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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 23 DE MAIO DE 2018. -------------------------  

*A1*  Aos 23 dias do mês de maio do ano de 2018, 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, Ana Luísa Couto,  Rogério Tenreiro e Catarina 

Tibério. ----------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Ata: ---------------------------------  

*A3*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 9 

do corrente mês de maio 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.   

*A4*  Tendo a mesma sido aprovada,  por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 

Catarina Tibério, 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 
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Município.  -------------------------------------------------------------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

96, datado de 22 do corrente mês de maio e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 923.545,25€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 219.983,85€.  ----------------  

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

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis . ----------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.   

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas a um 

processo de classificação de um imóvel como Monumento 

de Interesse Municipal, em Cogula.  ---------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  2, respeitante à obra “Reparação e 

Beneficiação E.N. 226: Trancoso – Chafariz do Vento”.  ---  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

de projeto, dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso e à 

nomeação do júri,  destinados à execução da empreitada 
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“Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso”.  ----------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do concurso público, respeitante 

à empreitada “Centro de Desenvolvimento e Inovação 

Social”.  -----------------------------------------------------------  

Ponto 7:  Apreciação da 6.ª alteração ao orçamento da receita 

e da despesa e à correspondente alteração às grandes 

opções do plano, para corrente ano.  ---------------------------  

Ponto 8:  Análise, discussão e votação relativas ao exerc ício 

ou não do direito de preferência na aquisição de um 

imóvel, sito na rua das Portas Novas, em Trancoso.  --------  

Ponto 9: Apreciação dos relatórios respeitantes à Concessão 

da Exploração do Sistema de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água e do Sistema de  Recolha, Tratamento 

e Rejeição de Efluentes do Concelho de Trancoso, relativos 

ao 2.º  semestre de 2017 e ao ano de 2017.  -------------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao preço de venda do livro “Trancoso – de Bandarra à 

Diáspora Judaica”.  ----------------------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

indemnização por danos causados em viaturas.  --------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  
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ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para informar que: ----------------------------------------------------  

- a presença da senhora vereadora Catarina Tibério se deve ao 

facto de o senhor vereador João Rodrigues ter pedido a sua 

substituição, nesta reunião;  ------------------------------------------  

- o ponto 5 da ordem de trabalhos, respeitante ao projeto ‘Área 

de Acolhimento Empresarial de Trancoso’, iria ser retirado da 

mesma, atendendo a que os serviços técnicos do município não 

conseguiram, atempadamente, preparar os documentos inerentes 

ao procedimento concursal;  ------------------------------------------  

- a hasta pública, relacionada com os espaços comerciais /  

serviços do mercado municipal de Trancoso, havia sido um 

sucesso, uma vez que todos esses espaços haviam sido 

arrendados, sem se conseguir satisfazer toda a procura 

existente.  --------------------------------------------------------------  

Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara fez uma 

breve referência ao programa ofic ial inerente às comemorações 

do próximo feriado municipal, convidando os senhores 

vereadores a participarem nas mesmas e a estarem presentes no 

almoço que, nas instalações da Escola Profissional de Trancoso, 

irá ter lugar, com a presença de cerca de trinta  elementos do 

Exército Português e outros convidados, nomeadamente 
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Presidentes das Juntas de Freguesia, membros da Assembleia 

Municipal e, ainda, uma delegação de Castelo de Vide.  ---------  

Concluindo a sua intervenção, o senhor Presidente da Câmara 

referiu que os senhores vereadores irão receber um outro 

convite a estarem presentes no Encontro Internacional de 

Associações de Dadores de Sangue que, no próximo dia 16 de 

junho, irá ter lugar em Trancoso.  -----------------------------------  

*A8*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro , havia sido calculado o valor 

dos fundos disponíveis para o mês de maio de 2018, 

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 as disposições sobre a matéria , 

previstas na Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, existia um 

valor de fundos disponíveis, tal como consta do mapa que 

anexou, no montante de 538.999,12€.  ------------------------------  

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

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

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 282 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de maio, de José Antunes Guiomar, 
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residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização para uma edificação 

destinada a garagem, sita junto da Estrada Nacional n. 226, em 

Vila Franca das Naves , inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 826 da União das 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.  --------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 287 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 14 do 

corrente mês de maio, de Abel Augusto Albino, residente em 

Fiães, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização para uma habitação, sita no Fundo do 

Lugar, em Fiães, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

70 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 d o 

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

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 290 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara  em 

14 do corrente mês de maio, de Carlos Alberto Gouveia 
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Roboredo, residente em Paços d’Arcos, na qualidade de cabeça 

de casal da herança de Roboredo Sabino, a solicitar isenção de 

licença de utilização para uma habitação, sita na rua das Portas 

Novas, número 4, em Trancoso, inscrita na matriz predial  

urbana sob o artigo 30 da União das Freguesias de Trancoso e 

Souto Maior, uma vez que a mesma foi construída antes da 

entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A12*  Análise, discussão e votação relativas a um processo de 

classificação de um imóvel como Monumento de Interesse 

Municipal, em Cogula: Àcerca do assunto referido em 

epigrafe, os serviços prestaram a informação técnica que se 

reproduz na integra:  --------------------------------------------------  

‘Trata o presente processo do requerimento inicial do 

procedimento de classificação do "Solar da Cogula" , também 

designado "Casa das Cardosas" , sito em Cogula, como 

Monumento de Interesse Municipal (M.I.M.).  ---------------------  

Na sequência da publicação da abertura do procedimento 

administrativo de classificação de bem como imóvel de 

Interesse Municipal  - Monumento do imóvel acima referido, e 

decorridos os 30 dias úteis determinados para pron úncia dos 
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interessados, em relação ao projeto de decisão, cumpre ao 

serviço informar que não houve registo de qualquer contributo.   

Neste sentido, deverá a Câmara Municipal, se assim o 

entender, ao abrigo da competência constante da alínea t) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, com ulteriores 

alterações e do artigo 57.º do Decreto-Lei 309/2009, de 23 de 

outubro, com ulteriores alterações, determinar a classificação 

do bem como Monumento de Interesse Municipal.  ----------------  

Se a deliberação for no sentido da classificação, deverá a 

Câmara Municipal , ao abrigo do disposto no artigo 56 .º da Lei 

n.º.  75/2013, com ulteriores alterações, publicar a decisão de 

classificação, em Diário da República.  ----------------------------  

De acordo com o disposto nos artigos 10 .º e 61.º do Decreto-

Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, com ulteriores alterações, 

desta publicação deve, ainda, ser dado conhecimento à 

D.R.C.C., à D.G.P.C., à Direçâo-Geral do Tesouro e Finanças, 

à Ordem dos Arquitetos e à Ordem dos Engenheiros. ’  -----------  

Na sequência da deliberação camarária de 28/02/2018 e em 

conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou determinar a 

classificação do imóvel como Monumento de Interesse 

Municipal, devendo ser cumpridos os formalismos legais 

subsequentes.  ---------------------------------------------------------  
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*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 2, respeitante à obra “Reparação e 

Beneficiação E.N. 226: Trancoso – Chafariz do Vento”:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está de acordo com as medições 

efetuadas em obra e com os preços unitários constantes na 

proposta, importando no valor de 130.969,47€, 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 130.969,47€.  ------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso público, respeitante à 

empreitada “Centro de Desenvolvimento e Inovação Social” :  

De seguida, o júri do procedimento  apresentou o relatório final, 

respeitante à empreitada  referida em epígrafe, que se transcreve 

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

“I - Introdução --------------------------------------------------------  

Com referência aos elementos abaixo descriminados  e em 

cumprimento do disposto no artigo 148 .º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, reuniu, nas 

instalações deste organismo, sito no edifício dos Paços do 
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Concelho, o júri do procedimento, designado para o presente 

concurso público, com o fim de proceder à análise das 

propostas e elaborar o relatório final fundamentado.  ------------  

Composição do júri do procedimento , por deliberação da 

Câmara Municipal, em sua reunião de 14 de março de 2018.  ---  

Membros designados para integrarem o júri: efetivos - 

Presidente: Eng.º Victor Jorge; Vogais: Eng.º João Mano e 

Eng.º José Carlos Fantasia e suplentes - Dr. Francisco Coelho 

e Dr. Fernando Delgado.  --------------------------------------------  

2 - Observações dos concorrentes  ----------------------------------  

Nos termos do disposto no artigo 147 .º do Código dos 

Contratos Públicos, procedeu-se à audiência prévia dos 

interessados, tendo-lhes sido remetido o relatório preliminar. 

Durante o período de audiência prévia , nenhum concorrente se 

pronunciou sobre o relatório preliminar.  --------------------------  

3 –  Conclusão ---------------------------------------------------------  

O júri,  nos termos do n.º 1 do artigo 148.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro e ulteriores alterações, elaborou o presente 

relatório final, mantendo o teor, as conclusões e a ordenação 

constantes no relatório preliminar.  --------------------------------  

Nos termos do n.º 3 do artigo  148.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
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janeiro e ulteriores alterações, envia -se o presente relatório 

final, juntamente com os demais documentos que compõem o 

processo de concurso à Câmara Municipal, órgão co mpetente 

para a decisão de contratar, cabendo a este órgão, nos termos 

do n.º 4 do citado artigo, decidir sobre a aprovação de todas as 

propostas contidas neste relatório, nomeadamente para efeitos 

de adjudicação. Nada mais havendo a tratar, lavrou -se o 

presente relatório, o qual vai ser assinado por todos os 

membros do júri.”  ----------------------------------------------------  

Em conformidade com o relatório final do júri do 

procedimento, a Câmara Municipal deliberou adjudicar a 

empreitada à firma ‘Edibeiras –  Edifícios e Obras Públicas 

das Beiras, Limitada’, pelo preço de 167.771,74€, mais IVA.  --  

Mais, foi deliberado aprovar a minuta do contrato,  

solicitando-se ao adjudicatário a apresentação dos 

documentos legalmente exigíveis, bem como da caução, no 

montante de 8.388,59€, correspondente a 5% do valor da 

adjudicação.-----------------------------------------------------------  

De acordo com o previsto no artigo 290.º -A do Código dos 

Contratos Públicos, foi designado como gestor do contrato o 

senhor engenheiro Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, 

chefe da divisão de obras, ambiente e equipamento urbano.  ---  

*A15*  Apreciação da 6.ª alteração ao orçamento da receita e da 
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despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

plano, para corrente ano:  ------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 6.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com um valor equivalente para o total de reforços e 

para o total de diminuições, no montante de 60.000€ e a 

correspondente alteração às grandes opções do plano,  -----------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

*A16*  Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência na aquisição de um imóvel, sito na rua 

das Portas Novas, em Trancoso:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 289 da Secção de Obras Particulare s que 

deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente mês de maio, de 

Carlos Alberto Gouveia Roboredo, residente em Paços d’Arcos, 

na qualidade de cabeça de casal da herança de Roboredo 

Sabino, a solicitar que a Câmara Municipal informe se deseja 

ou não exercer o direito de preferência, relativo à venda de um 

prédio urbano, sito na rua das Portas Novas, em Trancoso, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 30  da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, pelo valor de 17.000 

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

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 
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preferência, na aquisição do referido imóvel.  --------------------  

*A17*  Apreciação dos relatórios respeitantes à Concessão da 

Exploração do Sistema de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água e do Sistema de Recolha, Tratamento e 

Rejeição de Efluentes do Concelho de Trancoso, relativos ao 

2.º semestre de 2017 e ao ano de 2017:  ---------------------------  

Tendo sido presentes os relatórios respeitantes à Concessão da 

Exploração do Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição 

de Água e do Sistema de Recolha, Tratamento e  Rejeição de 

Efluentes do Concelho de Trancoso, respeitantes ao 2.º 

semestre de 2017 e ao ano de 2017,  --------------------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento.  -----------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao preço 

de venda do livro “Trancoso –  de Bandarra à Diáspora 

Judaica”:  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara 

apresentou a proposta,  acerca do assunto referido em epígrafe , 

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

‘Com o intuito de proceder à divulgação do livro "Trancoso - 

De Bandarra à Diáspora Judaica", editado por es te Município, 

revela-se necessário que a Câmara Municipal proceda à 

fixação do preço do referido livro, para ser  vendido no Posto 

de Turismo de Trancoso.  ---------------------------------------------  

Assim, face ao preço de custo , proponho que cada exemplar do 
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referido livro seja vendido ao preço de 5,00€.’  -------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A19*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização por danos causados em viatura:  De seguida, 

foi presente o ofício número 161 que deu entrada na Secretaria 

da Câmara, em 18 de janeiro do corrente ano, da União de 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, a enviar  a 

participação e o orçamento, apresentados por  Lucília de Fátima 

Torres Simões e relativos a danos causados na sua viatura, 

resultantes da deslocação de um contentor de lixo, em frente ao 

posto médico, em Vila Franca das Naves.  -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 180,81€.  --------------------------------------------  

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

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1030 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 27 do passado mês 

de abril,  da Fábrica da Igreja de Vila Franca das Naves , a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado à 

execução de obras de reabilitação, nas duas Igrejas da Paróquia .  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A21*  De seguida, foi presente o requerimento número 789 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 29 do passado mês 

de março, da Associação de Diabéticos do Distrito da Guarda , a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado a ajudar 

a suportar as despesas inerentes ao seu plano de atividades para 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 350€, mediante a celebração de protocolo.  ----  

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1173 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 15 do corrente 

mês de maio, da Liga de Melhoramentos da Freguesia de 

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

montante de 10.000€,  destinado a comparticipar as despesas de 

funcionamento de atividades de tempos livres (ATL) . -----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 10.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 1179 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 15 do corrente 

mês de maio, da Guarda Unida Desportiva , com sede da 

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

montante de 3.000€, destinado à realização da prova ‘Perícia de 

Trancoso’, no próximo dia 27 de maio .  ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  
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*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1243 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 23 do corrente 

mês de maio, do Rotary Club de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 2.500€,  

destinado a garantir o funcionamento dos projetos 

‘Universidade Sénior do Rotary Club de Trancoso’ e ‘Canto 

d’Alma’ .  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

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

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

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

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

Pelas 16h30m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata  que vai ser assinada pelo 
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senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento  

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


