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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 9 DE AGOSTO DE 2017. ----------------------  

*A1* Aos 9 dias do mês de agosto 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, João 

Rodrigues, e Rogério Tenreiro. -------------------------------------  

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

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

*A3* Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. ------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

150, datado de 8 do corrente mês de agosto e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.381.762,77€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 184.850,79€. ----------------  

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

*A5* Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 
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seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de alteração ao alvará de loteamento municipal da Zona 

Industrial de Trancoso, relacionado com o Lote n.º  1. ---  

Ponto 4:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de julho. --  

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

medição de trabalhos n.º  9, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”. ---  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º 12 de erros e omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

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

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º 13 de erros e omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

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

Ponto 8:  Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  4, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo”. ------------  
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Ponto 9:  Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  4, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR das Courelas”. --------------------  

Ponto 10:  Apreciação relativa aos contratos de aquisição de 

serviços, celebrados durante o mês de julho do corrente 

ano, em conformidade com o previsto no n.º  4 do art.º  

49.º  da Lei do Orçamento de Estado para 2017. -----------  

Ponto 11: Apreciação da 11.ª e 12.ª alterações ao orçamento 

da receita e da despesa e às correspondentes 9.ª e 10.ª 

alterações às grandes opções do plano, respeitantes ao 

ano económico de 2017. -------------------------------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de um fundo permanente, relacionado com 

as bilheteiras da Feira de São Bartolomeu / 2017. --------  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao reconhecimento de interesse municipal na 

concretização do projeto de construção do Parque Eólico 

de Vilares. -----------------------------------------------------  

Ponto 14: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A6* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  De 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 
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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 agosto de 2017, verificando-se que, 

tendo por base as disposições previstas na citada Lei e no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais 

redações, bem como o previsto no n.º  1 do artigo 64.º da Lei n.º  

42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as deliberações relativas 

à 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 1.025.745,76€. ----  

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

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

*A7* Seguidamente, foi presente o requerimento número 369 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de agosto, de José Carlos Martins de 

Castilho, residente em Figueira da Foz, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita na rua de São José, número 1, em Vila Franca 

das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 1064 

da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, uma 

vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 
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Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. ------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A8* Em seguida, foi presente o requerimento número 370 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 9 do 

corrente mês de agosto, de Elisa Maria Nunes Lopes, residente 

em Fiães, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma edificação, sita em Fiães, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 56 da Freguesia de Fiães, 

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. --------  

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 372 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de agosto, de Elisa Maria Nunes Lopes, 

residente em Fiães, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma edificação, sita em 

Fiães, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 57 da 

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

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 373 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 9 do 

corrente mês de agosto, de Luís Manuel Albino Salvador, 

residente em Fiães, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita em 

Fiães, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 59 da 

Freguesia de Fiães, 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. --------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 374 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de agosto, de Maria de Lurdes Albino, 

residente em Fiães, na qualidade de cabeça de casal da herança 

de Manuel Salvador, a solicitar isenção de licença de utilização 

de uma habitação, sita em Fiães, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 155 da Freguesia de Fiães, 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. --------  
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*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 375 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 9 do 

corrente mês de agosto, de Maria Emília Simão, residente em 

Carigas, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita em Carigas, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 469 da União de 

Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, 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. --------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento municipal da Zona 

Industrial de Trancoso, relacionado com o Lote n.º 1: 

Seguidamente, foi presente o requerimento número 283 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do passado mês de junho, da empresa ‘Maxixapa, Limitada’, 

com sede em Trancoso, a solicitar licença administrativa, 

relativa a uma alteração ao lote n.º  1 do Loteamento Municipal 

da Zona Industrial de Trancoso. ------------------------------------  

A divisão de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a presente 

informação que se transcreve na íntegra: --------------------------  
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“Trata o presente processo do pedido de Alteração ao Alvará 

de Loteamento da Zona Industrial de Trancoso de 08/04/1999, 

no que diz respeito às condições específicas do Lote 1. ---------  

As alterações propostas passam pelo aumento da área de 

implantação de 660,00 m2 para 746,00 m2 e da área de 

construção de 660,00 m2 para 746,00 m2. Em tudo o restante, 

mantêm-se as características inicialmente aprovadas. -----------  

Analisado o processo, verifica-se que as alterações atrás 

mencionadas encontram enquadramento na atual redação do 

Plano Diretor Municipal (P.D.M.), pelo que 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 ao Alvará de 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.” -------------------------------------------------------------  

Não tendo havido oposição escrita por parte dos interessados, 

em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

ao alvará de loteamento municipal da Zona Industrial de 



 
 

Ata  n . º    1 5  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    09 -0 8 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Trancoso, relacionada com o Lote n.º 1. --------------------------  

*A14*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de julho: 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 julho, 

designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

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: -------------------------------------------------------------  

Alteração e ampliação de um edifício de uma unidade de 

armazenamento de materiais de construção, n.º 19, em 

nome de Santiago e Companhia, Limitada, sito na 

Avenida das Comunidades Europeias, na Zona Industrial 

de Trancoso; --------------------------------------------------  

Alteração de um edifício de habitação para arrumos, n.º 

20, em nome de José Carlos Domingues Filipe (Cabeça 

de Casal de Herança), sito em ‘Curral Concelho’, 

Sebadelhe da Serra. ------------------------------------------  

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

Habitação, n.º 20, em nome de Fernando Miguel Ferreira 
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do Nascimento, sita em ‘Mordoiro’, na Cogula. ----------  

Informações Prévias: -------------------------------------------------  

Construção de uma habitação e arrumos, em nome de José 

Fernando Dias Rodrigues, sita no lugar de ‘Relva’, em 

Vila Franca das Naves; --------------------------------------  

Construção de uma vedação, em nome de Aníbal Alexandre 

Garcia, sita na Quinta do Grilo, em Póvoa do Concelho;  

Construção de uma vedação, em nome de Aníbal Alexandre 

Garcia, sita em ‘Casal’,  na Ribeira do Freixo.” ----------  

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

*A15*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 9, 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 

72.504,48€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  
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Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 72.504,48€. --------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 12 de erros e omissões, respeitante à 

empreitada “Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso”:  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 

constantes da proposta, importando no valor de 240,00€, a que 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 240,00€. ------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD. ----------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 13 de erros e omissões, 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 
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constantes da proposta, importando no valor de 3.364,50€, a 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 3.364,50€. ---  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD. ----------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 4, respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR da Quinta do Seixo”:  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 constantes da proposta, importando no valor de 

36.249,29€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 36.249,29€. --------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 4, respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR das Courelas”: 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 
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preços unitários constantes da proposta, importando no valor de 

34.910,91€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 34.910,91€. --------------  

*A20*  Apreciação relativa aos contratos de aquisição de serviços 

celebrados durante o passado mês de julho do corrente ano, 

em conformidade com o previsto no n.º 4 do art.º 49.º da Lei 

do Orçamento de Estado para 2017:  De seguida, acerca do 

assunto referido em epígrafe, foi presente o mapa que se 

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

Mapa de Prestações de Serviço - mês de julho 
Tipo de Procedimento Tipo de Contrato Valor c/IVA Nome do Adjudicatário NIF Designação do Serviço Data de Contratação Outra Inf. 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 1 599,00€ Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza Fossa habitação Carlos Manuel Casaca Cardoso - Castaide 04/07/2017 Req.Externa nº 2 /787 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 5 936,60€ Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza e Manutenção Fontanários 04/07/2017 Req.Externa nº 2 /788 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 487,08€ Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza de Fossa habitação António Augusto - Carigas 04/07/2017 Req.Externa nº 2 /789 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 542,61€ PLURIREDE - Novas Tecnologias e Serviços, Lda. 510408729 Serviço Apoio,Instalação e Configuração Equip. Informático 04/07/2017 Req.Externa nº 2 /795 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 7,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Reinspeção Viatura BMW 70-14-NR 04/07/2017 Req.Externa nº 2 /796 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 116,26€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 500069514 Seguro Acidentes Pessoais Proc. 189/CEI/2017 - José Francisco Doutor 06/07/2017 Req.Externa nº 2 /803 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 3 900,00€ Vera Lúcia Tomé Soares Martins 244870624 Prestação Serviço em Regime Avença - Dra. Vera Lúcia Martins 10/07/2017 Req.Externa nº 2 /810 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 307,50€ Diário de Coimbra, Lda 500005605 1/4 Página "Dossier Especial Emigrante" 11/07/2017 Req.Externa nº 2 /822 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 276,75€ Maria Glória de Almeida 163631808 Almoço - Executivo; Técnicas CMT e Comissão Nacional da Floresta 11/07/2017 Req.Externa nº 2 /823 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 86,10€ Fundação Frei Pedro 502188111 1/4 Pág no Jornal Terras da Beira - Divulgação Festival Música Castelo 13/07/2017 Req.Externa nº 2 /829 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 103,32€ Jorinterior - Jornal o Interior, Lda 504847422 1/4 página no Jornal O Interior - Divulgação Festival Música Castelo 13/07/2017 Req.Externa nº 2 /830 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 615,00€ Recife Porto - Organização e Promoção de Eventos, Lda 507264894 Concerto Musical MPBossa 13/07/2017 Req.Externa nº 2 /831 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 44,98€ EDP - Distribuíção Energia, S.A 504394029 Abertura PFE - Purificador de Água em Montes 14/07/2017 Req.Externa nº 2 /833 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 350,00€ Visotela - Sociedade Técnica de Electromecanica, Lda 500628718 Execução de Ramal - Purificador de Água em Montes 14/07/2017 Req.Externa nº 2 /834 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 51,23€ Certiel - Associação Certificadora de Instalações Eléctricas 503686794 Certificação Certiel - Purificador de Água em Montes 14/07/2017 Req.Externa nº 2 /835 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 325,83€ MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA 504615947 Acesso RDIS/ Serviço de Telecomunicações - Festival Música Castelo 14/07/2017 Req.Externa nº 2 /837 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 2 152,50€ PÁGINAUTENTICA - Publicações, S.A 510791034 3 Páginas de Publicidade - Feira S. Bartolomeu 14/07/2017 Req.Externa nº 2 /840 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 180,80€ João Filipe Machado Lages 256441189 Ref. "Restaurante Conceito" - Jornalista TVI - Prog. Somos Portugal 14/07/2017 Req.Externa nº 2 /844 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 240,00€ Amilcar César dos Santos 126612226 Alojamento - Jornalistas TVI - Programa Somos Portugal 14/07/2017 Req.Externa nº 2 /845 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 1 780,00€ Macadame, Associação Cultural 510874363 Espetaculo Grupo "Macadame" - Festival Música Castelo 17/07/2017 Req.Externa nº 2 /846 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 4 920,00€ Alain Vachier, Unipessoal, Lda 510593720 Espetaculo Grupo "Quadrilha" - Festival Música Castelo 17/07/2017 Req.Externa nº 2 /847 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 1 845,00€ Coolaudio, Unipessoal, Lda 507469291 Espetaculo Grupo "John Luz" - Festival Música Castelo 17/07/2017 Req.Externa nº 2 /848 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 2 337,00€ Noente Paradise, SL B70218920 Espetaculo Grupo "Alba Maria" - Festival Música Castelo 17/07/2017 Req.Externa nº 2 /849 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 2 500,00€ Sons Vadios - Cooperativa Cultural, CRL 513880216 Espetaculo Grupo "Marafona" - Festival Música Castelo 17/07/2017 Req.Externa nº 2 /850 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 1 340,00€ César Amadeu Sousa Prata 117756520 Espetaculo Grupo "Ai" e Produção Festival Música Castelo 17/07/2017 Req.Externa nº 2 /851 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 845,00€ Susete Lemos Marques 219636893 Espetaculo Grupo "Ai" e Produção Festival Música Castelo 17/07/2017 Req.Externa nº 2 /852 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 950,00€ Coruja do Mato, Crl 510961134 Espetaculo Grupo "Bombos de Valhelhas" - Festival Música Castelo 17/07/2017 Req.Externa nº 2 /853 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 1 700,00€ Coruja do Mato, Crl 510961134 Espetaculo Grupo "Roncos do Diabo" - Festival Música Castelo 17/07/2017 Req.Externa nº 2 /854 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 89,57€ Imprensa Nacional Casa da Moeda 500792887 Publicação DR - Conc. Púb. Aquisição Varredora/Aspiradora Elétrica  19/07/207 Req.Externa nº 2 /855 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 667,28€ Helder Duarte Pereira da Conceição Almeida 131872460 Reparação da Máquina NewHolland 33-OU-01 19/07/2017 Req.Externa nº 2 /873 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 153,75€ Helder Duarte Pereira da Conceição Almeida 131872460 Reparação do Limpa Bermas 19/07/2017 Req.Externa nº 2 /874 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 206,64€ José António Rodrigues de Almeida 158818482 Reparação Trator NewHolland 01-AS-02 19/07/2017 Req.Externa nº 2 /875 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 180,00€ STT-Soc.Turismo Trancoso - Empreendimentos turísticos Lda. 510621155 Alojamento - Festival Música Castelo 19/07/2017 Req.Externa nº 2 /879 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 152,55€ Restaurante Área Benta, Ldª 506380165 Refeições - Jornalistas Antena 1 - Festival Música Castelo 19/07/2017 Req.Externa nº 2 /880 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 836,40€ Raia Viva - Cooperativa da Animação Turística da Raia, CRL 506099385 Aluguer de Tendas  - Festival Música Castelo  19/07/2017 Req.Externa nº 2 /881 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 400,00€ Encanta-Restauração e Serviços de Trancoso, Lda 504282476 Almoço – Exec.; Presid. Junta e Secr. Est. – Inau. Mercado Municipal 20/07/2017 Req.Externa nº 2 /888 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 80,00€ Aldino Andrade dos Santos Unipessoal Lda. 509100236 Alojamento - Festival Música Castelo 21/07/2017 Req.Externa nº 2 /889 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 100,00€ Amilcar António Batista Alexandre 130703095 Alojamento - Festival Música Castelo 21/07/2017 Req.Externa nº 2 /890 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 3 178,13€ Encanta-Restauração e Serviços de Trancoso, Lda 504282476 Almoço - Dia Municipal do Idoso 24/07/2017 Req.Externa nº 2 /891 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 100,00€ Elisabete Baptista Fernandes 199370141 Animação Musical - Comemoração Dia Municipal do Idoso 24/07/2017 Req.Externa nº 2 /892 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 100,00€ Maria Albertina Viliana Amaral 203360591 Animação Musical - Comemoração Dia Municipal do Idoso 24/07/2017 Req.Externa nº 2 /899 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 455,10€ NómadaVantagem, Unipessoal, Lda 513233571 Jogo Maxi Bingo e Monologo " A Árvore" de Dia Municipal do Idoso 24/07/2017 Req.Externa nº 2 /900 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 565,00€ Encanta-Restauração e Serviços de Trancoso, Lda 504282476 Almoço - Dia Municipal do Idoso (estim. inicial idosos) não suficiente 26/07/2017 Req.Externa nº 2 /901 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 171,00€ Maria Fernanda Pinto Silva Ricardo Santos 221806784 Almoço - Membros CMT e IPSS do Concelho 26/07/2017 Req.Externa nº 2 /902 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 500,00€ Aníbal Lopes & Filho, Lda 503247693 Serviço de Transporte  de Idosos – Comem Dia Municipal do Idoso 26/07/2017 Req.Externa nº 2 /903 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 7,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Reisnpeção da Viatura Mercedes 79-94-LM 26/07/2017 Req.Externa nº 2 /906 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 79,16€ AUTONASPINTO, LDA 509822185 Reparação da Viatura Nissan 36-25-XC 26/07/2017 Req.Externa nº 2 /908 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção da Viatura Ford 52-GN-34 26/07/2017 Req.Externa nº 2 /910 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção da Viatura Mitsubishi 80-EI-83 26/07/2017 Req.Externa nº 2 /911 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 7,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Reinspeção Viatura Renault OC-60-12 26/07/2017 Req.Externa nº 2 /912 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 105,00€ Nuno Miguel Rebelo Adriano 236942182 Limpeza de Vestidos - Exposição Eduarda Lapa 26/07/2017 Req.Externa nº 2 /913 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 684,00€ Guarda Nacional Republicana - Trancoso 600008878 Serviço de Policiamento Feira Semanal - Mês de agosto 28/07/2017 Req.Externa nº 2 /918 
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Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 29 827,50€ Audio Matrix - Produções de Espetaculos, S.A 505375389 Animação e Estruturas - Festival Música no Castelo 18/07/2017   

 Valor Total 74.248,14€  

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos contratos de 

aquisição de serviços, celebrados durante o mês de julho do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------  

*A21*  Apreciação da 11.ª e 12.ª alterações ao orçamento da receita 

e da despesa e às correspondentes 9ª e 10.ª alterações às 

grandes opções do plano, respeitantes ao ano económico de 

2017:  -------------------------------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 9.ª alteração às grandes opções do plano 

e a correspondente 11.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa para o corrente ano, com um valor equivalente para o 

total de reforços e para o total de diminuições, no montante de 

117.000€ e a 10.ª alteração às grandes opções do plano e a 

correspondente 12.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa para o corrente ano, com um valor equivalente para o 

total de reforços e para o total de diminuições, no montante de 

87.150€, ----------------------------------------------------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de um fundo permanente, relacionado com as 

bilheteiras da Feira de São Bartolomeu / 2017:  
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Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘A Feira de S. Bartolomeu que decorrerá entre os dias 11 e 20 

de agosto próximos é, inquestionavelmente, uma referência 

regional e um marco da atividade económica e cultural, com 

um forte impacto no concelho, atraindo milhares de visitantes e 

mobilizando os agentes económicos. -------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, em parceria com a 

AENEBeira - Associação Empresarial do Nordeste da Beira, na 

qualidade de entidades organizadoras do evento, desenvolvem 

os procedimentos necessários à implementação das diversas 

atividades previstas. -------------------------------------------------  

Neste contexto, e no âmbito da definição de repartição de 

responsabilidades na organização da Feira, compete à Câmara 

assegurar as condições necessárias à concretização da 

cobrança da receita de bilheteira, pelo que se torna 

imprescindível a existência de um Fundo Permanente de Caixa, 

constituído essencialmente por moedas, permitindo, deste 

modo, a realização de trocos na cobrança de bilhetes. ----------  

Este Fundo Permanente de Caixa terá a duração limitada ao 

período de realização da Feira de S. Bartolomeu, constituindo-

se no dia 11, com a entrega do valor aprovado no âmbito desta 
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deliberação, pela Tesoureira Municipal ao responsável pela 

gestão do referido Fundo, extinguindo-se o mesmo no primeiro 

dia útil imediatamente seguinte à última cobrança de 

bilheteira, ou seja, no dia 21 de agosto, com a restituição do 

valor integral do Fundo na Tesouraria do Município, 

destinando-se o mesmo, exclusivamente, ao fim atrás descrito, 

não podendo ser utilizado para outros fins. -----------------------  

Mais se propõe que o referido Fundo seja constituído no valor 

de 2.000,00 euros (dois mil euros) e que seja designado como 

responsável pela sua gestão o Técnico Superior em ACIP 

António José Ramos Sobral.’ ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

reconhecimento de interesse municipal na concretização do 

projeto de construção do Parque Eólico de Vilares:  De 

seguida, foi presente o requerimento número 1160 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 30 do passado mês de maio, 

da EDP Renováveis, com sede no Porto, a solicitar parecer 

sobre a viabilidade da localização prevista para o Parque Eólico 

de Vilares, com a distribuição preliminar de 12 aerogeradores, 

situados na Freguesia de Póvoa do Concelho, na União de 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital,  na União de 
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Freguesias de Freches e Torres e na União de Freguesias de 

Vilares e Carnicães, para uma potência total instalada de 43,2 

MW e uma renda anual para o município de cerca de 178.000€.  

O senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

‘A EDP Renováveis pretende instalar um parque eólico, com a 

designação de parque eólico de Vilares com 12 aerogeradores, 

em terrenos situados nas freguesias de Póvoa do Concelho, 

União de Freguesias de Vilares e Carnicães, União de 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital e União de 

Freguesias de Freches e Torres. ------------------------------------  

A potência total a instalar no referido parque eólico será de 

43,2 MW (12 aerogeradores de 3,6 MW de potencia unitária),  

ao que corresponde um investimento de cerca de 46 milhões de 

euros. ------------------------------------------------------------------  

De acordo com o art.  3.º do Decreto Lei n.º 339-C/2001, de 29 

de Dezembro, é devida aos municípios que acolham um parque 

eólico uma renda de 2,5 % sobre o valor da energia vendida à 

rede. --------------------------------------------------------------------  

Tal preceito implicará, no caso vertente e ao valor da tarifa 

contratualizada com o governo, admitindo uma produção anual 

de energia do parque eólico de cerca de 102 milhões de kwh, 

uma renda anual para o Município na ordem dos 178 mil euros.  
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Segundo informação da EDP Renováveis, encontra-se já 

assegurado o direito de utilização dos terrenos para 

implantação dos aerogeradores e dos restantes elementos do 

parque eólico, mediante contratos estabelecidos com os 

respectivos proprietários. -------------------------------------------  

Face ao exposto, ------------------------------------------------------  

-Considerando que a instalação de um parque eólico representa 

uma fonte de energia não poluente, não geradora de resíduos e 

inesgotável; -----------------------------------------------------------  

-Considerando que os parques eólicos podem ser utilizados 

também para outros meios, como a agricultura e a criação de 

gado; -------------------------------------------------------------------  

-Considerando que é uma das fontes mais baratas de energia, 

competindo em termos de rentabilidade com as fontes de 

energia tradicionais; -------------------------------------------------  

-Considerando o interesse do Município em promover o 

desenvolvimento das energias renováveis, nomeadamente as 

resultantes do aproveitamento dos recursos ecológicos do 

nosso território; ------------------------------------------------------  

-Considerando o importante retorno financeiro resultante da 

instalação do referido parque eólico para o Município, Juntas 

de Freguesias e proprietários dos terrenos onde as mesmas 

serão instaladas; -----------------------------------------------------  
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Considerando o montante de investimento em causa (cerca de 

43 milhões de euros) e o seu consequente impacto na nossa 

economia local, com a criação de postos de trabalhos e 

estímulo à actividade económica no tecido empresarial de 

Trancoso, designadamente no sector dos materiais de 

construção, construção civil,  restauração e hotelaria; ----------  

-Considerando que, apesar da informação técnica de 01 de 

Junho de 2017, procedendo ao enquadramento no artigo 16.° 

do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, 

relativo aos condicionalismos à edificação, é de referir que 

conforme n.º 2, "a construção de edificações para habitação, 

comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas 

consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos 

PMDFCI com risco de incêndio das classes alta e muito alta, 

sem prejuízo das infra-estruturas definidas nas RDFCF "(redes 

de defesa da floresta contra incêndios); ---------------------------  

-Considerando que é referido, no artigo 12.º, quais as 

componentes que integram as RDFCI (redes de faixas de gestão 

de combustível,  mosaico de parcelas de gestão de combustível,  

rede viária florestal,  rede de pontos de água, rede de 

vigilância e detenção de incêndios, rede de infra-estruturas de 

apoio ao combate); ---------------------------------------------------  

-Considerando que o conceito de edificação inscrito no regime 
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jurídico da urbanização e edificação (RJUE) é referido que se 

trata da actividade ou o resultado da construção, reconstrução, 

ampliação, alteração ou conservação de um imóvel destinado a 

utilização humana, bem como qualquer outra construção que se 

incorpore no solo com carácter de permanência; -----------------  

-Considerando que, a exemplo do que já foi posto em prática 

noutros parques eólicos da EDP Renováveis, os mesmos 

propõem que a área de influência directa do Parque Eólico 

(50m em redor de cada aerogerador e do edifício de comando e 

subestação e as faixas laterais aos acessos a beneficiar ou 

construir) sejam integradas na RDFCI, ficando a gestão de 

combustível, nas áreas em questão, a cargo dos mesmos, mas 

dependentes da gestão integrada que a Câmara Municipal faz 

em todo o concelho; --------------------------------------------------  

-Considerando que a localização pretendida se insere na rede 

primária da faixa de gestão de combustível e que a EDP 

Renováveis se compromete com a sua gestão, devendo o 

respectivo compromisso oportunamente ser reduzido a escrito;  

-Considerando que a mancha florestal existente nos terrenos do 

parque eólico, representa apenas cerca de 15 % da área total 

do parque, não sendo a mesma afectada com a construção das 

infra-estruturas do parque eólico, sendo a restante área 

constituída por mato rasteiro; --------------------------------------  
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-Considerando que, analisado o DL 124/2006, de 28 de Junho, 

alterado pelo DL 17/2009, de 14 de Janeiro, não resulta no seu 

aludido art. 16.º n.º 2 a inclusão de torres de produção de 

energia eólica, considerando até a exaustiva e particular 

enumeração do tipo de edificações que se visa proibir, pois o 

legislador se quisesse impedir toda e qualquer edificação tê-lo-

ia referido; ------------------------------------------------------------  

-Considerando que, o que se verifica na prática e sucederá no 

caso concreto, é que, além das torres de produção, a empresa 

construirá vias de acesso às torres eólicas que consubstanciam 

faixas de gestão de combustível e rede viária florestal,  

previstas no art. 12.º do aludido DL 17/2009, de 14/01, o que 

permite um combate mais eficaz na protecção de zonas de 

florestas muito acidentadas por natureza, diminuindo o grau de 

risco de incêndio florestal; ------------------------------------------  

-Considerando que, no passado, a Câmara Municipal adoptou o 

mesmo critério supra para aprovar a localização dos Parques 

Eólicos de Santa Maria e Rio de Mel, pelo que uma decisão que 

agora fosse diferente representaria uma violação do principio 

da igualdade, previsto no art. 6.° do Código de Procedimento 

Administrativo, designadamente relativamente às Juntas de 

Freguesia e proprietários dos terrenos que têm a legitima 

expectativa de os rentabilizar, através da instalação do parque 
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eólico, à semelhança de outras Juntas de Freguesia e 

Munícipes, em iguais ou semelhantes condições e que lograram 

celebrar contratos com as respetivas empresas. ------------------  

Proponho que a Câmara Municipal declare o investimento da 

construção do Parque Eólico dos Vilares de interesse 

municipal, emitindo parecer positivo quanto à viabilidade da 

localização prevista, desde que salvaguardadas todas as 

condicionantes que colidam com os interesses já instalados e 

cumpridas todas as formalidades legais, aquando do 

licenciamento do referido parque eólico.’ -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 422 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 21 do passado mês 

de fevereiro, da Associação do Povo do Sintrão, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 1.500€, 

destinado à concretização do seu plano de atividades para 2017.  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A25*  De seguida, foi presente o requerimento número 913 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 28 do passado mês 

de abril,  da Associação Cultural,  Desportiva e Recreativa de 
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Castaíde, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 

valor de 3.000€, destinado à realização do seu plano de 

atividades para o corrente ano. --------------------------------------  

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 2018 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 2 do corrente mês 

de agosto, da Associação “Amigos TTrancoso, com sede em 

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

valor de 3.000€, destinado à concretização dos eventos 

previstos no seu plano de atividades para 2017. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.600€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A27*  De seguida, foi presente o requerimento número 1239 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do passado mês 

de junho, do Moto Clube Cavaleiros D. Dinis (Motards d’El-

Rei),  a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor 

de 4.500€, destinado à realização dos eventos previstos no seu 

plano de atividades para o corrente ano. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A28*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1626 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do passado mês 
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de julho, da Cooperativa Agrícola Beira Serra, com sede em 

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

financeiro, no valor de 15.000€, destinado a fazer face às 

despesas inerentes à realização do Festival das Vindimas/2017.  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 12.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A29*  De seguida, foi presente o requerimento número 2016 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 2 do corrente mês 

de agosto, da Bandarra – Cooperativa Agrícola do Concelho de 

Trancoso, CRL, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, 

no valor de 5.000€, destinado a ajudar a suportar as despesas 

inerentes à Mostra de Gado que irá ter lugar no próximo dia 20 

do corrente mês de agosto, em Trancoso. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A30*  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 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A31*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 
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unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A32*  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:  


