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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 7 DE AGOSTO DE 2019. ----------------------  

*A1*  Aos 7 dias do mês de agosto 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 .  -------------------  

*A3*  Tratando-se da reunião pública mensal, antes do “período antes 

da ordem do dia”, começaram por ser recebidos os seis 

habitantes da freguesia de Cogula a seguir identificados : Dulce 

Xavier, Liliana Santos, Aníbal Xavier, Carla Baltazar, Marisa 

Castro e Luís Castro Ribeiro, que vieram manifestar toda a sua 

preocupação pela possível instalação, na área da sua freguesia , 

de uma empresa de refinação de bagaço de azeitona.  -------------  

Começando por referir  que haviam tomado conhecimento da 

criação de uma empresa denominada “Trancoliva – Comércio e 

Indústria de Azeites, Limitada” , com sede em Cogula  e que 
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haviam constatado que já se encontravam executadas algumas 

lagoas, perguntaram ao senhor Presidente da Câmara se aquela 

empresa já havia dado entrada, nos serviços muni cipais, de 

qualquer pedido de licenciamento e para que fim e se o 

executivo municipal já havia tomado qualquer posição acerca 

deste assunto.  ---------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que a 

Junta de Freguesia de Cogula havia alertado a Câmara 

Municipal de que haviam sido executados alguns trabalhos 

relacionados com as lagoas e que, remetido esse alerta para os 

serviços de obras particulares, os mesmos, em sete do passado 

mês de maio, informaram que não havia dado entrada qualque r 

pedido de licenciamento. Continuando a intervir, o senhor 

Presidente da Câmara acrescentou que, após a empresa ser 

notificada para regularizar o pedido de licenciamento, em trinta 

e um do passado mês de julho, os serviços técnicos informar am 

que havia dado entrada, naqueles serviços, um processo 

respeitante ao licenciamento da construção de um tanque de 

receção de bagaço de azeitona, em nome da referida empresa 

“Trancoliva, Limitada” e que, face às omissões do mesmo, 

havia sido solicitado à empresa que apresentasse os elementos 

em falta, nomeadamente uma memória descritiva, com 

discriminação das atividades a desenvolver, bem como o seu 

enquadramento, em termos das regras estipuladas no Plano 

Diretor Municipal.  ----------------------------------------------------  
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Sintetizando, o senhor Presidente da Câmara, após agradecer a 

presença daqueles seis munícipes, referiu que se estava numa 

fase de avaliação do projeto , uma vez que ainda não se conhece 

a finalidade do referido tanque, acrescentando que nunca será 

licenciada uma empresa que viole as disposições legais em 

vigor, nomeadamente em termos ambientais.  ----------------------  

De seguida, interveio o senhor vereador Eduardo Pinto para 

referir que a Câmara Municipal  tem obrigação legal de receber 

todos os requerimentos apresentados nos serviços, sujeitando-

os a análise dos serviços municipais e que, feito o seu 

enquadramento, o execut ivo camarário toma uma decisão, 

procurando não violar as  disposições legais. Acrescentou ainda 

que a Câmara Municipal  irá estar atenta à situação, respeitando 

sempre os direitos dos munícipes, uma vez que nem todos os 

investimentos contribuem para o desenvolvimento económico e 

social do concelho.  ---------------------------------------------------  

Seguidamente,  os referidos munícipes de Cogula entregaram, a 

todos os senhores vereadores, testemunhos escritos das 

possíveis consequências deste tipo de investimentos, 

acrescentando que se trata  de projetos muito poluentes que não 

contribuem para o desenvolvimento do concelho e que, como 

tal, para além do enquadramento técnico legal , era necessário o 

poder político tomar uma decisão, afastando da área do 

concelho este tipo de investimentos.  -------------------------------  

Para concluir este assunto, o senhor Presidente da Câmara 
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afirmou que a população irá sendo informada da evolução de 

todo este processo e que a presença destes cogulenses, na 

reunião camarária, irá obrigar o executivo a estar ainda mais 

atento à situação. -----------------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A4*  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 10 

do passado mês de julho 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.  ---  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

148, datado de 6 do corrente mês de agosto e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 658.082,50€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 215.485,10€.  ----------------  

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

Ponto 3:  Operações urbanísticas : decisões tomadas no 

âmbito da delegação de competências, durante  o mês de 

julho. --------------------------------------------------------------  

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

medição de trabalhos n.º  6, respeitante à empreitada  

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

Ponto 5: Análise, discussão e votação de proposta técnica 

relacionada com uma alteração ao projeto e relativa à 

entrada na “Área de Acolhimento Empresarial de 

Trancoso” .  --------------------------------------------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relat ivas a cinco 

adendas aos 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 Requalif icação do Estádio 

Municipal de Trancoso, do Projeto INOVCAST –  

Construção da Área de Acolhimento Empresarial e 

Requalificação de Edifício para Instalação de Incubadora  

de Empresas e da Requalificação da Rede Viária 

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

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

aprovação da versão final da 6ª alteração ao Plano Diretor 

Municipal.  --------------------------------------------------------  
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Ponto 8:  Análise,  discussão e votação de adendas aos 

protocolos celebrados com a Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil e com as Associações 

Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do concelho e 

relacionados com o funcionamento das Equipas de 

Intervenção Permanentes. --------------------------------------  

Ponto 9: Análise,  discussão e votação relativas a um 

concurso público relacionado com a atribuição de direitos 

de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de lítio e 

minerais associados. --------------------------------------------  

Ponto 10:  Análise,  discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

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

para formular um convite aos senhores vereadores, no sentido  

de estarem presentes na abertura da Feira de São Bartolomeu / 

2019, no próximo dia 9 do corrente mês de agosto, pelas 

10h30m, com a presença da senhora Secretária de Estado do 

Turismo e no almoço que, pelas 12h45m do mesmo dia, terá 

lugar no restaurante da Encanta, dentro do recinto da Feira.  ----  

*A8*  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, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de 
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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 corr ente ano. ----------  

Considerando as circunstâncias atrás descritas, apurou-se um 

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

montante de 293.187,68 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 

agosto, o valor disponível para a assunção de novos 

compromissos é de 241.858,06 euros.’  -----------------------------  

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

*A9*  Dispensa de autorização de utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 2601 da Secção de Obras 
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Particulares que deu entrada nesta Câmara em 6 do corrente 

mês de agosto, de Célia Marisa Cardoso Pena, residente em 

Coimbra, na qualidade de proprietária , a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita na 

rua do Outeiro, em Feital, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 244 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 autorização de utilização.  --  

*A10*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de julho: De 

seguida, foi presente informação da sub-unidade de 

planeamento e acompanhamento de obras , a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

julho, designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice -Presidente, no uso das 

competências delegadas, ao abrigo do disposto no artigo 34.º do 

Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12 de se tembro com ulteriores 

alterações, que se reproduz na íntegra:  -----------------------------  

‘Licenças Administrativas: ------------------------------------------  

Obras de alteração e ampliação de um edifício destinad o a 

habitação, alvará n.º 19/2019 (Proc. Interno 01/2019/10), 

em nome de Ezan Guy Fabrice Morrison , sito no lugar de 
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Fonte Cerdeira, em Aldeia Nova; -----------------------------  

Obras de alteração de um edifício destinado a habitação, 

alvará n.º 20/2019 (Proc. Interno 01/2018/29 ,) em nome de 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Terrenho, 

sito na rua Fortunato Tavares, em Terrenho; ----------------  

Construção de um edifício destinado a comércio/serviços e 

arrumos, alvará n.º 21/2019 (Proc. Interno 01/2019/14) , 

em nome de Alfabeto Catita Unipessoal, sito no lugar de 

Torneira, em Vila Franca das Naves; -------------------------  

Legalização de alterações de um armazém (Proc. Interno 

01/1983/489), em nome de Cipriano de Deus Ferreira 

Pinto, sito em Zona Industrial de Trancoso; -----------------  

Aditamento ao alvará de obra n .º 23/2017 (Proc. Interno 

01/2016/30), em nome de Célia Cristina dos Santos Pinto, 

sita na rua do Castelo, em Póvoa do Concelho; -------------  

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

Alvará de Utilização, n.º 18/2019 (fracção C) (Proc. Interno 

09/2019/19), em nome de Luís Gonçalo Mendes do Amaral 

Santiago Fernandes e Miguel João Mendes do Amaral 

Santiago Fernandes, sito em Rua Dr. Fernandes Vaz , n.º  

14, em Trancoso; ------------------------------------------------  

Alvará de Utilização, n.º 19/2019 (Proc. Interno 09/2019/9) ,  

em nome de Lactovil - Lacticínios de Trancoso, S.A., sito 

no lugar de Quinta das Pousadas, em Trancoso; ------------  

Alvará de Utilização, n.º 20/2019 (Proc. Interno 
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09/2019/25), em nome de João Carlos Ramos Coimbra, sito 

no lugar de Paúl, em Guilheiro; -------------------------------  

Alvará de Utilização, n.º 21/2019 (Proc. Interno 

09/2019/27), em nome de Luís António Fonseca de 

Almeida, sito no lugar de Ribeira do Pinheiro, em Torre do 

Terrenho; ---------------------------------------------------------  

Alvará de Utilização, n.º 22/2019 (r/chão) (Proc. Interno 

09/2019/23), em nome de Dulce Maria Rodrigues Bernardo 

Barreiros, sito em Rua de São José , n.º 1, em Vila Franca 

das Naves; --------------------------------------------------------  

Alvará de Utilização, n.º 23/2019 (Proc. Interno 

09/2019/26), em nome de Carlos Alberto Monteiro Botelho, 

sito em Granja; --------------------------------------------------  

Alvará de Utilização, n.º 24/2019 (Proc. Interno 

09/2019/16), em nome de Maria Luísa Caldas Dias, sito em 

Rua 5 de Outubro, Lote 24 , na  Zona Industrial de 

Trancoso; ---------------------------------------------------------  

Alvará de Utilização, n.º 25/2019 (Proc. Interno 

09/2019/30), em nome de Pedro António Pinto Maltez, sit o 

em Quinta do Conde, Lote 23, em Trancoso; -----------------  

Alvará de Utilização, n.º 26/2019 (Proc. Interno 

09/2019/14), em nome de Dinastia do Vento, Lda. sito no 

lugar de Quinta das Boiças, em Souto Maior; ---------------  

Aditamento ao Alvará de Utilização, n.º  14/1998 (fracção -  

A, R/chão) (Proc. Interno 14/2019/1) , em nome de 
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Fernanda de Jesus Duarte Ferreira, Maria da Luz 

Alexandre Duarte Lourenço e Áurea Duarte Lourenço 

Amado Pinto, sito em Av. das Indústrias, 8, em Trancoso; -  

Aditamento ao Alvará de Utilização, n.º  19/2017 (Proc. 

Interno 09/2019/14), em nome de Assembleia de Compartes 

dos Baldios de Aldeia Velha, sito em rua da Escola, em 

Aldeia Velha; ----------------------------------------------------  

Alvará de Autorização de Ut ilização, n.º 11/2019 (Proc. 

Interno 09/2019/17), em nome de Joaquim Lúcio Soares 

Ferreira, sito na Rua da Estação, em Vila Franca das 

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

Alvará de Autorização de Utilização , n.º 12/2019 (Proc. 

Interno 09/2019/13), em nome de António de Almeida 

Fernandes, sito na Rua Castelo de Vide, em Trancoso; ----  

Alvará de Autorização de Utilização, n.º 13/2019 (Proc. 

Interno 09/2019/15), em nome de Fábio Ricardo Paredes 

da Rocha, sito no lugar de Santa Maria, em Carnicães;----  

Comunicação Prévia:  ------------------------------------------------  

Alterações de um edifício destinado a habitação, (Proc.  

Interno 01/1978/664) , em nome de José Fernando Dias 

Rodrigues, sito em Rua de S. Pedro, 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 
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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.  ---------------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas  ao auto de medição de 

trabalhos n.º  6, 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 está de acordo com a s 

medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta , importando no valor de 36.798,14€, 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 36.798,14€.  --------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta técnica relacionada 

com uma alteração ao projeto e relativa à entrada na “Área 

de Acolhimento Empresarial de Trancoso”: De seguida, foi 

presente informação do setor de planeamento e urbanismo, 

acerca do assunto referido em epígrafe, que se transcreve na 

íntegra:  -----------------------------------------------------------------  

‘Após visita à obra, estando presentes a empresa adjudicatária, 

equipa projetista, fiscalização e executivo municipal, foi 

solicitado à equipa projetista que fosse melhorado o projeto , 

para uma melhor entrada e circulação de pesados na área 

empresarial.  -----------------------------------------------------------  
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Assim, a equipa projetista apresentou agora uma planta  que se 

anexa, em que se melhora a entrada na Área Empresarial  

(raios maiores aos previstos), aumenta a área de circulação no 

fundo da reta principal (junto aos lote s 1 e 2) e propõe a 

pavimentação / pintura da rotunda prevista junto aos lotes 10 e 

15. ----------------------------------------------------------------------  

Estas alterações, para além de alterarem as áreas de 

pavimentação, reduzem, ligeiramente, as áreas da zona verde 

(respeita na mesma as áreas regulamentadas) e da faixa de 

proteção (respeita na mesma os 30 metros regulamentados).  ---  

Os serviços não veem inconveniente na alteração proposta. ’  ---  

Na sequência da informação técnica dos serviços, 

concordando com o trabalho desenvolvido pela equipa 

projetista, a Câmara Municipal deliberou aprovar as 

alterações introduzidas ao projeto inicial que irão, 

certamente, melhorar a fluidez na circulação de veículos. -----  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas  a cinco adendas aos 

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 INOVCAST – Construção da Área de 

Acolhimento Empresarial e Requalificação de Edifício para 

Instalação de Incubadora de Empresas e da Requalificação 
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da Rede Viária Municipal:  -----------------------------------------  

Na sequência da devolução dos processos respeitantes aos 

contratos de empréstimo supra referidos, enviados ao Tribunal 

de Contas, para efeitos de fiscalização prévia, o qual veio 

solicitar esclarecimentos e levantar dúvidas , quanto à 

conformidade legal de algumas cláusulas constantes daqueles 

contratos, os outorgantes (Banco Comercial  Português, S.A. e 

Município de Trancoso) decidiram celebrar cinco adendas 

àqueles contratos. -----------------------------------------------------  

As referidas adendas alteram os montantes dos empréstimos,  

previstos n.º  1 da cláusula 1.ª  do contrato, exceto o destinado à 

“Construção da ETAR de Vila Franca das Naves” que se 

mantém nos 332.000€. Todos os restantes montantes são 

reduzidos. Assim: -----------------------------------------------------  

- o destinado à “Construção do Centro de Recolha Oficial de 

Animais” passa de 125.046€ para 92.893€;  ---------------------  

- o previsto para a “Requalificação do Estádio de Trancoso”  

passa de 120.538€ para 79.132€;  ---------------------------------  

- o destinado ao “Projecto INOVCAST” passa de 238.627€ para 

147.465€ , afetando a finalidade do empréstimo apenas à 

execução da componente “Construção da Área de 

Acolhimento Empresarial”,  atendendo a que a outra 

componente, “Requalificação de Edifício para Instalação de 

Incubadora de Empresas” , não tem, ainda, comparticipação 

comunitária aprovada, desconhecendo-se, por isso, qual vai 
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ser  a componente nacional a ser assegurada pelo Municípi o 

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

- o previsto para a “Requalificação da Rede Viária Municipal”  

passa de 664.892€ para 523.160€ .  --------------------------------  

Por outro lado, as adendas revogam: -------------------------------  

- a cláusula 9.ª dos contratos, respeitante à capitalização de 

juros remuneratórios, em caso de mora no pagamento das 

respetivas prestações;  ---------------------------------------------  

- a alínea e) do n.º  2 da cláusula 10.ª , respeitante à comissão de 

recuperação de valores em dívida , por eventual falta de 

provisão da conta associada aos pre sentes financiamentos;  ---  

- o n.º 3 da cláusula 14.ª, respeitante à possibilidade de o Banco 

utilizar saldos de outras contas de que o Município seja  

titular no Banco, em situações de incumprimento. -------------  

As mesmas adendas acrescentam a cláusula 24.ª  aos contratos, 

integrando nos mesmos um anexo, com o plano de amortizações 

de capital, de juros e de outros encargos resultantes das 

operações de financiamento.  ----------------------------------------  

Concordando com o teor das adendas presentes , a Câmara 

Municipal deliberou aprová-las, dando poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para as outorgar . --------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

aprovação da versão final da 6ª alteração ao P lano Diretor 

Municipal: De seguida, foi presente informação do setor de 

planeamento e urbanismo, acerca do assunto referido em 
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epígrafe, que se transcreve na íntegra:  -----------------------------  

‘Nos termos do disposto no artigo 89 .º do Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal procedeu à 

abertura do período de discussão pública, relativa à sexta 

alteração ao Plano Diretor Municipal de Trancoso, através do 

Aviso n.º 10435/2019, de 24 de junho, publicado em Diário da 

República, 2.ª Série, e divulgada através da Comunicação 

Social. Tendo decorrido o prazo concedido para a referida 

discussão pública, não se registaram reclamações, 

observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos 

apresentados por particulares.  --------------------------------------  

Assim e de acordo com o ponto 1, artigo 90 .º do Decreto-Lei 

n.º  80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal deverá 

propor, à Assembleia Municipal, a aprovação da versão final 

relativa à sexta alteração ao Plano Diretor Municipal de 

Trancoso que foi aprovada em reunião de Câmara de 27 de 

março de 2019.’  -------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica dos serviços e 

com a deliberação camarária de 27/03/2019, a Câmara 

Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal de 

Trancoso que aprove a versão final da sexta alteração ao 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, com modificação da 

redação do n.º 2 do art.º 24.º e com a criação do artigo 31.º -A, 

na Secção VII do Capitulo III, que passarão a ter, 

respetivamente, os seguintes conteúdos:  --------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 6  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    07 -0 8 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

“Nestes espaços ( florestais) pode ser apenas autorizada, salvo 

indicação em contrário na regulamentação de cada uma das 

categorias, a construção de edificações destinadas a 

equipamentos coletivos, a habitação para proprietários ou 

titulares dos direitos de exploração, a trabalhadores 

permanentes, a turismo de habitação, a turismo rural e 

agroturismo, a instalações agropecuárias, a apoio de 

explorações agrícolas e florestais, ao aproveitamento e/ou 

transformação de produtos agrícolas, florestais ou pecuários, 

instalações de vigilância e combate a incêndios florestais e à 

exploração de recursos minerais do subsolo”.  -------------------  

e “Admite-se o licenciamento das operações urbanísticas 

necessárias ao licenciamento das atividades a que se refere o 

regime excecional de regularização de atividades económicas 

e que tenham recebido deliberação favorável ou deliberação 

final condicionada na conferência decisória, 

independentemente da categoria de espaço onde se localizam e 

no estrito cumprimento das condições impostas na conferência 

decisória.”  -------------------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de adendas aos protocolos 

celebrados com a Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civi l e com as Associações Humanitár ias dos 

Bombeiros Voluntários do concelho e relacionados com o 

funcionamento das Equipas de Intervenção Permanentes:  

Seguidamente, foram presentes as adendas aos protocolos  
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referidos em epígrafe, que se transcrevem na íntegra:  -----------  

------------------- 'ADENDA AO PROTOCOLO  --------------------  

---CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO  -  

------DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE  -----  

Considerando que,  ----------------------------------------------------  

O Governo preconiza o reforço da profissionalização dos 

Bombeiros, promovendo o desenvolvimento gradual das 

Equipas de Intervenção Permanente, em parceria com os 

Municípios e as Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários, e reconhece aos Corpos de Bombeiros a qualidade 

de parceiros fulcrais no sis tema de proteção civil.  ---------------  

Os bombeiros que integram as Equipas de Intervenção 

Permanente, constituídas nas Associações Humanitárias de 

Bombeiros, têm conhecimentos e valências que lhes permitem 

dar resposta adequada nas diferentes missões, em  ocorrências 

cada vez mais exigentes e complexas nas áreas dos respetivos 

concelhos.  -------------------------------------------------------------  

É, assim, imperioso criar condições para a valorização do 

estatuto dos bombeiros que integrem estas Equipas , celebrando 

a presente Adenda ao "Protocolo Condições de Contra tação e 

Funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente" a 

subscrever entre a Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil, o respetivo Município e a Associação 

Humanitária de Bombeiros.  -----------------------------------------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  
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Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil  

(ANEPC) ,  pessoa coletiva n.º  600082490,  com sede na Av. do 

Forte, 2794-112 Carnaxide, neste ato devidamente 

representada pelo Presidente, Tenente-General Carlos Manuel 

Mourato Nunes,  -------------------------------------------------------  

Município de Trancoso , pessoa coletiva n.º 501143726, com 

sede na Praça do Município,  6420-107 Trancoso, neste ato 

devidamente representado pelo Presidente, Amílcar José Nunes  

Salvador,---------------------------------------------------------------  

E, -----------------------------------------------------------------------  

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso , pessoa coletiva n.º 501409254, com sede na Rua dos 

Bombeiros Voluntários, 6420-069 Trancoso, neste ato  

devidamente representada pelo Presidente, João José Batista 

de Sousa, ---------------------------------------------------------------  

É celebrada a presente Adenda ao "Protocolo Condições de 

Contratação e Funcionamento das equipas de Intervenção 

Permanente" , celebrado em 2018, que se rege nos termos e 

condições das cláusulas seguintes:  ---------------------------------  

------------------------Cláusula Primeira  ---------------------------  

-----------------(Alteração da Cláusula Quinta)  -------------------  

1. A Cláusula Quinta do "Protocolo Condições de Contratação 

e Funcionamento das Equipas de Intervençã o Permanente" 

passa a ter a seguinte redação:  -------------------------------------  

-------------------------Cláusula Quinta  -----------------------------  
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----------------(Direitos dos elementos da EIP)  -------------------  

1. A remuneração base mensal é estabelecida em 738,05€ 

(setecentos e trinta e oito euros e cinco cêntimos), 

correspondente ao nível 6 da tabela remuneratória 

aplicável à Administração Pública, sendo atualizável 

anualmente na mesma percentagem do aumento que s e 

verificar para os salários dos trabalhadores da 

Administração Pública.  -----------------------------------------  

2. O pessoal contratado tem direito a subsídio de férias e de 

Natal, de montante equivalente à remuneração base ou ao 

seu proporcional, de acordo com a legislação em vigor, 

pago com o vencimento dos meses de Junho e Novembro, 

respetivamente.  --------------------------------------------------  

3. É devido subsídio de refeição pelos dias de prestação de 

serviço efetivo, no montante equivalente ao estabelecido 

para a função pública e que no presente ano económico é 

de 4,77€ (quatro euros  e setenta e sete cêntimos) por dia.  -  

4. Relativamente ao elemento que exerça funções de chefia da 

EIP, é devido um suplemento mensal, correspondente a 

25% sobre o valor base referido no n. º  1 desta Cláusula.  --  

5. A atribuição do suplemento de chefia depende do exercício 

efetivo das funções.  ---------------------------------------------  

6. Sobre o vencimento mensal são efetuados os descontos 

legalmente previstos.  -------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Segunda  ---------------------------  
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------------------------ (Entrada em Vigor)  --------------------------  

A presente Adenda entra em vigor no dia 07 de agosto de 2019.   

Feito em quadruplicado, destinando-se um exemplar a cada 

uma das partes e outro à entidade homologante.  -----------------  

Trancoso, 07 de agosto de 2019.  ------------------------------------  

O Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil: Carlos Manuel Mourato Nunes  -------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso : Amílcar José 

Nunes Salvador -------------------------------------------------------  

O Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso: João José Batista de Sousa’  ----------  

------------------- 'ADENDA AO PROTOCOLO  --------------------  

---CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO  -  

------DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE  -----  

Considerando que,  ----------------------------------------------------  

O Governo preconiza o reforço da profissionalização dos 

Bombeiros, promovendo o desenvolv imento gradual das 

Equipas de Intervenção Permanente, em parceria com os 

Municípios e as Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários, e reconhece aos Corpos de Bombeiros a qualidade 

de parceiros fulcrais no sistema de proteção civil.  ---------------  

Os bombeiros que integram as Equipas de Intervenção 

Permanente, constituídas nas Associações Humanitárias de 

Bombeiros, têm conhecimentos e valências que lhes permitem 

dar resposta adequada nas diferentes missões, em ocorrências 



 

 
Ata  n . º    1 6  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    07 -0 8 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

cada vez mais exigentes e complexas nas áreas dos respetivos 

concelhos.  -------------------------------------------------------------  

É, assim, imperioso criar condições para a valorização do 

estatuto dos bombeiros que integrem estas Equipas , celebrando 

a presente Adenda ao "Protocolo Condições de Contratação e 

Funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente" a 

subscrever entre a Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil, o respetivo Município e a Associação 

Humanitária de Bombeiros.  -----------------------------------------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil  

(ANEPC) ,  pessoa coletiva n.º  600082490,  com sede na Av. do 

Forte, 2794-112 Carnaxide, neste ato devidamente 

representada pelo Presidente, Tenente-General Carlos Manuel 

Mourato Nunes,  -------------------------------------------------------  

Município de Trancoso, pessoa coletiva n.º 501143726, com 

sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, neste ato 

devidamente representado pelo Presidente, Amílcar José Nunes  

Salvador,---------------------------------------------------------------  

E, -----------------------------------------------------------------------  

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves , pessoa coletiva n.º 503878570, com sede na 

Rua dos Moinhos, 6420-748 Vila Franca das Naves, neste ato  

devidamente representada pelo Presidente, Jaime Vítor 

Varandas Ferreira,  ---------------------------------------------------  
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É celebrada a presente Adenda ao "Protocolo Condições de 

Contratação e Funcionamento das equipas de Intervenção 

Permanente" , celebrado em 2018, que se rege nos termos e 

condições das cláusulas seguintes: ---------------------------------  

------------------------Cláusula Primeira  ---------------------------  

-----------------(Alteração da Cláusula Quinta)  -------------------  

1. A Cláusula Quinta do "Protocolo Condições de Contratação 

e Funcionamento das Equipas de Inte rvenção Permanente" 

passa a ter a seguinte redação:  -------------------------------------  

-------------------------Cláusula Quinta  -----------------------------  

----------------(Direitos dos elementos da EIP)  -------------------  

1. A remuneração base mensal é estabelecida em 738,05€ 

(setecentos e trinta e oito euros e cinco cêntimos), 

correspondente ao nível 6 da tabela remuneratória 

aplicável à Administração Pública, sendo atualizável 

anualmente na mesma percentagem do aumento que se 

verificar para os salários dos trabalhadores da 

Administração Pública.  -----------------------------------------  

2. O pessoal contratado tem direito a subsídio de férias e de 

Natal, de montante equivalente à remuneração base ou ao 

seu proporcional, de acordo com a legislação em vigor, 

pago com o vencimento dos meses de Junho e Novembro, 

respetivamente.  --------------------------------------------------  

3. É devido subsídio de refeição pelos dias de prestação de 

serviço efetivo, no montante equivalente ao estabelecido 
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para a função pública e que no presente ano económico é 

de 4,77€ (quatro euros e setenta e sete cêntimos) por dia.  -  

4. Relativamente ao elemento que exerça funções de chef ia da 

EIP, é devido um suplemento mensal, correspondente a 

25% sobre o valor base referido no n.º  1 desta Cláusula.  --  

5. A atribuição do suplemento de chefia depende do exercício 

efetivo das funções.  ---------------------------------------------  

6. Sobre o vencimento mensal são efetuados os desconto s 

legalmente previstos.  -------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Segunda  ---------------------------  

------------------------(Entrada em Vigor)  --------------------------  

A presente Adenda entra em vigor no dia 07 de agosto de 2019.   

Feito em quadruplicado, destinando-se um exemplar a cada 

uma das partes e outro à entidade homologante.  -----------------  

Trancoso, 07 de agosto de 2019.  ------------------------------------  

O Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil: Carlos Manuel Mourato Nunes  -------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso: Amílcar José 

Nunes Salvador -------------------------------------------------------  

O Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves: Jaime Vítor Varandas 

Ferreira.’  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar as adendas 

apresentadas, nos seus exatos termos.  -----------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas a um concurso público 
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relacionado com a atribuição de direitos de prospeção e 

pesquisa de depósitos minerais de lítio e minerais 

associados:  Na sequência da deliberação camarária de 

24/04/2019, respeitante ao assunto referido em ep ígrafe 

“Processo n.º  MN/PPP/0489 – Cabecinha”,  a Direção-Geral de 

Energia e Geologia enviou um novo ofício que deu entrada nos 

serviços do Município, sob o número 2456, em 30/07/2019, a 

solicitar parecer da autarquia, relativamente àquele processo, 

tendo em consideração a redução da área prevista no pedido de 

prospeção e pesquisa inicialmente apresentado pela empresa.  --  

Acerca deste assunto, a divisão de obras, ambiente e 

equipamento urbano, apresentou a informação que se transcreve 

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

‘A área delimitada pela poligonal cujos vértices constam na 

configuração apresentada insere-se num espaço muito vasto, 

ocupando espaços urbanos e espaços não urbanos, de acordo 

com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de 

Trancoso. Os espaços não urbanos compreendem as seguintes 

classes: agrícolas, florestais, uso múltiplo, naturais e 

destinados à indústria extrativa. Os espaços destina dos à 

indústria extrativa é que se destinam à exploração dos recursos 

minerais do subsolo, de acordo com legislação em vigor. Há 

ainda a registar um grande património cultural  que, pelas suas 

características, se assume como valores de reconhecido 

interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, técnico 
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ou social.  --------------------------------------------------------------  

Anexa-se extrato da carta da Planta de Ordenamento do Plano 

Diretor Municipal de Trancoso, sinalizando-se a área 

delimitada pela poligonal. ’  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento, devendo ser 

enviada cópia da informação prestada pela divisão de obras, 

ambiente e equipamento urbano à Direção-Geral de Energia e 

Geologia.  --------------------------------------------------------------  

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

*A17*  De seguida, foi presente o requerimento número 858 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do passado mês 

de abril,  da “Alto da Broca – Associação de Produtores 

Florestais”,  a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no 

valor de 7.500€, destinado à aquisição de equipamentos para 

reforçar a sua capacidade operacional . -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 7.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1972 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 12 do passado mês 

de julho, da Associação Cultural  e Desportiva de Vila Franca 

das Naves, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no 

valor de 50.000€, destinado à implementação do seu Plano de 

Desenvolvimento Desportivo, durante a época 2019/2 020. ------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 45.000€, mediante a celebração de protocolo.-  
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*A19*  De seguida, foi presente o requerimento número 1496 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 24 do passado mês 

de junho, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no valor de 65.000€, 

destinado à implementação do seu Plano de Desenvolvimento 

Desportivo, durante a época 2019/2020. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 52.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A20*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A21*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A22*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

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 Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  
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O Diretor de Departamento:  


