas previsões de consumo e ao preço atual do 

referido combustível, estimava que será necessário um valor 

total de 117.346,67€, acrescido de IVA à taxa em vigor. --------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o caderno de encargos 

e o programa de procedimentos, bem como lançar concurso 

público urgente, destinado ao fornecimento de gás para a EBI 

de Trancoso, para o Pavilhão Multiusos de Trancoso e para as 

Piscinas de Trancoso e Vila Franca das Aaves, durante o ano 

de 2017, atendendo a que, devido à escassez de fundos 

disponíveis, não foi possível, atempadamente, lançar o devido 

concurso público. ----------------------------------------------------  

*A20*  Apreciação de proposta de ratificação de despacho do 

senhor Presidente da Câmara, relativo à aprovação do auto 

de medição de trabalhos n.º 3, respeitante à empreitada 

”Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”: 

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 

constantes da proposta, importando no valor de 18.291,00€, a 

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

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Bo âmbito das minhas competências e ao abrigo do disposto 

no n.º 3 do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

de 2013, aprovo o presente auto de medição, no valor de 

18.291,00€. O presente despacho deverá ser submetido à 
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ratificação da Câmara Municipal, na próxima reunião deste 

órgão.’ -----------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho 

do senhor Presidente da Câmara de 22/12/2016, aprovando o 

auto de medição de trabalhos n.º 3, respeitante à empreitada 

supra referida, no montante de 18.291,00€. ----------------------  

*A21*  Apreciação de proposta de ratificação de despacho do 

senhor Presidente da Câmara, relativo à aprovação do auto 

de medição de trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada 

”Arranjos Urbanísticos na Cogula”:  De seguida, 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 da proposta, importando no valor de 

37.331,73€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Bo âmbito das minhas competências, designadamente as 

previstas nas alíneas f), g) e h) do n.º 1 do artigo 35.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro de 2013 e, ao abrigo do 

disposto no n.º 3 do artigo 35.º do diploma atrás referido, 

aprovo o presente auto de medição, no valor de 37.331,73€. O 

presente despacho deverá ser submetido à ratificação da 
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Câmara Municipal, na próxima reunião deste órgão.’ -----------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho 

do senhor Presidente da Câmara de 28/12/2016, aprovando o 

auto de medição de trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada 

supra referida, no montante de 37.331,73€. ----------------------  

*A22*  Apreciação de proposta de ratificação de despacho do 

senhor Presidente da Câmara, relativo à aprovação do auto 

de medição de trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada 

”Reparação e Beneficiação de Parede do Armazém 

Municipal 4”: 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 da proposta, importando no valor de 6.895,00€, a 

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

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Bo âmbito das minhas competências, designadamente as 

previstas nas alíneas f), g) e h) do n.º 1 do artigo 35.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro de 2013 e, ao abrigo do 

disposto no n.º 3 do artigo 35.º do diploma atrás referido, 

aprovo o presente auto de medição, no valor de 6.895,00€. O 

presente despacho deverá ser submetido à ratificação da 
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Câmara Municipal, na próxima reunião deste órgão.’ -----------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho 

do senhor Presidente da Câmara de 28/12/2016, aprovando o 

auto de medição de trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada 

supra referida, no montante de 6.895,00€. -----------------------  

*A23*  Apreciação da 18.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente 17ª alteração às grandes opções 

do plano, respeitantes ao ano económico de 2016:  De seguida, 

foram presentes a 17.ª alteração às grandes opções do plano e a 

correspondente 18.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa, para o ano económico de 2016, com valores 

equivalentes, de 5.000,00€, para os reforços e para as 

diminuições nos montantes da receita e da despesa, mantendo-

se inalterado o volume global do orçamento. ----------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Presidente. ---------  

*A24*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

acompanhamento policial nas feiras e mercados do concelho, 

durante o ano de 2017: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

proposta que se transcreve na íntegra: -----------------------------  
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‘Considerando a necessidade de continuar a garantir a 

presença dos elementos da GBR junto dos Fiscais Municipais 

que, nas feiras e mercados semanais, fiscalizam e acompanham 

a realização dos citados mercados/feiras, de forma a que o seu 

trabalho seja desenvolvido com eficácia e eficiência, 

salvaguardando-se, simultaneamente, a sua segurança e 

integridade. -----------------------------------------------------------  

Considerando ainda, que a GBR presta assim um serviço ao 

Município, serviço este que é cobrado de acordo com os 

valores fixados pelo Governo, conforme Portara n.º 298/2016, 

de 29 de novembro, não existindo, por isso, neste caso 

concreto, qualquer possibilidade de negociação com vista à 

redução dos montantes cobrados; ----------------------------------  

Considerando, por último, que o referido acompanhamento por 

parte dos elementos da GBR aos colaboradores do Município, 

durante os mercados semanais, não configura uma "prestação 

de serviços" capaz de ser assegurada pela oferta do mercado, 

sujeitando-se, por isso, às regras da concorrência, não sendo, 

por isso, possível enquadrar o caso concreto, nas regras gerais 

da contratação das prestações de serviço e de obrigatoriedade 

da respetiva redução remuneratória; ------------------------------  

Proponho que, perante o interesse público que importa 

salvaguardar, seja autorizada a realização da despesa 
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resultante do trabalho prestado pela GBR, com o 

acompanhamento das já referidas feiras e mercados, uma vez 

que o Município não pode deixar de assegurar que estes 

eventos se realizem e decorram com absoluta normalidade, 

segurança e legalidade, ----------------------------------------------  

Deverá a Divisão Financeira cabimentar o valor de 7.500€, 

com vista a permitir sustentar a despesa do serviço prestado 

pela GBR de Trancoso.’ ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, autorizando a realização 

da despesa inerente ao acompanhamento policial nas feiras e 

mercados do concelho, durante o ano de 2017. ------------------  

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

*A25*  De seguida, foi presente o requerimento número 68 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do corrente 

mês de janeiro, da Associação Cultural, Recreativa e de 

Melhoramentos de Courelas, a solicitar a atribuição de um 

apoio financeiro, no montante de 1.500€, destinado à instalação 

de um sistema de aquecimento no salão da Associação. ----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 86 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do corrente 
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mês de janeiro, da Associação Luzlinar, com sede em Feital, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado à 

concretização das atividades previstas no Projecto Pontes 

(2015/2016). -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A27*  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. -----  

*A28*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A29*  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:  


