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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 28 DE AGOSTO DE 2019. ---------------------  

*A1*  Aos 28 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  Ana 

Luísa Couto, João Rodrigues e Rogério Tenreiro. ----------------  

*A2*  Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente  

reunião, do senhor vereador Eduardo Pinto. -----------------------  

*A3*  Às  14h30m,  constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Atas: --------------------------------  

*A4*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foram as atas das reuniões 

de 31 do passado mês de julho e 7 do corrente mês de agosto  

submetidas à discussão e votação, tendo sido dispensada a sua 

leitura, atendendo a que as mesmas foram, antecipadamente, 

distribuídas a todos os membros do executivo. --------------------  

Tendo as mesmas sido aprovadas, por maioria, em virtude de 

não ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

João Rodrigues, por não ter estado presente nessas reuniões, 

foi,  ainda, deliberado afixar as referidas atas no átrio do 
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edifício dos Paços do Município de Trancoso e publicá -las no 

site do Município.  ----------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

162, datado de 27 do corrente mês de agosto e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 855.693,85€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 253.567,17€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1:  Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

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

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas ao 

reconhecimento de interesse municipal na construção de 

um edifício de apoio à atividade agropecuária (B), no lugar 

de “Corgo”, em Freches. ----------------------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas à redução da 

distância, à estrema da propriedade, da construção de um 

edifício de apoio à atividade agropecuária (C), no lugar de 

“Corgo”, em Freches .  -------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao 

reconhecimento de interesse municipal  na construção de 

duas edificações de apoio à atividade agropecuária (A e 
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D), no lugar de “Corgo”, em Freches.  -------------------------  

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

medição de trabalhos n.º 7, respeitante à  empreitada “Área 

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

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

medição de trabalhos n.º  1, respeitante à empreitada 

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

Ponto 8:  Análise, discussão e votação de proposta de 

Regulamento relativo à atribuição de lotes na nova Área de 

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

Ponto 9: Apreciação de uma informação dos serviços 

municipais relativa aos transportes escolares e relacionada 

com a impossibilidade de alguns alunos poderem utilizar 

os transportes públicos existentes . ----------------------------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

celebração de um contrato de prestação de serviços de 

alojamento com a Associação Promotora do Ensino 

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

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de cedência de meios materiais e humanos, destinados ao 

funcionamento das atividades letivas da Escola 

Profissional de Trancoso, durante o ano letivo de 

2019/2020. -------------------------------------------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação relativas a um ped ido 

de isenção do pagamento de taxas . ----------------------------  
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Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

revogação da deliberação camarária de 31/07/2019, 

respeitante à alteração do n.º 1 do art .º 45.º do 

Regulamento do P.D.M.. ----------------------------------------  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

alteração por adaptação do conteúdo do n.º  1 do art.º  45.º  

do Regulamento do P.D.M.. ------------------------------------  

Ponto 15:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

reabertura de conta de depósitos à ordem junto do BCP, 

S.A.. --------------------------------------------------------------  

Ponto 16:  Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

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

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

- amanhã, dia 29, irá decorrer, em Trancoso, um programa 

televisivo, transmitido em direto pela RTP,  enquadrado numa 

série de programas promovidos em Municípios com ligaç ões 

a batalhas e património arquitetónico, acrescentando que 

haviam sido desenvolvidos esforços, no sentido de poderem 

estar representadas diversas assoc iações concelhias; ----------  

- no próximo dia 31 do corrente mês de agosto, irá ter lugar, em 

Ferreira do Zêzere, uma semifinal do concurso “7 Maravilhas 

Doces de Portugal” , na qual irá estar presente Trancoso com 

as suas sardinhas doces. Como tal,  convidou os senh ores 
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vereadores a estarem presentes nessa Gala; ---------------------  

- finalmente e após alguns contratempos, haviam chegado os 

vistos, concedidos pelo Tribunal de Contas, aos cinco 

empréstimos contratualizados  com o Banco Comercial  

Português, S.A..  ----------------------------------------------------  

*A8*  Seguidamente, na sequência de proposta do senhor Presidente 

da Câmara, os senhores vereadores acordaram em antecipar, 

para o dia 4 de setembro, a próxima reunião do execut ivo que 

estava agendada para o dia 11 do mesmo mês.  --------------------  

*A9*  Informação atualizada 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 

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 Disponíve is, 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, 
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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 descritas, apurou-se, um saldo 

inicial de Fundos Disponíveis, para o mês de agosto no 

montante de 293.187,68 euros, 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 74.598,13 euros.’   

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

Dispensa de autorizações de utilização: -------------------------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3009 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 do corrente mês de agosto, de Belarmino Augusto Batista , 

residente em Zabro, na qualidade de herdeiro da herança de 

Adriano Augusto, a solicitar dispensa de autorização de 

utilização respeitante a uma habitação, sita no lugar de Tapada 

Velha, em Zabro, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

1144 da Freguesia de Moreira de Rei , 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.  --  

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3010 da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 do corrente mês de agosto, de Carlos Jorge da Silva, 

residente em Venda do Cêpo, na qualidade de proprietário, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita no lugar de Tapada da Espertaleira, em 

Venda do Cêpo, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

2069 da União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior, uma 

vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3007 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 do corrente mês de agosto, de António Pedro dos Santos,  

residente em Granja, na qualidade de proprietário, a solicitar 

dispensa de autorização de utilização respeitante a  uma 

edificação destinada a arrumos , sita no Bairro das Lameirinhas, 

em Granja, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 311 da 

Freguesia de Granja, 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.  --  

*A13*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2724 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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13 do corrente mês de agosto, de Fernando da Cruz Pinheiro,  

residente em Trancoso, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de Judite Maltes da Cruz Pinheiro , a solicitar dispensa 

de autorização de utilização respeitante a  uma habitação, sita 

em Zabro, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 1169 

da Freguesia de Moreira de Rei, 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.  --  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3020 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nest a Câmara em 

26 do corrente mês de agosto, de Sandra Maria Rodrigues 

Gaspar, residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de 

comproprietária  da herança de João Rodrigues Gaspar , a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita no lugar de Batoca, em Maçal da Ribeira, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 682 da União das 

Freguesias de Vilares e Carnicães, 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.  --  

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3069 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 



 

 
Ata  n . º    1 7  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    28 -0 8 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

28 do corrente mês de agosto, de Maria de Fátima da Silva 

Serrano, residente em Lisboa, na qualidade de cabeça de casal  

da herança de Carlos Alberto da Paz Campos, a solicitar 

dispensa de autorização de utilização respeitante a uma 

habitação, sita na Quinta da Lage do Ribeiro, em Trancoso, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 2696 da União 

das Freguesias de Trancoso e Souto Maior , uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A16*  Análise, discussão e votação relativas  ao reconhecimento de 

interesse municipal na construção de um edifício de apoio à 

atividade agropecuária (B), no lugar de “Corgo”, em 

Freches: Seguidamente, foi presente o requerimento número 

2701 da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta 

Câmara em 12 do corrente mês de agosto, da empresa 

Agrobacorinho, Limitada, com sede em Trancoso, a fazer a 

entrega de elementos solicitados, visando a concessão de  

licença administrativa para construção de um edifício de apoio 

à atividade agropecuária . --------------------------------------------  

Acerca do assunto referido em epígrafe, foi presente 

informação da sub-unidade de planeamento e acompanhamento 

de obras que se transcreve na íntegra: ------------------------------  

‘Trata o presente processo do pedido de licença administrativa 
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para construção de um edifício (B) de apoio à atividade 

agropecuária, localizado no lugar de "Corgo" , em Freches.  ----  

Na sequência da informação técnica datada de 03/12/2018 e 

dando cumprimento ao despacho superior , datado de 

04/01/2019, foi notificado a requerente do parecer 

desfavorável relativo à construção em epígrafe, dado que a 

totalidade da zona de terreno onde se propunha edificar o 

Parque de Bovinos (Edifício B) se encont ra inserida em Zona 

de Alto Risco de Incêndio, conforme Carta de Perigosidade do 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(P.M.D.F.C.I.) o que, de acordo com o disposto no n .º  2 do 

artigo 16.º  do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho (com 

ulteriores alterações), torna inviável a pretensão apresentada.   

No entanto, tendo em consideração o referido no n .º 11 do 

mesmo artigo 16.º do mencionado diploma legal "Excetua -se do 

disposto no n.º 2 a construção de novos edifícios destinados a 

utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias, aquícolas, 

piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos 

ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse municipal , 

por deliberação da Câmara Municipal, desde que verificadas 

as seguintes condições:  ----------------------------------------------  

a) Inexistência de alternativa adequada de localização;  --------  

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo 

interessado, incluindo a faixa de gestão de 100 metro s; ------  

c) Medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição 
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de incêndios nas edificações e nos respetivos acessos, bem 

como à defesa e resistência das edificações à passagem do 

fogo; -----------------------------------------------------------------  

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a 

fins habitacionais ou turísticos, ainda que associados à 

exploração; ---------------------------------------------------------  

e) Existência de parecer favorável da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta (C.M.D.F.)."  ---------------------------------  

Neste sentido e com o objetivo de enquadrar o pedido no 

referido n.º 11, vem agora a requerente apresentar 

argumentação, a fim de que a sua pretensão possa ser 

reconhecida como de interesse municipal, por deliberação da 

Câmara Municipal, para posterior análise e emissão de parecer 

por parte da C.M.D.F..’  ----------------------------------------------  

Em conformidade com a informação  técnica dos serviços e 

face à argumentação apresentada pela empresa requerente e, 

ainda, ao disposto no n.º 11 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º  

124/2006, de 28 de junho, com as alterações que lhe foram 

introduzidas, a Câmara Municipal deliberou reconhecer 

interesse municipal na construção do referido edifício, 

condicionado a parecer favorável da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta, atendendo a que:  -----------------------------  

- não existe alternativa adequada de localização;  ---------------  

- a requerente irá tomar medidas de minimização do perigo de 

incêndio, com a criação de uma faixa de gestão;  -------------  
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- a requerente irá tomar medidas relativas à contenção de 

possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e 

nos acessos, bem como à defesa e resistência das 

edificações à passagem do fogo; ---------------------------------  

- o edifício não se destina a fins habitacionais ou turísticos.  --  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas  à redução da 

distância, à estrema da propriedade, da construção de um 

edifício de apoio à atividade agropecuária (C), no lugar de 

“Corgo”,  em Freches: De seguida, foi presente o requerimento 

número 2703 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 12 do corrente mês de agosto, da empresa 

Agrobacorinho, Limitada, com sede em Trancoso, a fazer a 

entrega de elementos solicitados, visando a concessão de 

licença administrativa para construção de um edifício de apoio 

à atividade agropecuária.  --------------------------------------------  

Acerca do assunto referido em epígrafe, foi presente 

informação da sub-unidade de planeamento e acompanhamento 

de obras que se transcreve na íntegra: ------------------------------  

‘Trata o presente processo do pedido de licença administrat iva 

para construção de um Parque de Ovinos (Edifício C) de apoio 

à atividade agropecuária, localizado no lugar de "Corgo" , em 

Freches.  ----------------------------------------------------------------  

Na sequência da informação técnica datada de 03/12/2018 e 

dando cumprimento ao despacho superior datado de 

04/01/2019, foi  notificado a requerente da viabilidade 
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urbanística da operação em epigrafe, desde que cumpridas as 

regras e condicionantes constantes do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (P.M.D.F.C.I.).  e do 

disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho (com 

ulteriores alterações).  -----------------------------------------------  

Neste sentido e atendendo a que a localização proposta para a 

construção em causa se insere em Zona de Baixo Risco de 

Incêndio, conforme Carta de Perigosidade P.M.O.F.C.I.,  mas 

próxima da estrema da propriedade, vem a requerente solicitar 

o enquadramento da pretensão no d isposto no n.º  6 do artigo 

16.º  do referido Decreto-Lei.  ----------------------------------------  

Ora, o mencionado n.º  6 do artigo 16.º  refere que "Quando 

esteja em causa a construção de novos edifícios  ou o aumento 

da área de implantação de edifícios existentes, destinados 

exclusivamente ao tur ismo de habitação, ao turismo no espaço 

rural, à atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou 

atividades industriais conexas e exclusivamente dedicadas ao  

aproveitamento e valorização dos produto s e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do 

interessado e em função da análise de risco apresentada, ser 

reduzida, até 10m, a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção prevista na alínea a) do n .º 4, por 

deliberação da Câmara Municipal, caso sejam verificadas as 

seguintes condições:  -------------------------------------------------  

a) Medidas excecionais de proteção relativas à defesa e 
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resistência do edifício à passagem do fogo;  --------------------  

b) Medidas excecionais de contenção de possíveis fontes de 

ignição de incêndios no edifício e nos respetivos acessos;  ---  

c) Existência de parecer favorável da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta (C.M.D.F.)."  ---------------------------------  

Assim e com o objetivo de enquadrar o pedido no ref erido n.º 6, 

a requerente apresenta argumentação, a fim de que a Câmara 

Municipal possa deliberar no sentido da redução de  distância 

solicitada, para posterior análise e emissão de parecer por 

parte da C.M.D.F..’ --------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação  técnica dos serviços e 

face à argumentação apresentada pela empresa requerente e, 

ainda, ao disposto no n.º 6 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, com as alterações que lhe foram 

introduzidas, a Câmara Municipal deliberou re duzir, até 10m, 

a distância à estrema da propriedade da faixa de proteção, 

condicionada a parecer favorável da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta, atendendo a que:  -----------------------------  

- a requerente irá tomar medidas excecionais de proteção 

relativas à defesa e resistência do edifício à passagem do 

fogo; -----------------------------------------------------------------  

- a requerente irá tomar medidas excecionais de contenção de 

possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos 

respetivos acessos.  -------------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas  ao reconhecimento de 
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interesse municipal na construção de duas edificações de 

apoio à atividade agropecuária (A e D), no lugar de 

“Corgo”, em Freches:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 2694 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente mês de agosto, da 

empresa Agrobacorinho, Limitada, com sede em Trancoso, a 

fazer a entrega de elementos solicitados, visando a concessão 

de licença administrativa para construção de duas edificações 

de apoio à atividade agropecuária.  ----------------------------------  

Acerca do assunto referido em epígrafe, foi presente 

informação da sub-unidade de planeamento e acompanhamento 

de obras que se transcreve na íntegra: ------------------------------  

‘Trata o presente processo do pedido de  licença administrativa 

para construção de duas edificações (A + D) de apoio à 

atividade agropecuária, localizadas no lugar de "Corgo" , em 

Freches. ----------------------------------------------------------------  

Na sequência da informação técnica datada de 03/12/2018 e 

dando cumprimento ao despacho superior datado de 

04/01/2019, foi notificado a requerente do parecer 

desfavorável relativo à construção em epigrafe, dado que a 

totalidade da zona de terreno onde se propunha edificar o Cais 

de Carga (Edifício D) e parte da zona onde se prop unha 

edificar o novo corpo de Maternidades (Edifício A) se 

encontram inseridos em Zona de Alto Risco de Incêndio, 

conforme Carta de Perigosidade do Plano Municipal de Defesa 
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da Floresta Contra Incêndios (P.M.D.F.C.I.). o que, de acordo 

com o disposto no n .º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho (com ulteriores alterações), to rna 

inviável a pretensão apresentada.  ----------------------------------  

No entanto, tendo em consideração o referido no n.º 11 do 

mesmo artigo 16.º do mencionado diploma legal "Excetua -se do 

disposto no n.º 2 a construção de novos edifícios destinados a 

utilizações exclusivamente agrícolas, pecuária s, aquícolas, 

piscícolas, florestais ou de exploração de recursos ener géticos 

ou geológicos que sejam reconhecidas de interesse municipal , 

por deliberação da Câmara Municipal, desde que verificadas 

as seguintes condições:  ----------------------------------------------  

a) Inexistência de alternativa adequada de localização;  --------  

b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adotar pelo 

interessado, incluindo a faixa de gestão de 100 metros;  ------  

c) Medidas relativas à contenção de possíveis  fontes de ignição 

de incêndios nas edificações e nos respetivos acessos, bem 

como à defesa e resistência das edificações à passagem do 

fogo; -----------------------------------------------------------------  

d) Demonstração de que os novos edifícios não se destinam a 

fins habitacionais ou turísticos, ainda que associado s à 

exploração; ---------------------------------------------------------  

e) Existência de parecer favorável da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta (C.M.D.F.) ." ---------------------------------  

Neste sentido e com o objetivo de enquadrar o pedido no 
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referido n.º 11, vem agora a requerente apresentar 

argumentação, a fim de que a sua prete nsão possa ser 

reconhecida como de interesse municipal por deliberação da 

Câmara Municipal, para posterior análise e emissão de parecer 

por parte da C.M.D.F..’  ----------------------------------------------  

Em conformidade com a informação  técnica dos serviços e 

face à argumentação apresentada pela empresa requerente e, 

ainda, ao disposto no n.º 11  do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º  

124/2006, de 28 de junho, com as alterações que lhe foram 

introduzidas, a Câmara Municipal deliberou reconhecer 

interesse municipal na construção dos referidos edifícios, 

condicionado a parecer favorável da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta, atendendo a que:  -----------------------------  

- não existe alternativa adequada de localização; ---------------  

- a requerente irá tomar medidas de minimização do perigo de 

incêndio, com a criação de uma faixa de gestão; -------------  

- a requerente irá tomar medidas relativas à contenção de 

possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e 

nos acessos, bem como à  defesa e resistência das 

edificações à passagem do fogo; ---------------------------------  

- os edifícios não se destinam a fins habitacionais  ou 

turísticos.  -----------------------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas  ao auto de medição de 

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

Acolhimento Empresarial de Trancoso”: De seguida, foi  
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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 17.285,96€, a 

que acresce o IVA, à taxa legal em vigor, acrescentando que os 

trabalhos se encontram divididos da seguinte forma: -------------  

● Rede viária-11.325,53€;  -----------------------------------------  

● Rede de abastecimento de água-1.764,94€;  -------------------  

● Rede de drenagem de águas residuais e pluviais -2.617,61€;   

● Rede de distribuição elétrica-1.277,88€;  ----------------------  

● Rede de distribuição telefónica-300,00€.  ----------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou ap rovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 17.285,96€.  --------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Estádio Municipal de Trancoso”:  Seguidamente, 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 6.739,30€, a que acresce o 

IVA, à taxa legal em vigor, acrescentando que os trabalhos se 

encontram divididos da seguinte forma: ---------------------------  

● Outras Construções - 6.739,30€ .  -------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 
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serviços, a Câmara Municipal deliberou ap rovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 6.739,30€.  ---------------  

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta de Regulamento 

relativo à atribuição de lotes na nova Área de Acolhimento 

Empresarial de Trancoso:  ------------------------------------------  

Na sequência de proposta dos senhores vereadores do P SD que 

afirmaram não ter recebido, atempadamente, a proposta de 

projeto do Regulamento supra referido, para o poderem 

apreciar, os membros do executivo presentes acordaram em 

retirar este ponto da ordem de trabalhos, agendando-o para a 

próxima reunião camarária.  ------------------------------------------  

*A22*  Apreciação de uma informação dos serviços municipais 

relativa aos transportes escolares e relacionada com a 

impossibilidade de alguns alunos poderem utilizar os 

transportes públicos existentes:  De seguida, foi presente 

informação, acerca do assunto referido em epígrafe, que se 

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

‘Tendo sido organizado o Plano de Transportes para vigorar 

no ano letivo 2019/2020, aprovado por esta Câmara Municipal, 

em sua reunião realizada em 10 de abril  do corrente ano, 

constata-se que, no mesmo, se encontram previstos alunos que 

não poderão circular nos transportes públicos existentes no 

concelho, quer pela incompatibilidade de horários, quer pelas 

suas residências se si tuarem fora da rede de transportes e 

ainda porque uma aluna com deficiências  motoras carece de 
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transporte especial e que, seguidamente, se identificam: --------  

- Da Quinta da Lavagem para Aldeia Nova, circulando a 

partir desta localidade, através de autocarro (a 

contratar); -------------------------------------------------------  

- Aluna invisual do Reboleiro para Trancoso (viatura do 

Município);-------------------------------------------------------  

- Aluna residente em Freches,  com necessidades educativas e 

com deficiências motoras, necessita de transporte especial 

da sua residência para Celorico da Beira, onde continua 

até à CERCIG - Guarda, num autocarro da referida 

Instituição, (a contratar viatura especial, BVT); ------------  

- Alunos de Alverca da Beira para Vila Franca das Naves, 

para, seguidamente, se deslocarem para Trancoso, através 

de autocarro (a contratar); ------------------------------------  

- Alunos do Pré-escolar e 1.º ciclo, residentes em Aldeia 

Nova, Avelal, Quinta da Lameira Seca e Montes para 

Trancoso (viatura do Município); -----------------------------  

- Alunos do Pré-escolar e 1.º ciclo, residentes em Carnicães, 

Catraia de Freches e Bairro de São Clemente para Freches 

(viatura do Município); -----------------------------------------  

- Alunos do Pré-escolar e 1.º ciclo, residentes em Ameal,  

Carigas, Ribeira do Freixo, Vila Garcia,  Moitas e Valdujo 

para a Cogula (viatura do Município); -----------------------  

- Alunos do Pré-escolar e 1.º  ciclo, residentes em 

Castanheira, Mendo Gordo, Torre do Terrenho, 



 

 
Ata  n . º    1 7  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    28 -0 8 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

Castanheira, Rio de Mel, Vila Novinha, Sebadelhe da 

Serra e Reboleiro para Palhais . (viatura do Município); --  

Alunos do Pré-escolar e 1.º ciclo, residentes em Feital, 

Broca, Póvoa do Concelho, Moimentinha e Vilares para 

Vila Franca das Naves. (viatura do Municipio) .’  ------------  

Face à impossibilidade de os alunos elencados na i nformação 

poderem utilizar os transportes públicos existentes, a Câmara 

Municipal deliberou assegurar-lhes o indispensável 

transporte, através dos meios  alternativos referidos na mesma 

informação. -----------------------------------------------------------  

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

celebração de um contrato de prestação de serviços de 

alojamento com a Associação Promotora do Ensino 

Profissional da Beira Transmontana –  EPT: Seguidamente, 

acerca do assunto referido em epígrafe, foi presente a proposta  

do senhor Presidente da Câmara  que se transcreve na íntegra: --  

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

a) O Município de Trancoso é responsável pela exploração, 

gestão e manutenção da Residência de Estudantes, sita em 

Trancoso, de acordo com o protocolo celebrado entre a 

Direção Regional de Educação do Centro e esta  Autarquia;  -  

b) A Escola Profissional de Trancoso, enquanto projeto de 

cariz supramunicipal, é procurada por um número 

significativo de alunos residentes fora do concelho, optando 

alguns deles por ficar alojados em Trancoso, situação que 
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ocorrerá igualmente no próximo ano letivo.  --------------------  

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

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

anterior, a celebração de um contrato de prestação de 

serviços de alojamento com a Associação Promotora do 

Ensino Profissional da Beira Transmontana - Escola 

Profissional de Trancoso, a vigorar no pr óximo ano letivo;  

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

referido alojamento, propondo-se, para o efeito, o valor de 

125€/mês/aluno ,  com IVA incluído, sendo calculado , de 

forma proporcional, o montante a pagar por mês, quando o 

mesmo alojamento não corresponder ao mês completo. ’  ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, dando poderes aos 

senhor Presidente da Câmara para outorgar o respetivo 

contrato.  ---------------------------------------------------------------  

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

cedência de meios materiais e humanos, destinados ao 

funcionamento das atividades letivas da Escola Profissional 

de Trancoso, durante o ano letivo de 2019/2020: De seguida, 

foi presente um ofício da Escola Profissional de Trancoso, em 

que, face ao aumento significativo do número de alunos para o 

ano letivo de 2019/2020 e às insuficiências materiais e humanas 

de que a mesma dispõe, solicita, à semelhança do que já 

aconteceu em anos letivos anteriores,  a disponibilização de 
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viaturas e motoristas do Município, dos serviços da psicóloga 

do Município, Dr.ª Celina Pinto, bem como a cedência dos 

espaços públicos do Estádio Municipal  e das Piscinas 

Municipais, nos períodos de 16/09 a 31/10 e de 04/11 a 17 /12, 

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

Á semelhança do que aconteceu em anos letivos anteriores, a 

Câmara Municipal deliberou disponibilizar viaturas e 

motoristas do Município, necessários a colmatar as 

insuficiências da Escola Profissional de Trancoso, bem como 

os serviços da psicóloga do Município, Dr.ª  Celina Pinto, 

durante dois dias por semana. --------------------------------------  

Por outro lado, a Câmara Municipal deliberou ceder os 

espaços do Estádio Municipal, no período compreendido entre 

16 de setembro e 31 de outubro e das Piscinas Muni cipais, no 

período compreendido entre 4 de novembro e 17 de dezembro, 

a fim de serem ministradas aulas de Educação Física,  

mediante a celebração de protocolo . -------------------------------  

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

isenção do pagamento de taxas:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 2608 da Secção de Obras Particulares  que 

deu entrada nesta Câmara, em 7 do corrente mês de agosto, de 

Magda Nascimento Santos, residente em Trancoso, a solicitar a 

isenção do pagamento de taxas referentes a dois averbamentos,  

no alvará de utilização n.º 20/2018. --------------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos , 
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acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a informação 

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

‘Trata o presente processo do pedido de isenção do pagamento 

de taxas referentes ao averbamento, no Alvará de Autorização 

de Utilização n.º 20/2018, para o nome de Magda Nascimento 

Santos, bem como ao averbamento, no mesmo Alvará, da 

Declaração de Compatibilidade para "Fabrico de bolos, tortas 

e produtos similares de pastelaria" (C.A.E. 10712 que faz parte 

integrante da Parte 2-A do Anexo I do S.I.R.).  --------------------  

De acordo com o disposto no artigo 15° (Isenções e Reduçõ es) 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do 

Município de Trancoso, pode a Câmara Municipal, por sua 

deliberação fundamentada, isentar do pagamento das taxas 

devidas pela realização de operações urbanísticas ou pela 

realização de infraestruturas  urbanísticas, nos casos 

especificamente descritos no referido artigo.  ---------------------  

Neste sentido e salvo melhor opinião, no caso em apreço e 

tratando-se de taxas decorrentes de averbamentos, não estamos 

perante nenhum dos casos anteriormente referidos. ’  -------------  

Em conformidade com a informação técnica dos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou indeferir a pretensão da 

requerente. ------------------------------------------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

revogação da deliberação camarária de 31/07/2019, 

respeitante à alteração do n.º 1 do art.º 45 .º do Regulamento 
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do P.D.M.: De seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, 

foi presente a proposta do senhor Presidente da Câmara  que se 

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

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

a) A Câmara Municipal de Trancoso, em sua reunião de 

31/07/2019, deliberou aprovar a proposta de alteração da 

redação do n.º  1 do art .º 45.º  do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal (PDM), com vista a permitir a 

viabilização e concretização, nos espaços industriais, de um 

conjunto de investimentos, capazes de impulsionar o  

desenvolvimento local, dadas as reconhecidas limitações 

resultantes da aplicação do atual n.º 1 do art.º 45.º  do 

Regulamento do PDM; ---------------------------------------------  

b) A referida alteração, a sétima ao atual Reg ulamento do 

PDM, enquadrava-se na previsão legal dos art .os  118.º e 

119.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, na redação do Dec. Lei n .º 80/2015, de 14 de 

maio; ----------------------------------------------------------------  

c) O Município necessita, com carácter de urgência de dispor 

dos instrumentos adequados que permitam promover a futura 

atribuição de lotes na nova  Área de Acolhimento 

Empresarial;  --------------------------------------------------------  

d) Desta forma, revela-se essencial concluir com celeridade o 

processo de alteração da redação do n .º 1 do art.º  45.º do 

Regulamento do PDM, bem como do Regulamento de 
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atribuição de lotes na referida zona empresarial;  -------------  

e) Das recentes reuniões tidas com os técnicos da CCDRC, 

resultou, face à urgência manifestada pelo Município, a 

sugestão de a Câmara Municipal optar por uma outra 

modalidade de alteração da redação do citado n .º 1 do art .º  

45.º  do Regulamento do PDM, designada como alteração por 

adaptação, nos termos previstos no art .º 121.º  do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, em 

detrimento da alteração aprovada em 31/07/2019, da do ser a 

alteração por adaptação bastante mais simples e daí mais 

rápida. ---------------------------------------------------------------  

Assim, em face das razões expostas, propon ho que a Câmara 

Municipal delibere revogar a deliberação mencionada no 

considerando a) da presente proposta. ’ ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou  aprovar a proposta 

apresentada, revogando a deliberação camarária de 

31/07/2019. ------------------------------------------------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à alteração 

por adaptação do conteúdo do n.º 1 do art.º 45.º  do 

Regulamento do P.D.M.: Seguidamente, foi presente 

informação da divisão de obras, ambiente e equipamento 

urbano, acerca do assunto re ferido em epígrafe, que se 

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

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

Face à urgência, a Câmara Municipal optou por outra 
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alteração da redação do n .º 1 do artigo 45.º do Regulamento do 

PDM, designada como alteração por adaptação, nos termos 

previstos no artigo 121.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial ,  na redação do Decreto-Lei n.º 80/2015, 

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

Assim, a Câmara Municipal vai revogar a deliberação tomada 

em reunião de 31/07/2019, referente à alteração do ponto 1 do 

artigo 45.º do Regulamento do PDM, a qual se enquadrava nos 

artigos 118.º e 119.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial, na redação do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 

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

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

A alteração pretendida do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Trancoso enquadra-se na previsão legal do artigo 

121.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, na redação do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio. -------------------------------------------------------------------  

A definição e categorias de espaços industriais, vertida no 

artigo 45.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, cria 

alguma inibição à instalação de algumas atividades 

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

Assim, a nova proposta, pretende acolher um conju nto de 

atividades económicas mais vasto, indo de encontro às novas 

categorias de solo urbano constantes no Decreto Regulamentar 

n.º 15/2015, de 19 de agosto.  ----------------------------------------  
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Assim, propõe-se que a redação do n .º 1 do artigo 45.º  do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Tr ancoso tenha a 

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

"Estes espaços destinam-se, preferencialmente , à instalação de 

atividades económicas, nomeadamente atividades industriais, 

de armazenagem e logística, comércio e serviços."  --------------  

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere:  -------------  

1) Aprovar, por declaração, nos termos do disposto no n .º 3 do 

artigo 121.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, na redação do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, a proposta da nova redação do ponto 1, artigo 45.º do 

Regulamento do Plano Diretor Mun icipal de Trancoso;  ------  

2) Transmitir a referida declaração, acompanhada da  presente 

proposta à Assembleia Municipal de Trancoso e, 

posteriormente, à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, nos ter mos do disposto 

no n.º 4 do artigo 121.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial, na redação do Decreto-Lei n.º  

80/2015, de 14 de maio;  -------------------------------------------  

3) Após a concretização das diligências a que se refere o ponto 

anterior, remeter a declaração, para publicação e depósito, 

nos termos previstos no Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial, na redação do Decreto-Lei n.º 80/2015.’   

Concordando com o teor da informação técnica prestada pela 

divisão de obras, ambiente e equipamento urbano, a Câmara 
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Municipal deliberou aprovar a alteração por adaptação ao 

conteúdo do n.º 1 do artigo 45.º do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal que passará a ter a seguinte redação:  ------  

"Estes espaços (industriais)  destinam-se, preferencialmente, à 

instalação de atividades económicas, nomeadamente 

atividades industriais, de armazenagem e logística, comércio  e 

serviços." -------------------------------------------------------------  

Deverão ser cumpridos todos os formalismos legais 

subsequentes, nomeadamente o envio das referidas declaraç ão 

e informação técnica à Assembleia Municipal de Tr ancoso e à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro. -----------------------------------------------------------------  

*A28*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

reabertura de conta de depósitos à ordem junto do BCP, 

S.A.:  De seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, foi 

presente a proposta do senhor Presidente da Câmara  que se 

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

‘Em 06/09/2017, a Câmara Municipal deliberou cancelar a 

conta n.º 0033 0000 4522617162505 de que o Município de 

Trancoso era titular, junto do Banco Comercial Português, SA, 

atendendo a que a mesma não vinha registando qualquer 

movimento financeiro.  ------------------------------------------------  

Na sequência da contratualização de c inco empréstimos 

bancários de longo prazo com aquele Banco e porque há 

necessidade de efetuar movimentos bancários com o mesmo, 
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solicita-se à Câmara Municipal autorização para que a 

referida conta possa ser reaberta. ’  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, reabrindo conta de depósitos à ordem junto do 

Banco Comercial Português, SA. ----------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apo io: ----  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2850 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 19 do corrente 

mês de agosto, da Associação de Solidariedade Social dos 

Amigos da Póvoa do Concelho, a solicitar a concessão de um 

apoio financeiro, no valor de 2.000€, destinado a ajudar a 

concretizar o seu plano de atividades para o corrente ano . ------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 1834 da 

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

de julho, do Centro Social e Paroquial  de Vila Franca das 

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

de 7.000€, destinado a ajudar a suportar as despesas inerentes à 

utilização de diversas salas para o funcionamento do Jardim de 

Infância da rede pública . ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.300€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A31*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 
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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. ---------------------------------------------------------------  

*A32*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A33*  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:  

O Diretor de Departamento:  


