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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 31 DE JULHO DE 2019. -----------------------  

*A1*  Aos 31 dias do mês de julho 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, Rogério Tenreiro e Catarina 

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

Intervindo, o senhor Presidente da Câmara justificou a presença 

da senhora vereadora Catarina Tibério , atendendo a que o 

senhor vereador João Rodrigues pediu a sua substituição, nesta 

reunião. ----------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

143, datado de 30 do corrente mês de julho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 843.646,65€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 255.621,89€.  ----------------  

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

*A4*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos:  -----------------------------------------------------  
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Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 2: Dispensa de autorizações de utilização. --------------  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo Júri do Concurso, respeitante à 

aquisição de serviços de “Animação Estruturas e Promoção 

Inerentes à Feira de São Bartolomeu 2019” .  -----------------  

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

medição de trabalhos n.º  7, respeitante à empreitada  

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

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

Medição de trabalhos a menos respeitante à empreitada  

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

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas  à conta final  

provisória da empreitada “Centro de Desenvolvimento de 

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

Ponto 7: Análise, discussão e votação de proposta de 

alteração do n.º 1 do art.º 45 do Regulamento do PDM.  ----  

Ponto 8: Apreciação da 13.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à  correspondente alteração às 

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

ORDEM DO DIA 

*A5*  Intervenções:  O senhor Presidente da Câmara começou por 

agradecer a compreensão manifestada pelos senhores 

vereadores Rogério Tenreiro e Catarina Tibério, no que respeita 
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à alteração da reunião de 24 para 31 de julho.  --------------------  

*A6*  De facto, acrescentou, a necessidade de responder a novos 

pedidos de esclarecimento do Tribunal de Contas, no âmbito do 

processo de fiscalização prévia do processo de  empréstimos, 

motivou o referido adiamento, pois julgava -se possível  poder 

trazer já hoje à reunião, os elementos a remeter ao dito 

Tribunal de Contas.  ---------------------------------------------------  

Porém referiu, o atraso no envio daqueles elementos por parte 

do Banco, inviabilizou tal intenção.  --------------------------------  

*A7*  O senhor Presidente da Câmara informou ainda que a próxima 

reunião de Câmara, teria lugar no próximo dia 7 de agosto. -----  

*A8*  Por último o senhor Presidente da Câmara, informou os 

presentes que, a partir de amanhã, dia 1 de agosto, iriam sair da 

Câmara Municipal, em mobilidade, os seguintes trabalhadores:   

-Pedro José dos Santos Ferreira, assistente operacional , que 

irá para o Município da Guarda, onde reside;-------------------  

- Sara Raquel Silva Marques, assistente operacional, que irá 

para a nova Autoridade para a Prevenção da Violência no 

Desporto, em Viseu; -----------------------------------------------  

-e, Armandina dos Santos Almeida, assistente operacional , que 

irá para a DRAP na Guarda. --------------------------------------  

*A9*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador Rogério 

Tenreiro para se referir ao último Festival de Música no 

Castelo, que decorreu recentemente em Trancoso.  ----------------  

Afirmou não pretender pôr em causa a importância do evento, 
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pois permite atrair muita gente a Trancoso, mas considerou 

igualmente importante assegurar o descanso de todos os 

moradores do Centro Histórico de Trancoso.  ----------------------  

De facto, acrescentou, permit iu-se que a música, muito alta, se 

prolongasse até demasiado tarde, o que prejudicou o descanso e 

sossego dos moradores do Centro Histórico.  ----------------------  

Assim, concluiu, era importante garantir um equilíbrio entre os 

feitos decorrentes da realização dos eventos culturais e 

musicais, designadamente a produção de ruído que lhes está 

associado e o direito ao descanso de todos os cidadãos que 

vivem no Centro Histórico.  ------------------------------------------  

*A10*  A senhora vereadora Catarina Tibério tomou a palavra 

chamando à atenção para o facto de na Praça D. Dinis, ter 

constatado que, muitas vezes, os turistas andam por ali um 

pouco desorientados, pelo que se justificava, na sua opinião, 

instalar no local , um pequeno posto de informação.  --------------  

*A11*  Antes de dar início ao designado período da Ordem do Dia, o 

senhor Presidente  da Câmara informou que, ao contrário do que 

era expectável, não se conf irmou a existência de qualquer 

pedido de dispensa de autorização de utilização, pelo que  iria 

ser retirado o ponto n.º  2 da  Ordem do Dia.  -----------------------  

*A12*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  De 

seguida, 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, 
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decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de 

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

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 e ainda o teor do despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara em 5 de junho do corrente ano. ----------  

Considerando as circunstâncias atrás descritas, apurou-se, um 

saldo inicial de Fundos Disponíveis, para o mês de julho no 

montante de 376.312,70 euros, conforme mapa em anexo , sendo 

que, à presente data, e após a realização dos compromissos já 

assumidos no quadro de apuramento de Fundos para o mês de 

julho, o valor disponível para a assunção de novos 

compromissos é de 210.785,68 euros.’  -----------------------------  

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

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 
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apresentado pelo Júri do Concurso, respeitante à aquisição 

de serviços de “Animação Estruturas e Promoção Inerentes 

à Feira de São Bartolomeu 2019”:  Seguidamente, o júri do 

procedimento apresentou o relatório final, respeitante à 

empreitada referida em epígrafe, que se transcreve  na íntegra:  -  

----------------------------Relatório Final  ---------------------------  

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

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

cumprimento do disposto no artigo 146.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  

Concelho, o júri do procedimento, designado para o present e 

concurso público, com o fim de proceder à análise das 

propostas e elaborar o relatório final, onde  se propõe a 

ordenação das mesmas.  ----------------------------------------------  

A composição do júri do procedimento por deliberação da 

Câmara, em sua reunião, de 10 de julho de 2019.  ----------------  

Membros designados para integrarem o júri:  ---------------------  

EFECTIVOS: ----------------------------------------------------------  

Presidente: Dr. Francisco Coelho; Vogal: Eng.º José Carlos 

Fantasia; Vogal: Eng.º  João Mano. --------------------------------  

2- CRITÉRIOS DE ANÁLISE PARA ADJUDICAÇÃO DA 

PROPOSTA ------------------------------------------------------------  

As propostas foram analisadas em todos os seus atributos, 

representados pelos fatores que densificam o critério de 
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adjudicação, e termos ou condições.  -------------------------------  

Elaborou-se o quadro 1, onde se indica para alé m do 

concorrente, o valor da proposta, devidamente ordenado para 

efeitos de adjudicação.  -----------------------------------------------  

-------------------------------Quadro 1 -------------------------------  

CONCORRENTES  
VALOR GLOBAL DA 

PROPOSTA 
VALOR BASE  

1 -  S imultâneo de Ideias Música e  

Produção  de Eventos Culturais,  Lda.  
161.700,00€  165.000,00€  

 

3- CONCLUSÃO ------------------------------------------------------  

O júri nos termos do disposto no 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 disposto no n .º 3 do artigo 148.º do Código dos 

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

29 de janeiro e ulteriores alterações, enviar o presente 

relatório final, juntamente com os demais documentos que 

compõem o processo de concurso à Câmara Municipal, órgão 

competente 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 
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procedimento, a Câmara Municipal deliberou adjudicar a 

aquisição dos serviços em causa, à firma “Simultâneo de 

Ideias Música e Eventos Culturais, Limitada”, pelo preço de 

161.700€, a que acresce o IVA, à taxa legal em vigor.  ----------  

Mais, foi deliberado solicitar ao adjudicatário a apresentação 

dos documentos legalmente exigíveis. -----------------------------  

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

Contratos Públicos, foi designado como gestor do contrato o 

trabalhador Paulo Jorge Tiago . ------------------------------------  

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

trabalhos n.º  7, respeitante à empreitada “Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social”:  De seguida, foi presente 

informação do setor de planeamento e urbanismo, 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 15.054,93€, a que acresce o 

IVA, à taxa legal em vigor.  ------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou ap rovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 15.054,93€.  --------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas  ao Auto de Medição de 

trabalhos a menos respeitante à empreitada “Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social”: Seguidamente, foi 

presente informação do setor de planeamento e urbanismo, a 

dar conta que o auto de medição de trabalhos a menos, importa 
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no valor de 6.883,73€, a que acresce o IVA, à taxa legal em 

vigor.  -------------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou ap rovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 6.883,73€.  ---------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas  à conta final 

provisória da empreitada “Centro de Desenvolvimento de 

Inovação Social”: De seguida, foi presente informação do setor 

de planeamento e urbanismo, acerca do assunto referido em 

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

‘Como ainda não se encontram publicados os índices que 

permitem a realização da revisão de preços referente à 

empreitada em epigrafe, cumprindo com o e stipulado no art.º  

399.º do CCP, elaborou-se a conta final provisória da 

empreitada. A empresa adjudicatária concordou com a mesma, 

tendo-a rubricado o seu representante. ’  ---------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal  deliberou aprovar a conta final 

provisória da empreitada, com os seguintes valores 

contratuais: -----------------------------------------------------------  

- contrato inicial:  ------------------------------------ 167.771 ,74€  

- contrato adicional ( trabalhos complementares) 16.776,63€  

Foram executados os seguintes montantes de trabalhos:  -------  

- do contrato inicial:  -------------------------------- 160.888,02€  

- do contrato adicional (trabalhos complementares)----------  



 

 
Ata  n . º    1 5  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    31 -0 7 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

 ---------------------------------------------------------- 16.776,63€  

- trabalhos a menos ----------------------------------- 6.883,79€.  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta de alteração do n .º 

1 do art.º 45 do Regulamento do PDM:  Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

‘1- Introdução ---------------------------------------------------------  

O presente documento consubstancia e fundamenta a 

necessidade de se proceder a uma alteração, a 7.ª , ao Plano 

Diretor Municipal de Trancoso em vigor, que se traduz nu ma 

alteração à redação do artigo 45° do Regulamento do referido 

Plano Diretor Municipal.  --------------------------------------------  

O Plano Diretor Municipal de Trancoso encontra-se em 

processo de revisão, não se prevendo porém, que o mesmo 

esteja concluído antes do final do corrente ano.  ------------------  

Por isso, importa assegurar as condições de análise e decisão, 

de forma a ser possível viabilizar e concretizar, nos es paços 

industriais, um conjunto de investimentos i mpulsionadores do 

desenvolvimento local, revelando-se assim urgente e oportuna 

a alteração ao Plano Diretor Municipal de Trancoso, agora 

proposta.  ---------------------------------------------------------------  

2- Enquadramento ----------------------------------------------------  

A alteração pretendida do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Trancoso, enquadra-se na previsão legal dos 

artigos 118° e 119° do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
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Gestão Territorial, na redação do Decreto -Lei n° 80/2015, de 

14 de maio.  ------------------------------------------------------------  

A definição e categorias de espaços industriais, ver tida no 

artigo 45° do Regulamento do Plano Diretor Municipal, cria 

alguma inibição à instalação de algumas atividades 

económicas.  -----------------------------------------------------------  

Assim, a nova proposta, pretende acolher um conjunto de 

atividades económicas mais vasto, indo de encontro às novas 

categorias de solo urbano constantes no Decreto Regulamentar 

n° 15/2015, de 19 de agosto.  ----------------------------------------  

Assim, propõe-se que a redação do n° 1 do artigo 45° do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Trancoso tenha a 

seguinte redação:  -----------------------------------------------------  

"Estes espaços destinam-se à instalação de unidades 

industriais, comportando ainda a instalação de atividades de 

apoio e de atividades económicas, designadamente habitação 

do pessoal de segurança, comércio e serviços, armazenagem e 

logística, pavilhões de feiras e exposições."  ----------------------  

A presente alteração não está sujeita à Avaliação Ambiental 

Estratégica de acordo com o disposto no n°  1 do artigo 120° do 

RJIGT, na redação do Decreto-Lei n° 80/2015, de 14 de maio. 

Estabelece ainda, no n° 2 do mesmo artigo, que "A qualificação 

das alterações para efeitos  do número anterior compete à 

entidade responsável pela elaboração do plano ou do 

programa, de acordo com os critérios estabelecidos no anexo 
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ao Decreto-Lei n° 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n° 58/2011, de 4 de maio, podendo ser procedida 

de consulta às entidades às quais, em virtude das suas 

responsabilidades ambientais especificas, possam interessar os 

efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano."  ----------  

Propõe-se ainda que seja deliberado:  ------------------------------  

a) Que a alteração proposta não seja sujeita a avaliação 

ambiental estratégica, dado que a mesma não é suscetível 

de produzir efeitos negativos para o ambiente, de acordo 

com os critérios estabelecidos no anexo ao Decreto -Lei n° 

232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n° 

58/2011, de 4 de maio; -----------------------------------------  

b) Estabelecer o prazo de 60 dias para a elaboração da 

alteração ao Regulamento do PDM;  --------------------------  

c) Fixar o prazo de 15 dias para o período de participação 

pública, nos termos do n° 2 do artigo 88° do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territor ial, na 

redação do Decreto-Lei n° 80/2015, de 14 de maio, sendo 

este destinado à formulação de sugestões ou propostas.  ---  

Deverá ser remetida a presente proposta à CCDRC, a quem 

deverá ser solicitado acompanhamento do presente processo de 

alteração.’  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos , devendo ser cumpridos 

todos os formalismos legais subsequentes.  -----------------------  
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Mais, foi deliberado remeter a presente proposta á CCDRC, a 

quem deverá ser solicitado o acompanhamento do presente 

processo de alteração.  -----------------------------------------------  

*A18*  Apreciação da 13.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

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

Tendo sido presente a 13.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa,  para o corrente ano,  com valores equivalentes, para 

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

de 240.000,00€  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 Pre sidente. ---------  

*A19*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A20*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A21*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tra tar, 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 Chefe da Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  


