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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 12 DE SETEMBRO DE 2018. -----------------  

*A1*  Aos 12 dias do mês de setembro 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,  João Rodrigues e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

*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 22 

do passado mês de agosto 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 o senhor vereador 

Eduardo Pinto, por não ter estado presente nessa reunião, foi,  

ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos 
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Paços do Município de Trancoso e publicá -la no site do 

Município.  -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

173, datado de 11 do corrente mês de setembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.098.994,10€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 193.203,53€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

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

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

medição de trabalhos n.º  6, respeitante à empreitada 

“Construção do Centro Escolar da Ribeirinha” .  -------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de 

Trancoso.  ---------------------------------------------------------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas aos 
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documentos de prestação de contas do Município, 

referentes ao 1.º semestre de 2018. ----------------------------  

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

participação variável no IRS, nos termos do n.º 1 do art.º  

26.º  da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro . -------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação da taxa de IMI, a aplicar em 2019 . -------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

redução da taxa de IMI, prevista no n.º 1 do art.º  112.º -A 

do respetivo Código, em relação à habitação própria e 

permanente, em função do número de dependentes . ---------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao estabelecimento de protocolos com as entidades que 

asseguram o prolongamento de horários e o fornecimento 

de refeições, no âmbito dos apoios ao ensino pré-escolar e 

do 1.º  ciclo. ------------------------------------------------------  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

celebração de um contrato de prestação de serviços de 

alojamento com a Associação Promotora do Ensino 

Profissional da Beira Transmontana – EPT. ------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de colaboração solicitado pela Escola Profissional de 

Trancoso, relacionado com o trabalho da psicóloga Dr.ª 
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Celine Tabosa. ---------------------------------------------------  

Ponto 13: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de cedência de viaturas e motoristas, para transporte de 

alunos da EPT. ---------------------------------------------------  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação relativas ao exercício 

ou não do direito de preferência na aquisição de um 

imóvel, sito na Travessa das Portas d’El -Rei, em Trancoso;  

Ponto 15: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções:  Começou por intervir o senhor vereador João 

Rodrigues para formular algumas observações / sugestões . -----  

●  Assim, acerca do ensino no concelho e na sequência de 

anterior intervenção sua, em reunião do executivo, afirmou que 

se estava a concretizar aquilo que ele já havia perspetivado, 

com alunos da Escola Secundária de Trancoso a terem de se 

mudar para escolas dos concelhos limítrofes, por falta de áreas 

curriculares disponíveis. Como tal,  propôs que se s olicitasse a 

presença do senhor Diretor do Agrupamento de Escolas, na 

próxima reunião do executivo, a  fim do poder explicar a 

situação criada.  -------------------------------------------------------  

●  Seguidamente, referiu que, em termos de limpeza, a cidade 

estava a deixar muito a desejar, tendo ele próprio constatado 
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que, recentemente, junto das sepulturas antropomórficas, havia 

garrafões vazios e outro tipo de lixo. Sugeriu, então, que se 

deslocalizassem trabalhadores para resolver este problema, uma 

vez que, na sua opinião, a limpeza da cidade é fundamental.  ----  

●  Por último, relativamente a um ofício que a empresa “Prisca –  

Alimentação, SA” enviou a todos os membros do executivo, a 

solicitar alguns apoios, sugeriu que este assunto fosse agendado 

para uma das próximas reuniões do executivo.  --------------------  

De seguida, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para: --------------------------------------------------------------------  

●  relativamente ao ensino ministrado na Escola Secundária de 

Trancoso, referir que iria solicitar a presença do senhor Diretor 

do Agrupamento de Escolas, na próxima reunião do executivo,  

agendada para 26 de setembro, a fim de prestar as explicações e 

informações possíveis ; -----------------------------------------------  

●  no que diz respeito à limpeza da cidade, reconheceu que 

houve, efetivamente, algumas deficiências no serviço prestado, 

a que não foi alheio o facto de, no verão, ter passado por 

Trancoso muita gente e daí aparecerem contentores cheios,  

nomeadamente junto a cafés e outros estabelecimentos 

comerciais. Acrescentou que, com a colaboração da senhora 

Eng.ª Sandra Ribeiro, o executivo tem estado atento e tem 

procurado resolver o problema; -------------------------------------  
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●  concluindo a sua intervenção, o senhor Presidente da Câmara 

afirmou que o assunto relativo à empresa “Prisca –  

Alimentação, SA” irá ser analisado e, posteriormente, 

submetido à apreciação do executivo municipal.  ------------------  

*A8*  Informação relativa ao cálculo dos fundos  disponíveis:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira a 

dar conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos 

fundos disponíveis para o mês de setembro 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 e, ainda, o 

despacho do senhor Presidente da Câmara, de 7 do corrente mês 

de agosto, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no montante de 462.063,81€ .  ------  

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

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

*A9*  De seguida, foi presente o requerimento número 489 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 28 do 

passado mês de agosto, de António das Neves Alveres, 

residente em Porto Salvo, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 
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sita na rua da Igreja, em Vila Franca das Naves , inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 516 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*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 490 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nes ta Câmara em 

28 do passado mês de agosto, de Maria Augusta Gaspar de 

Oliveira Pena, residente em Póvoa do Concelho, na qualidade 

de proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

um prédio urbano, sito na rua do Forno, em Póvoa do Concelho, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 358 da Freguesia 

de Póvoa do Concelho, uma vez que o mesmo foi construído 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração  da 

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

*A11*  De seguida, foi presente o requerimento número 499 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 29 do 

passado mês de agosto, de Manuel Martins Fernandes, residente 

em Vila Franca das Naves, na qualidade de proprietário, a 
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solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na rua de Cima do Povo, em Vila Franca das Naves, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 753 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.  --------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 500 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

29 do passado mês de agosto, de Carolina Maria Franco Santos, 

residente em Trancoso, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita na rua 

de Angola, em Trancoso, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 3245 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 da 

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

*A13*  De seguida, foi presente o requerimento número 511 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câma ra em 3 do 

corrente mês de setembro, de Ilídio Pires, residente em Lisboa, 

na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 
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utilização para uma habitação, sita no lugar de Ameal, União 

das Freguesias de Trancoso e Souto Maior , inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 2489 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 declaraçã o do 

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

*A14*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de agosto:  

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 

agosto, 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:  -------------------------------------------------------------  

‘Licença: ---------------------------------------------------------------  

Aditamento ao alvará de obras n .º 33/2005 (habitação, 

comércio e escritórios), em nome de Baoku Invest , Lda.,  

sito no Largo da Feira, em Trancoso.  ------------------------  

Autorizações de Utilização: -----------------------------------------  
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Habitação, n.º 22, em nome de Paulo Jorge de Almeida 

Coelho, sita no Loteamento Quinta Dona Maria, 16 , em 

Trancoso.  ---------------------------------------------------------  

Comércio, n.º 23, em nome de António José Nascimento 

Saraiva, sito na Rua do Comércio, rés do chão A, em Vila 

Franca das Naves.  -----------------------------------------------  

Habitação, n.º 24, em nome de Mário Augusto Santos , 

Unipessoal, Lda., sita no Loteamento Quinta Dona Maria, 

46, em Trancoso.  ------------------------------------------------  

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

Construção de um aviário, em nome de Sandra  Isabel Videira 

Rodrigues, sito no lugar de Rajal, em Vila Franca das 

Naves. -------------------------------------------------------------  

Reconstrução e ampliação para habitação de dois edifícios, 

em nome de Fausto Martins Pena, sitos no lugar de Poço 

da Pata, em Vila Franca das Naves. ’  -------------------------  

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 



 

 
Ata  n . º    1 7  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    12 -0 9 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

trabalhos n.º 6, respeitante à empreitada “Construção do 

Centro Escolar da Ribeirinha”:  De seguida, 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 75.210,18€, 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 75.210,18€.  --------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta rela tiva à Operação 

de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Trancoso:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão de obras,  

ambiente, estruturas e equipamento urbano , acerca do assunto 

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

‘1-INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------  

A elaboração da operação da reabilitação urbana sistemática 

da área de reabilitação urbana do Centro Histórico de 

Trancoso foi objeto de um procedimento de Ajuste Direto , no 

âmbito do regime geral do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e 

ulteriores alterações, em que a entidade adjudicante é o 

Município de Trancoso e no qual importa registar os seguintes 
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detalhes: ---------------------------------------------------------------  

-Tipo de Procedimento: Ajuste Direto, despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 5 de junho de 2018;  -----  

-Adjudicada em 27 de junho de 1018, pelo montante de 

18.500,00€;  ------------------------------------------------------  

-Contrato de prestação de serviços , celebrado com a empresa 

"TArq. Urb, Limitada", em 23 de julho de 2018 . ------------  

A empresa "TArq. Urb, Limitada" vem, de acordo com a 

proposta, apresentar o Plano Estratégico de Regeneração 

Urbana e Programa da ORU e constitu i a segunda etapa, 

antecipando e muito o prazo estipulado no cronograma de 

execução. --------------------------------------------------------------  

O objeto da prestação de serviços respeita o que está definido 

e engloba as atividades descritas na cláusula 1.ª do caderno de 

encargos.  --------------------------------------------------------------  

2- ENQUADRAMENTO JURÍDICO ---------------------------------  

Esta operação de reabilitação urbana, face ao Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana (Decreto Lei n .º 307/2009, de 23 de 

outubro, alterado pelas Leis 32/2012, de 14 de agosto e 

posteriores alterações), tem as seguintes caraterísticas:  --------  

-Operação Reabilitação Urbana Sistemática (artigo 8 .º); ----  

-Operação Reabilitação Urbana, através de instrumento 

próprio (artigo 17.º); -------------------------------------------  
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-Entidade Gestora é o Município de Trancoso;  ----------------  

-O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana deverá ser 

organizado de acordo com o disposto no art igo 33.º; -------  

-Após a aprovação do projeto da ORU, pela Câmara 

Municipal, deverá ser remetido ao IHRU, por meios 

eletrónicos (ponto 3, artigo 17 .º) e submetido a discussão 

pública, nos termos previstos no RJIGT para os planos de 

pormenor (ponto 4 do artigo 17.º); ---------------------------  

-Ponderar os resultados das eventuais alterações sugeridas, 

quer no parecer do IHRU, quer no processo de discussão 

pública, aprovar e enviar à Assembleia Municipal;  ---------  

-Receber da Assembleia Municipal o ato de aprovação e , 

simultaneamente, enviar para publicação em Diário da 

República e divulgar na página eletrónica do Município; --  

-Informar o IHRU da publicação do aviso no Diário da 

República.’  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar o Plano 

e o Programa Estratégico presentes, respeitantes à  

reabilitação urbana sistemática da área do Centro Histórico 

de Trancoso, devendo cumprir-se os formalismos legais 

subsequentes, nomeadamente a sua remessa ao Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana e a sua submissão a 

discussão pública.  ----------------------------------------------------  
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Os senhores vereadores do PSD abstiveram-se e apresentaram a 

seguinte declaração de voto:  ----------------------------------------  

---------------------------Declaração de voto ------------------------  

‘Porque o assunto é demasiado importante e porque não 

tiveram acesso à documentação exibida em reunião da Câmara 

Municipal, não foi possível aos vereadores do PSD formular 

um juízo acerca do assunto e daí a sua abstenção. ’  --------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas aos documentos de 

prestação de contas do Município, referentes ao 1.º semestre 

de 2018:  ---------------------------------------------------------------  

De seguida, foram presentes os documentos de prestação de 

contas relativos ao 1.º semestre de 2018, acompanhados de 

parecer do revisor oficial de contas.  --------------------------------  

Da análise desses documentos, verificou -se que, em 

30/06/2018, o total do ativo líquido era de 55.348.671,95€, o 

passivo de 24.569.949,87€, o total de proveitos e ganhos era de 

5.313.379,56€ e o montante global de custos e perdas era de 

4.758.806,03€. Consequentemente, o resultado líquido do 

exercício era de 554.573,53€.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar as 

demonstrações financeiras presentes, submetendo o assunto à 

apreciação da Assembleia Municipal  de Trancoso, na sua 

próxima sessão ordinária.  -------------------------------------------  
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Os senhores vereadores do PSD abstiveram -se. ------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

participação variável no IRS, nos termos do n.º 1 do art.º 

26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro:  Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, ace rca do assunto referido em 

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

“Considerando que:  --------------------------------------------------  

a) De acordo com a alínea g) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, na sua atual redação, constitui receita dos 

Municípios o produto  da participação nos recursos públicos,  

determinada nos termos do disposto nos artigos 25.º e 

seguintes, da mesma Lei;  --------------------------------------------  

b) Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º e do n.º 1 do 

artigo 26.º,  ambos da já referida Lei, os Municípios têm 

direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no 

IRS dos sujeitos passivos com domicilio fiscal na respetiva 

circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano 

imediatamente anterior, que é calculada sobre a respetiva 

coleta liquida das deduções previ stas no n.º 1 do artigo 78.º do 

Código do IRS.  --------------------------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal, à semelhança do 

ano anterior, delibere:  -----------------------------------------------  

Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 
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Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à Assembleia 

Municipal a aprovação, nos te rmos do disposto na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 25.º da Lei supra e na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 25.º e nos 1 e 2 do artigo 26.º, ambos da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, na sua atual redação, de uma participação de 

2,5% no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.”   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo -a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, na sua próxima sessão ordinária.  ---------------------  

Mais, o teor da deliberação deverá, depois, ser comunicado à 

Autoridade Tributária e Aduaneira . -------------------------------  

Os senhores vereadores do PSD apresenta ram uma declaração 

de voto e os senhores vereadores do PS ap resentaram outra.  ----  

-----------------------Declaração de Voto do PSD ------------------  

“Atendendo a que, no ponto anterior da ordem de trabalhos, as 

contas apresentadas, relativas ao 1.º semestre de 2018, 

apresentam um resultado líquido positivo de 554.573,53€, os 

vereadores do PSD entendem que o Município deveria 

prescindir não só dos 2,5%, mas sim dos 5% possíveis.”  --------  

-----------------------Declaração de Voto do PS --------------------  

“Os vereadores do PS congratulam -se com os resultados do 1.º 
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semestre do corrente ano e tudo farão para que o  reequilíbrio 

financeiro do Município seja uma prioridade. No entanto, 

importa ter bem presente que a situação financeira do 

Municipio é ainda particularmente difícil e que a Câmara 

Municipal continua a realizar importantes investimentos no 

concelho.”  -------------------------------------------------------------  

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

da taxa de IMI, a aplicar em 2019: De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

apresentou seguinte proposta:  ---------------------------------------  

“Considerando que:  --------------------------------------------------  

a) De acordo com alínea a) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, na sua atual redação e o artigo 1.º do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, e respetivas 

alterações, o Imposto Municipal sobre Imóveis  (IMI) incide 

sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e 

urbanos situados no território português, constituindo receita 

dos Municípios onde os mesmos se localizam;  --------------------  

b) Nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 5 do artigo 112.º do 

CIMI, os Municípios, por deliberação da Assembleia 

Municipal, definem a taxa aplicável aos prédios urbanos para 

vigorar no ano seguinte, entre os limites de 0,3% e 0,45%.  -----  
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Assim, proponho que a Câmara Municipal, à semelhança dos 

anos anteriores delibere:  --------------------------------------------  

Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, de 

acordo com a alínea a) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, na sua atual redação, a alínea d) do n.º 1 do 

artigo 25.º e alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, a proposta de fixação 

de uma taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis de 0,3%, para 

os prédios urbanos, a aplicar em 2019.”  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo -a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, na sua próxima sessão ordinária.  ---------------------  

Mais, o teor da deliberação deverá, depois, ser comunicado à 

Autoridade Tributária e Aduaneira . -------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à redução 

da taxa de IMI, prevista no n.º 1 do art.º 112-A.º do 

respetivo Código, em relação à habitação própria e 

permanente, em função do número de dependentes :  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

“Considerando que:  --------------------------------------------------  
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a) O n.º 1 do artigo 112.º-A do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (CIMI) prevê que os Municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, podem fixar uma 

redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis que 

vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou 

parte do prédio urbano destinado a habitação própria e 

permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar e 

que seja, efetivamente, afeto a tal fim, atendendo ao número de 

dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o 

respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela:   

Número de dependentes a cargo  Dedução fixa (em €)  

1 20 

2 40 

3 ou mais 70 
 

Assim, proponho que a Câmara Municipal, à semelhança do 

ano anterior, delibere:  -----------------------------------------------  

Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, de 

acordo com o n.º 1 do artigo 112.º -A do CIMI e a alínea c) do 

n.º 1 do artigo 25.º e alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º,  ambos 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, a propost a de 

redução da taxa do IMI, nos termos fixados no já referido n.º 1 

do artigo 112.º-A do CIMI.”  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo -a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 
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Trancoso, na sua próxima sessão ordinária.  ---------------------  

Mais, o teor da deliberação deverá, depois, ser comunicado à 

Autoridade Tributária e Aduaneira . -------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

estabelecimento de protocolos com as entidades que 

asseguram o prolongamento de horários e o fornecimento de 

refeições, no âmbito dos apoios ao ensino pré -escolar e do 

1.º ciclo: De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘De acordo com as disposições legais em vigor, os Municípios 

encontram-se obrigados a assegurar as condições necessárias 

ao regular funcionamento do ano letivo 2018/2019, 

nomeadamente no que se refere à implementação das medidas 

que garantam a componente de apoio à família (CAF) no ensino 

pré-escolar e o fornecimento de refeições aos alunos da rede de 

estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Assim e considerando que o Município não dispõe de meios 

próprios que permitam assegurar  tais valências, torna-se 

imprescindível o estabelecimento de protocolos de colaboração 

e contratualização de serviços que permitam operacionalizar a 

acessibilidade da população escolar a tais componentes de 
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apoio. ------------------------------------------------------------------  

Neste contexto e no âmbito da Componente de Apoio à Família, 

ensino pré-escolar, propõe-se a celebração de protocolos com 

as entidades identificadas e nas valências descritas, ficando 

assim definidas as condições de disponibilização dos apoios à 

população escolar, bem como a assunção por parte d o 

Município do compromisso financeiro inerente à sua 

realização, o qual se traduzirá numa transferência corrente 

para as entidades parceiras, com vista à comparticipação no 

custo da valência disponibilizada.  ----------------------------------  

Os protocolos a estabelecer irão vigorar até ao  final do ano 

letivo 2018/2019.  -----------------------------------------------------  

Ao compromisso financeiro em questão estão associadas as 

estimativas orçamentais , descriminadas no seguinte mapa:  -----  

 Estabelecimento de 

Ensino 
Entidade Formalização 

Valor Estimado 

 2018 2019 

Componente 

Prolongamento de 

Horário 

Cogula S.C. Misericórdia Protocolo 619,80€ 929,70€ 

Freches S.C. Misericórdia Protocolo 495,84€ 743,76€ 

Palhais Liga dos Amigos de Palhais Protocolo 371,88€ 557,82€ 

Reboleiro Liga Melhoramentos Freg. Reboleiro Protocolo 371,88€ 557,82€ 

Trancoso (Sala 2) CS. Paroquial Trancoso Protocolo 3.718,80€ 5.578,20€ 

Rio de Mel ACR Rio de Mel Protocolo 371,88€ 557,82€ 

Vila Franca das Naves CS. Paroquial Vila F. Naves Protocolo 3.842,76€ 5.764,14€ 

Total Componente Prolongamento Horário 9.792,84€ 14.689,26€ 

Componente 

Fornecimento de 

Refeições 

Trancoso (Sala 1) Agrupamento Escolas Protocolo 391,86€ 640,66€ 

Rio de Mel ACR Rio de Mel Protocolo 383,88€ 575,82€ 

Vila Franca das Naves CS. Paroquial Vila F. Naves Protocolo 3.966,76€ 5.950,14€ 

Total Componente Fornecimento de Refeições 4.742,50€ 7.166,62€ 
 

Assim, deverá a Divisão Financeira proceder à cabimentação do 

montante necessário para o efeito,  devendo , em seguida, o presente 

despacho ser remetido para apreciação e deliberação do Executivo 

Camarário.’  -----------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos , devendo celebrar-se os 

respetivos protocolos. ------------------------------------------------  

*A22*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou outra proposta que se 

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

‘De acordo com as disposições legais em vigor, os Municípios 

encontram-se obrigados a assegurar as condições necessárias 

ao regular funcionamento do ano letivo 2018/2019, 

nomeadamente no que se refere à implementação das medidas 

que garantam a componente de apoio à família (CAF) , no 

ensino pré-escolar e o fornecimento de refeições aos alunos da 

rede de estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico do 

Concelho de Trancoso.  -----------------------------------------------  

Assim e considerando que o Município não dispõe de meios 

próprios que permitam assegurar tais valências, torna -se 

imprescindível o estabelecimento de protocolos de colaboração 

e contratualização de serviços que permitam operacionalizar a 

acessibilidade da população escolar a tais componentes de 

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

Neste contexto e no âmbito do fornecimento de refeições aos 

alunos da rede de ensino básico, 1.º ciclo, propõe-se a 

celebração de um protocolo com a entidade identificada, 
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ficando assim definidas as condições de disponibilização dos 

apoios à população escolar, bem como a assunção por parte do 

Município do compromisso financeiro inerente à sua 

realização, o qual se traduzirá numa transferência corrente 

para a entidade parceira, com vista à comparticipação no custo 

da valência disponibilizada.  -----------------------------------------  

O protocolo a estabelecer irá vigorar até ao final do ano letivo 

2018/2019.  -------------------------------------------------------------  

Ao compromisso financeiro em questão estão associadas as 

estimativas orçamentais descriminadas no seguinte mapa:  ------  

 
Estabelecimento de Ensino Entidade Formalização 

Valor Estimado Valor Estimado 

2018 2019 

Componente 

Fornecimento de 

Refeições 

EBI Trancoso / EBI VF Naves Agrupamento Escolas Protocolo 7.162,47€ 11.710,07€ 

Total Componente Fornecimento de Refeições 
7.162,47€ 11.710,07€ 

 
Assim, deverá a Divisão Financeira proceder à cabimentação do 

montante necessário para o efeito,  devendo , em seguida, o presente 

despacho ser remetido para apreciação e delibe ração do Executivo 

Camarário.’  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos , devendo celebrar-se o 

respetivo protocolo . --------------------------------------------------  

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

celebração de um contrato de prestação de serviços de 

alojamento com a Associação Promotora do Ensino 

Profissional da Beira Transmontana –  EPT:  De seguida, o 
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senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

‘Considerando que:  --------------------------------------------------------  

a) O Município de Trancoso é responsável pela exploração, 

gestão e manutenção da Residência de Estudantes,  si ta em 

Trancoso, de acordo com o protocolo celebrado entre a 

Direção Regional de Educação do Centro e esta Autarquia;  ----  

b) A Escola Profissional de Trancoso, enquanto projeto de cariz 

supramunicipal, é procurada por um número significativo de 

alunos residentes fora do concelho, optando alguns deles por 

ficar alojados em Trancoso, situação que ocorrerá igualmente 

no próximo ano letivo.  -----------------------------------------------  

Assim proponho:  ------------------------------------------------------------  

1- Que a Câmara Municipal autorize, à semelhança do ano 

anterior, a celebração de um contrato de prestação de serviços de 

alojamento com a Associação Promotora do Ensino Profissional da 

Beira Transmontana - Escola Profissional de Trancoso, a vigorar 

no próximo ano letivo;  -----------------------------------------------------  

2- Que a Câmara Municipal fixe o preço a cobrar pelo referido 

alojamento, propondo-se,  para o efeito, o valor de 125€/mês/aluno 

com IVA incluído.’  ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, dando poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para outorgar o respetivo contrato.  -----  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 
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Eduardo Pinto.  -------------------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

colaboração solicitado pela Escola Profissional de Trancoso, 

relacionado com o trabalho da psicóloga Dr.ª Celine Tabosa:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 2429 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara , em 30 do passado mês 

de agosto, da Escola Profissional de Trancoso, a solicitar a 

renovação da colaboração que vem sendo prestada pela 

psicóloga, dr.ª Celine Tabosa, para o ano letivo 2018/2019,  a 

fim de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, na 

dinamização do gabinete de orientação e desenvolvimento 

pessoal, na Escola. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manter a colaboração da 

psicóloga, doutora Celine Tabosa, com a EPT, no próximo ano 

letivo de 2018/2019, a fim de dar continuidade ao trabalho 

que ali vem sendo desenvolvido, devendo, para o efeito, ser 

celebrado o respetivo protocolo. ------------------------------------  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 

Eduardo Pinto.  -------------------------------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

cedência de viaturas e motoristas, para transporte de alunos 

da EPT:  De seguida, foi presente o ofício número 2431 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 30 do passado mês de 
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agosto, da Escola Profissional de Trancoso, a solicitar a 

cedência de viaturas e respetivos motoristas para transporte de 

alunos, no desenvolvimento das atividades decorrentes do 

estabelecimento de ensino, durante o ano letivo 201 8/2019, 

ficando aquela Escola responsável por qualquer dano que dessa 

utilização possa resultar e, ainda, por levar a cabo os serviços 

básicos de manutenção e por providenciar o combustível 

necessário para as deslocações.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar as viaturas e os 

respetivos motoristas para transporte de alunos, nas condições 

referidas no ofício da Escola Profissional de Trancoso.  -------  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 

Eduardo Pinto.  -------------------------------------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência na aquisição de um imóvel, sito na 

Travessa das Portas d’El -Rei, em Trancoso:  Seguidamente,  

foi presente o requerimento número 485 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado 

mês de agosto, de João Paulo Paul da Costa Melo, residente em 

Paço de Arcos, na qualidade de proprietário, 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 

Travessa das Portas d’El -Rei, em Trancoso, inscrito na matriz 
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predial urbana sob o artigo 173  da União de Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, pelo valor de 20.200 euros.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência, na aquisição do referido imóvel.  --------------------  

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

*A27*  De seguida, foi presente o requerimento número 464 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 22 do passado mês 

de fevereiro, do Clube Escape Livre, com sede na Guarda , a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

1.750€, destinado à concretização de iniciativas de promoção e 

divulgação do território de Trancoso . ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.750€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A28*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2550 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do corrente 

mês de setembro, de Bandarra’s Clube Ciclismo de Trancoso , a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado à 

organização do “Troféu de Resistência Beirão 2018” .  -----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A29*  De seguida, foi presente o requerimento número 2437 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 30 do passado mês 

de agosto, da Cooperativa Agrícola Beira Serra, CRL, com sede 
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em Vila Franca das Naves, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, no montante de 15.000€, destinado à realização do 

“Festival das Vindimas”, naquela localidade .  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 12.000€, 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 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A32*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

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

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata  que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento  

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


