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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 13 DE MARÇO DE 2019. ----------------------  

*A1*  Aos 13 dias do mês de março do ano de 2019, 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 da 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 20 

do passado mês de fevereiro 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.  --------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá -la no site do Município.  ---  

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria  número 

49, datado de 12 do corrente mês de março e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 438.242,92€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 180.377,95€.  ----------------  

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

*A5*  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,  

referentes a processos em curso . ------------------------------  

Ponto 3:  Análise, discussão e votação relativas  a uma 

proposta de enquadramento técnico-legal de futuros 

pedidos de dispensa de licenças de utilização. ---------------  

Ponto 4:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmb ito 

da delegação de competências, durante o mês de fevereiro.  

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

medição de trabalhos n.º  12, respeitante à empreitada 

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

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

medição de trabalhos n.º  2, respeitante à empreitada 

“Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de 
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Trancoso” .  --------------------------------------------------------  

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

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

de Acolhimento Empresarial de Trancoso” .  ------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

do projeto, dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso e à 

nomeação do júri,  destinados à execução da empreitada 

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

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas às propostas 

de minutas referentes aos cinco contratos de empréstimo de 

longo prazo, a contratualizar com o Banco Millennium 

BCP, SA, destinados ao financiamento da Construção da 

ETAR de Vila Franca das Naves, da Construção do Centro 

de Recolha Oficial de Animais, da Requalificação do 

Estádio Municipal de Trancoso, do Projeto INOV CAST –  

Construção da Área de Acolhimento Empresarial e 

Requalificação de Edifício para Instalação de Incubadora 

de Empresas e da Requalificação da Rede Viária 

Municipal.  --------------------------------------------------------  

Ponto 10: Apreciação da 5ª alteração ao orçamento da receita 

e da despesa e à correspondente alteração às grandes 

opções do plano, para o corrente ano . -------------------------  
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Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de mandatário, para contestar a ação n.º  

90/19.2BECTB que corre termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, contra o 

Município de Trancoso. -----------------------------------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação relativas ao exercício  

ou não do direito de  preferência na aquisição de um 

imóvel, sito no largo da Roseira, em Trancoso . --------------  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação de preços inerentes à participação nas férias 

desportivas, promovidas pela Câmara Municipal, para o 

ano de 2019. -----------------------------------------------------  

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

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenções:  Começou por usar  da palavra o senhor Presidente 

da Câmara, para informar que:  --------------------------------------  

- o ponto 9 da ordem de trabalhos, respeitante às minutas  dos 

contratos de empréstimo de longo prazo, iria ser retirado da 

mesma, porque, contrariando o que se perspetivava, as referidas 

minutas ainda não chegaram aos serviços do Munic ípio; --------  

- estavam agendadas duas deslocações , nos próximos dias 28 e 

29 de abril, respetivamente, à Casa de Trancoso  em Lisboa e a 
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Castelo de Vide. Como tal ,  solicitou aos senhores vereadores 

que, podendo, participassem nas mesmas; -------------------------  

- o senhor doutor Luís Salvador, por motivos pessoais, havia 

solicitado a exoneração do cargo de Chefe de Gabinete da 

Presidência, com efei tos a partir de 1 do corrente mês de  

março. ------------------------------------------------------------------  

De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues para  

referir que, tendo os vereadores do PSD tomado conhecimento 

que, no passado dia 1 de março, ocorreram desacatos graves, na 

Secretaria da Câmara Munic ipal, provocados por um feirante, 

gostariam de saber o que é que o executivo camarário está j á a 

fazer, face ao que aconteceu. Acrescentou que este caso deveria 

ser encarado com frontalidade, de modo a que os trabalhadores 

municipais sintam apoio e segurança no exercício das suas 

funções e, ainda, para que aos munícipes chegue um sinal de 

que a Câmara Municipal consegue manter a ordem pública. 

Disse ainda que, caso o Regulamento o permita , o prevaricador 

deveria ser penalizado, na sua qualidade de feirante . Sugeriu, 

então, que o assunto fosse devidamente analisado.  ---------------  

Em resposta, o senhor vereador Eduardo Pinto afirmou que o 

executivo municipal, face à intervenção da GNR, procurou logo 

saber se era necessário fazer a lguma participação contra o 

feirante e que aquela entidade policial havia referido  que tal 
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não era necessário,  pois o Município iria ser constituído 

assistente no processo. Acrescentou que, numa análise 

aligeirada ao Regulamento,  se constatou não estarem previstas 

sanções disciplinares, mas que o assunto estava a ser melhor 

estudado pelo senhor doutor João Paulo Matias, jurista 

avençado do Município.  O mesmo vereador informou ainda que, 

na sequência de aviso feito a todos os feirantes, se decidiu não 

deixar entrar, no recinto dos mercados e feiras, qu alquer um 

deles que não tenha a sua situação financeira regularizada, 

relativamente ao Município de Trancoso.  --------------------------  

Por último, referiu que a GNR estava ao corrente desta tomada 

de posição e que iria reforçar a sua ajuda no controlo da 

situação. ---------------------------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador Rogério  

Tenreiro, para referir que a senhora doutora Conceição Trabulo 

o havia informado de que a Agência para a Promoção de 

Trancoso (APT), de que, entre outros, fazem parte o Município 

de Trancoso e a AENEbeira, teria que suportar algumas coimas, 

aplicadas pela Autoridade Tributária. Acrescen tou que essas 

coimas resultam da não apresentação de declarações de IRC e 

IVA que deixaram de ser submetidas, a  partir de 2006, face à 

inatividade da Associação.  ------------------------------------------  

Disse ainda que os membros da direção da APT estão a ser 
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notificados para apresentarem aquelas declarações e para 

pagarem as coimas devidas.  -----------------------------------------  

Concluindo a sua intervenção, perguntou se a Câmara 

Municipal estava interessada em manter aquela Associação, 

ajudando a pagar as coimas, ou se, pelo contrário, entende que 

a mesma deve ser extinta.  --------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que, na 

próxima semana, irá convocar os membros da direção da APT 

para uma reunião, a fim de o assunto ser estudado e ser tomada 

uma decisão acerca do futuro da Associação.  ---------------------  

*A8*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira  

que se reproduz na integra: ------------------------------------------  

‘No âmbito do disposto no n .º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação d e 

aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

lei n.º 127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção , 

através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro último.   

Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e prestar 

informação sobre os Fundos Disponíveis, nos exatos termos 

previstos na referida lei, conforme despacho exarado, no 

passado dia 28 de dezembro. ----------------------------------------  
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Informa-se que, na execução do referido cálculo, foram 

consideradas as  disposições previstas nos citados diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas redações atuais, bem como as 

disposições sobre a matéria , previstas na Lei 71/2018, de 31 de 

dezembro. --------------------------------------------------------------  

Considerando as circunstâncias atrás descritas, apurou-se um 

saldo inicial de Fundos Disponíveis no montante de 601.799,16 

euros, sendo que, à presente data, e após a realização dos 

compromissos já assumidos no quadro de apuramento de 

Fundos para o mês de março, o valor disponível para a 

assunção de novos compromissos é 576.562,76 euros, conforme 

mapa em anexo.’  ------------------------------------------------------  

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

Dispensa de licença de utilização:  --------------------------------  

*A9*  Em seguida, foi presente o requerimento número 134 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 11 do 

corrente mês de março, de Joaquim Madeira Escada, residente 

em Vilares, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de  

licença de utilização respeitante a uma casa térrea destinada a 

arrecadação, sita no Largo do Chafariz, em Vila Franca das 

Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 774 da 

União das Freguesias de Vila Franca das Naves e  Feital , uma 
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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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de licença de utilização.  --------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 136 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de março, de Joaquim Madeira Escada, 

residente em Vilares, na qualidade de proprietário, a solicitar  

isenção de licença de utilização respeitante a uma casa térrea 

destinada a arrecadação, sita no Largo do Chafariz, em Vila 

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

775 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de licença de utilização.  --------  

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 137 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 11 do 

corrente mês de março, de Joaquim Madeira Escada, residente 

em Vilares, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de  

licença de utilização respeitante a uma casa térrea destinada a 

arrecadação, sita no Largo do Chafariz, em Vila Franca das 

Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 776 da 
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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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de licença de utilização.  --------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas  a uma proposta de 

enquadramento técnico-legal de futuros pedidos de dispensa 

de licenças de utilização: Seguidamente, o senhor Presidente 

da Câmara,  acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

seguinte proposta que se transcreve na íntegra: -------------------  

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

a) A Câmara Municipal  vem, desde há vários anos, no que 

respeita à apreciação dos pedidos de isenção de licença de 

utilização, hoje autorização de utilização, aprovando as 

mesmas isenções, com base, unicamente, nas declarações dos 

interessados, daqui resultando, naturalmente, a emissão das 

competentes certidões que certificam tal isenção, nos termos 

atrás referidos;  -----------------------------------------------------  

b) Recentemente, as Conservatórias de Santa Comba Dão e 

Trancoso, bem como o Cartório Notarial de Trancoso  vieram 

questionar a forma como a Câmara Municipal vem 

certificando os referidos pedidos de isenção de licença de 

utilização, uma vez que, de acordo com aquelas entidades, a 
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Câmara Municipal estaria apenas a certificar o q ue os 

interessados declaravam, sem que "tenha sido compulsada 

documentação interna que sustente a isenção de 

licenciamento";  -----------------------------------------------------  

c) Se justifica, de facto, reajustar os procedimentos no que 

respeita aos pedidos de isenção de apresentação da 

autorização de util ização, pois importa assegurar uma 

avaliação o mais rigorosa possível de tais pedidos . -----------  

Assim, propõe-se que, no âmbito dos c itados pedidos de isenção 

de apresentação da autorização de utilização, os interessados 

juntem, para além das certidões de teor, fotografias e plantas 

de localização de prédio ou prédios em causa, declaração da 

respetiva Junta de Freguesia que confirme que o prédio ou 

prédios são anteriores a 1951.  --------------------------------------  

Desta forma, reunidos que sejam todos os elementos atrás 

referidos, deverão aqueles pedidos de isenção ser apreciados e 

decididos pela Câmara Municipal. ’  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A13*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de fevereiro: De 

seguida, foi presente informação do setor de Obras Particulares 

e Loteamentos, a dar conta das operações urbanísticas 
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realizadas, durante o passado mês de fevereiro, 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 Administrativas: ------------------------------------------  

Obras de ampliação, alvará n.º 5, (Proc. Interno 

01/1991/181), em nome de cabeça de casal de António Vaz 

Tavares, sita no lugar de Coelha, em Vila Franca das 

Naves; ------------------------------------------------------------  

Construção de armazém, alvará n,º 6 (Proc. Interno 

01/2018/37) em nome de António Augusto Domingues 

Amado, sito em Valdujo;----------------------------------------  

Alterações no decorrer da obra (Proc. Interno 01/2010/22) à 

habitação, em nome de Francisco José dos Santos Couto, 

sita em Estrada Municipal, n .º 49, em Carnicães; ----------  

Legalização de habitação (Proc. Interno 01/1986/75) , em 

nome de António de Almeida Fernandes, sita na Rua 

Castelo de Vide, em Trancoso. ---------------------------------  

Comunicações Prévias: ----------------------------------------------  

Comunicação prévia no decorrer da obra (Proc. Interno 

01/2014/28), em nome de Carlos Manuel da Silva, sita no 

lugar de Regada Nova, em Reboleiro; ------------------------  
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Comunicação prévia no decorrer da obra (Proc. Interno 

01/2017/19), em nome de Humberto Cristóvão do 

Nascimento Almeida, sita no lugar de Salgueirais, em Rio 

de Moinhos, União de Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior; ------------------------------------------------------------  

Comunicação prévia no decorrer da obra (Proc. Interno 

01/2018/14) ao edifício de comércio e serviços,  em nome 

de Carlos Manuel Dias Oliveira, sito em Rua Dr. Castro 

Lopes, n.º 19, em Trancoso. ------------------------------------  

Autorizações de Utilização: -----------------------------------------  

Alvará de Utilização, n.º 1/2019 (Proc. Interno 09/2019/1) , 

em nome de Ramos & Maltez, Lda. , sito no lugar de Vale 

da Areia, em Cótimos; ------------------------------------------  

Alvará de Utilização, n.º 2/2019 (Proc. Interno 09/2018/36),  

em nome de Francisco José dos Santos Couto, sito em 

Estrada Municipal, n.º 49, em Carnicães; --------------------  

Alvará de Utilização, n.º 3/2019 (Proc. Interno 09/2019/6) 

em nome de Humberto Cristóvão do Nasci mento Almeida, 

sito no lugar de Salgueirais , em Rio de Moinhos, União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior.  ----------------------  

Informação Prévia: ---------------------------------------------------  

Pedido de informação prévia (Proc. Interno 06/2019/1) , em 

nome de Alfabeto Catita Unipessoal, Lda. , sita no lugar de 
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Torneira, 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.  ---------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 12, respeitante à empreitada “Construção do 

Centro Escolar da Ribeirinha”:  Seguidamente, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização d e 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 5.485,52€, 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 5.485,52€.  ---------------  

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

trabalhos n.º 2,  respeitante à empreitada “Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social de Trancoso”: De 

seguida, foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, a dar conta que o auto de 
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medição está de acordo com as medições efetuadas em obra e 

com os preços unitários constantes na proposta, importando no 

valor de 30.593,82€, 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 30.593,82€.  --------------  

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

trabalhos n.º 2,  respeitante à empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso”:  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 

53.763,67€, 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 53.763,67€.  --------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação do 

projeto, dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso e à 

nomeação do júri, destinados à execução da empreitada 

“Requalificação do Estádio Municipal de Trancoso”: De 
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seguida, foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais,  acerca do assunto referido em 

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

‘No âmbito da candidatura ao programa "BEM - Beneficiação 

de Equipamentos Municipais" - Programa Nacional de Coesão 

Territorial (PNTC), e de acordo com o projeto de execução, a 

empreita acima referida, importa na quantia de € 282.960,00 

(Duzentos e oitenta e dois mil novecentos e sessenta euros) . 

Acresce a este valor o IVA, à taxa legal em vigor (6%).  ---------  

Junto se anexa o programa de procedimento e o caderno de 

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

CPV - 45236119-7 - Obras de reparação de campos 

desportivos.’  ----------------------------------------------------------  

Fundamentando a decisão de contratar, em conformidade  com 

o previsto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos 

Públicos, no facto de se tratar de um projeto englobado na 

estratégia de desenvolvimento económico e social do concelho 

e porque o mesmo está previsto em orçamento e plano de 

atividades para o corrente ano, a Câmara Municipal deliberou 

aprovar o projeto, o caderno de encargos, o programa de 

procedimento e a minuta do anúncio. -----------------------------  

Por outro lado, de acordo com o previsto na alínea b) do art. º 

19.º do Código acima referido, foi deliberado lançar um 



 

 
Ata  n . º    0 5  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    13 -0 3 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

concurso público de empreitada, sem publicação do anúncio 

no Jornal Oficial da União Europeia, atend endo à urgência 

existente na conclusão do investimento.  --------------------------  

Mais, em conformidade com o previsto no art.º 46.º -A do 

mesmo Código, foi deliberado não contratar por lotes, 

atendendo ao valor da empreitada e ao facto da cisão dos 

trabalhos ir causar graves inconvenientes técnicos e 

funcionais, para a entidade adjudicante. -------------------------  

Foi, ainda, deliberado nomear o seguinte júri do 

procedimento, delegando nele todas as competências previstas 

no art.º 109.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: 

eng.º Vítor Jorge que preside, eng.º João Mano e eng.º José 

Carlos Fantasia. Como suplentes, foram nomeados o dr.  

Francisco Coelho e o dr. Fernando Delgado.  --------------------  

*A18*  Apreciação da 5.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

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

Tendo sido presentes a 5.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 88.605€ e a 

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

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 
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trata de uma competência delegada no seu Presidente.  ---------  

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

constituição de mandatário, para contestar a ação n.º 

90/19.2BECTB que corre termos no Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Castelo Branco, contra o Município de Trancoso :  

De seguida, o senhor Presidente da Câmara,  acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a seguinte proposta que se 

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

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

a) Foi intentada, contra o Município, a ação n .º 90/19.2BECTB 

que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Castelo Branco, na qual o STAL (Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas 

Públicas, Concessionárias e Afins), em representação e 

defesa dos seus associados Jorge Manuel Fernandes dos 

Santos e José Augusto Tenreiro, trabalhadores do Município, 

vem peticionar a impugnação da deliberação da Câmara 

Municipal de 31/10/2018 que aplicou, aos citados 

trabalhadores, uma pena disciplinar de multa, no âmbito d o 

processo disciplinar n .º 001/2018; -------------------------------  

b) O Município está convicto da correta aplicação das normas 

legais em causa, face aos factos apurados no decurso dos 

respetivos processos disciplinares, pelo que se impõe, assim, 
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contestar a referida ação;  ----------------------------------------  

c) Para tanto, é obrigatória a constituição de advogado;  -------  

d) O prazo para a contestação termina no próximo dia 26 de 

março. ---------------------------------------------------------------  

Assim, proponho que, para o efeito, seja mandata do o Dr. João 

Paulo Matias, advogado, cujo contrato de prestação de 

serviços contempla, entre outros, a propositura e contestação 

de ações judiciais em nome do Município. ’  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, contestando a ação supra identificada e 

constituindo como mandatário o senhor Dr. João Paulo 

Matias que, no âmbito das suas funções de jurista avençado 

do Município e na qualidade de advogado em exercício, 

patrocinará o Município. --------------------------------------------  

*A20* Análise, discussão e votação relativas ao exer cício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de um imóvel, sito no 

Largo da Roseira, em Trancoso:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 133 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 11 do corrente mês de março, de 

Natália Maria Lopes Isidoro da Silva Daniel , residente em 

Sequeiros, concelho de Aguiar da Beira , na qualidade de 

proprietária, a solicitar que a Câmara Municipal informe se 

deseja ou não exercer o direi to de preferência, relativo à venda 
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de um prédio urbano, sito no Largo da Roseira, em Trancoso, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1154 da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, pelo valor de 70.000 

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

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

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

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preços inerentes à participação nas férias desportivas, 

promovidas pela Câmara Municipal, para o ano de 2019:  De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara,  acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a seguinte proposta que se 

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

‘O Município de Trancoso, reconhecendo as dificuldades de 

muitos pais em encontrar um local seguro onde deixar os 

filhos, durante os períodos de férias, pretende, à semelhança 

de anos anteriores, promover um conjunto de atividades 

culturais, lúdicas e desportivas, nas próximas férias de Páscoa, 

Verão e Natal.  ---------------------------------------------------------  

A participação neste conjunto alargado de atividades irá 

proporcionar, às crianças e jovens, momentos  verdadeiramente 

lúdicos e de lazer, com novas experiências, certamente 

enriquecedoras.  -------------------------------------------------------  

Assim, revela-se necessário que a Câmara Municipal proceda à 
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fixação dos preços associados à participação nas mencionadas 

férias.  ------------------------------------------------------------------  

Para tal, proponho os seguintes valores:  --------------------------  

Para o período de férias de Páscoa, para alunos do 1.º e 2.º 

ciclos: ------------------------------------------------------------------  

-2€ , para um dia;  ------------------------------------------------  

-10€ ,  para uma semana;  ----------------------------------------  

-15€ ,  para duas semanas.  --------------------------------------  

Para o período de férias de Verão, para alunos do 1.º e 2.º 

ciclos: ------------------------------------------------------------------  

-10€ ,  por semana (a participação do segundo filho e 

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

-A aquisição da totalidade das semanas, no ato de 

inscrição, beneficiará de 1 semana grátis.  ----------------  

Para o período de férias de Natal, para alunos do 1.º e 2.º 

ciclos: ------------------------------------------------------------------  

-2€ , para um dia;  ------------------------------------------------  

-10€,  para uma semana;  ----------------------------------------  

-15€ ,  para duas semanas.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 295 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 4 do passado mês 

de fevereiro, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Falachos, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, 

destinado à execução de reparações na Igreja Paroquial .  --------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.750€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 564 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do corrente mês 

de março, da Associação dos Amigos de Vale de Mouro, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro , no valor de 

1.000€,  destinado a ajudar a concretizar o seu plano de 

atividades para 2019. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 547 da 

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

de março, da Associação Cultural e Recreativa de Rio de Mel , a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, destinado a 

colaborar na concretização do seu plano de atividades para  

2019. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A25*  De seguida, foi presente o requerimento número 589 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do corrente 

mês de março, da Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais , a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 

12.000€,  destinado a ajudar a concretizar o seu plano de 

atividades para 2019. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 12.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 593 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do corrente 

mês de março, da Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no valor de 20.000€,  destinado a comparticipar a 

execução de obras, no Estádio do Picoto . --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 15.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador João 

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

*A27*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

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

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

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

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



 

 
Ata  n . º    0 5  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    13 -0 3 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A29*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

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

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


