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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 9 DE OUTUBRO DE 2019. --------------------  

*A1*  Aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2019, nesta cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores  

Eduardo Pinto, Ana Luísa Couto, João Rodrigues e Rogério 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A3*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 18 

do passado mês de setembro submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a  mesma 

foi, antecipadamente, distr ibuída a todos os membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------  

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

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

192, datado de 8 do corrente mês de outubro e que apresenta os 
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seguintes valores: -----------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 1.024.464,06€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 246.547,79€.  ----------------  

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

*A5*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

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

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de setembro.   

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

trabalhos, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Estádio Municipa l de Trancoso” .  ------------------------------  

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

medição de trabalhos n.º  2, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Estádio Municipal de Tran coso” .  -------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

de trabalhos complementares na empreitada 

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

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

medição de trabalhos n.º 9, respeitan te à empreitada “Área 

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

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas aos autos de 

medição n.os  1, 2, 3 e 4 de trabalhos complementares, 
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respeitantes à empreitada “Área de Acolhimento 

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

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas ao plano de 

trabalhos, respeitante à  empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E.N. 226: Trancoso - Lactovil” .  ------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  1, respeitante à empreitada 

“Reparação e Beneficiação da E.N. 226: Trancoso - 

Lactovil”.  ---------------------------------------------------------  

Ponto 11:  Apreciação da 17.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à correspondente alteração às 

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

Ponto 12: Análise, discussão e votação relativas à proposta 

de revisão do zonamento, apresentada pela Comiss ão 

Nacional de Avaliação dos Prédios Urbanos . ----------------  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação relativas ao exercício 

ou não do direito de preferência na aquisição de um 

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

Ponto 14: Análise, discussão e votação relativas a proposta 

de escala de turnos de serviços das farmácias, no concelho 

de Trancoso, para o próximo ano de 2020 . -------------------  

Ponto 15: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de isenção do pagamento de taxas . ----------------------------  

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

apoio. -------------------------------------------------------------  
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ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para começar por informar que, nos próximos dias 11, 12 e 13 

do corrente mês de outubro, irá ter lugar , em Trancoso, o 

evento denominado “Vou-me à Feira de Trancoso”,  em parceria 

com a Associação “Aldeias Históricas de Portugal”  que irá 

disponibilizar 20.000€ para a concretização deste projet o. 

Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara 

incentivou os senhores vereadores a participarem no re ferido 

evento. -----------------------------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara propôs que, por 

conveniência de serviço, a próxima reunião ordinária do 

executivo, agendada para o dia 23 do corrente mês, fosse 

antecipada para o dia 16. Esta proposta foi, prontamente, aceite 

por todos os senhores vereadores.  ----------------------------------  

*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  

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 
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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, 

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 outubro no 

montante de 1.038.420,44 euros, sendo que, à presente data, e 

após a realização dos compromissos já assumidos no quadro de 

apuramento de Fundos para o mês de outubro, o valor 

disponível para a assunção de novos compromissos é de 

1.020.923,67 euros.’  -------------------------------------------------  

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

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

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3858 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

30 do passado mês de setembro, de António Manuel do 

Nascimento, residente no Luxemburgo, na qualidade de 

proprietário, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma edificação destinada a arrumos , sita na rua 
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das Cantarinhas,  em Feital,  inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 1111 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*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3869 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

30 do passado mês de setembro, de Maria Celeste de Aquino 

Carrolo, residente em Trancoso, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de Esmerenciana de Jesus Aquino, a solicitar  

dispensa de autorização de utilização respeitante a uma 

habitação, sita na rua de Aldeia Nova, em Terrenho, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 739 da União das Freguesias 

de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, 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*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3870 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

30 do passado mês de setembro, de Ana Maria Clara Belo 

Saraiva, residente em Casas de Soeiro, na qualidade de 

proprietária, a solicitar dispensa de autorização de utilização 
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respeitante a uma habitação, sita no lugar de Quintãs, em 

Freches, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 874 da 

União das Freguesias de Freches e Torres, 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*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3874 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

1 do corrente mês de outubro, de Maria de Lurdes Malta , 

residente em Freches, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de Eduardo Augusto da Cruz, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita no 

lugar de Quinta do Paramigo, em Freches, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 792 da União das Freguesias de 

Freches e Torres, 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*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3881 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

1 do corrente mês de outubro, de Manuel Augusto Gomes 

Bernardo, residente em Golfar, na qualidade de cabeça de casal 

da herança de Maria Amélia Gomes, a solicitar dispensa de 
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autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita no 

lugar de Venda do Cepo, União das Freguesias de Trancoso e 

Souto Maior, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

1999 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.  --  

*A14*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de setembro: 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 

setembro, 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 setembro com 

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

“Licenças Administrativas: ------------------------------------------  

Obras de construção de um armazém, alvará n.º 23/2019 

(Proc. Interno 01/1998/96) , em nome de Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro CRL, sito no 

lugar de Crujeiro, em Trancoso; ------------------------------  

Obras de alteração de uma moradia, alvará n.º  24/2019 

(Proc. Interno 01/2017/34) , em nome de Maria Rosária 
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Limongelli Bogalho, sita na Travessa do  Castelo, em 

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

Obras de reconstrução de uma moradia, alvará n.º 25/2019 

(Proc. Interno 01/2019/8) , em nome de Cristela Maria 

Gomes Martins, sita na Rua Principal , n.º  43, em 

Sebadelhe da Serra; ---------------------------------------------  

Obras de construção de uma moradia, alvará n.º  26/2019 

(Proc. Interno 01/2018/32) , em nome de Florian Brugger, 

sita no lugar de Bilhança, em Freches; -----------------------  

Abertura de vala na via pública para colocação de tubo de 

rega, alvará n° 6/2019 (Proc. Interno 11/2019/2) , em nome 

de Álvaro Francisco Domingues Gomes, sita junta à 

Estrada Principal, em Moreira de Rei. -----------------------  

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

Aditamento ao alvará de utilização n.º  52/2000, para oficina 

(Proc. interno 14/2019/44) , em nome de Cipriano de Deus 

Ferreira Pinto, sita em Avenida das Indústrias, n.º 1, em 

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

Alvará de utilização n.º  53/2019, para habitação (Proc.  

Interno 09/2019/46), em nome de Carlos Brás Gomes, sita 

no lugar de Morena, em Venda do Cepo; ---------------------  

Alvará de utilização n.º  54/2019, para habitação (Proc.  

Interno 09/2019/38) em nome de José Fernando Dias 

Rodrigues, sita na rua de São Pedro,  em Vila Franca das 

Naves; ------------------------------------------------------------  
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Alvará de utilização n.º  55/2019, para habitação (Proc.  

Interno 09/2018/10), em nome de Nelson Albertino 

Taborda Machado, sita no lugar  de Tapada, em Sintrão. --  

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

Alteração no decorrer de obra de uma moradia, Proc. 

Interno 01/2018/44, em nome de José Carlos Leal, sita na 

Rua do Misericórdia, Bairro Sra. da Fresta, em Trancoso.  

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

Informação prévia para construção de habitação (Proc. 

Interno 06/2019/7) , em nome de Daniela Carina Simão 

Pereira, sita no lugar de Outeiro Alto , em Torres;----------  

Informação prévia para exploração pecuária (Proc. Interno 

06/2019/6), em nome de Micaela Henriques Ribeiro, sita 

no lugar de Cabeço, em Vale do Seixo.’ ----------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto.  ---------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas ao plano de trabalhos, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Estádio 

Municipal de Trancoso”:  Acerca do assunto referido em 

epígrafe,  foi presente informação do setor de planeamento e 

urbanismo que se transcreve na íntegra:  ---------------------------  
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‘Tendo o adjudicatário apresentado o Plano de Trabalhos 

ajustado à data do Auto de Consignação de Trabalhos, não têm 

estes Serviços nada a opor à sua aprovação. ’---------------------  

Na sequência da informação técnica prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de trabalhos, 

respeitante à empreitada suprarreferida.  -------------------------  

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

trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Estádio Municipal de Trancoso”: De seguida, foi presente 

informação do setor de planeamento e urbanismo, a dar conta 

que o auto de medição está de acordo com as medições 

efetuadas em obra e com os preços unitários constantes na 

proposta, importando no valor de 81.150,30€, a que acresce o 

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

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

● Outras construções-66.637,70€;  --------------------------------  

● Edifício-14.512,60€;  ---------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 81.150,30€.  --------------  

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

trabalhos complementares na empreitada “Requalificação do 

Estádio Municipal de Trancoso”:  Acerca do assunto referido 

em epígrafe,  foi presente informação do setor de planeamento e 

urbanismo que se transcreve na íntegra:  ---------------------------  
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‘1- INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------  

A empreitada em epígrafe foi objeto de um procedimento, ao 

abrigo do Código de Contratos Públicos (Decreto -Lei n.º  

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações), em que a 

entidade adjudicante é o Município de Trancoso e no qual 

importa registar os seguintes detalhes:  ----------------------------  

- Tipo de Procedimento: Concurso Público, publicado em 

D.R., 2.ª série, n.º 56, de 20 de março de 2019 e o aviso de 

prorrogação de prazo publicado no D.R., 2.ª  série, n.º  70, 

de 09 de abril de 2019;  -----------------------------------------  

- Contrato da empreitada celebrado com a empresa 

EDIBEIRAS - Edifícios e Obras Públicas das Beiras, 

Limitada, em 21 de junho de 2019;  ----------------------------  

- O valor de adjudicação é de 248.845,35€;  --------------------  

- A comunicação ao empreiteiro da aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde foi feita em 15 de julho de 2019;  -------  

- O Auto de Consignação é de 15 de julho de 2019;  -----------  

- O prazo de execução das obras é de 180 dias.  ----------------  

2 - EXECUÇÃO DOS TRABALHOS - Trabalhos complementares 

O projeto da obra foi executado pela Câmara. Com o início dos 

trabalhos da pista de atletismo , verificou-se a necessidade de o 

projeto sofrer ajustamentos / alterações , para que a pista de 

atletismo possa ser certi ficada pela Federação Portuguesa de 

Atletismo. --------------------------------------------------------------  

A empresa adjudicatária apresentou ao dono de obra, através 
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de ofício datado de 13 de setembro de 2019,  uma lista de 

trabalhos complementares.  ------------------------------------------  

O art.º 378.º , n.º  3, do CCP diz que "o empreiteiro deve, no 

prazo de 60 dias contados da cons ignação total,  reclamar 

sobre a existência de erros ou omissões do caderno de 

encargos, salvo dos que só sejam detetáveis durante a execução 

da obra, sob pena de ser responsável por suportar metade do 

valor dos trabalhos complementares de suprimento desses  erros 

e omissões". O art.º 378.º,  n.º  4, do CCP diz que "o empreiteiro 

é ainda responsável pelos trabalhos complementares que se 

destinem ao suprimento de erros e omissões que, não podendo 

objetivamente ser detetados na fase de formação do contrato, 

também não tenham sido por ele identificados , no prazo de 30 

dias, a contar da data em que lhe fosse exigível a sua deteção".   

A lista destes trabalhos reporta-se à realização de trabalhos, 

com preços de contrato, ind ispensáveis à execução da 

empreitada, uma vez que o Município pretende que a pista de 

atletismo seja certificada pela Federação Portuguesa de 

Atletismo. --------------------------------------------------------------  

Anexa-se uma lista de trabalhos complementares , com a 

indicação dos trabalhos que , eventualmente, serão para ser 

executados, no valor de 24.835,50€.  -------------------------------  

Esta classificação de trabalhos complementares pode merecer , 

por parte do empreiteiro, reclamação por pedido de 

prorrogação de prazo (art.º 373.º,  n.º 2, do CCP).  ---------------  
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3 –  CONCLUSÃO -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deverá aprovar a realização dos trabalhos 

complementares e aprovar as alterações ao projeto de 

especialidade que originou os mesmos.  ----------------------------  

Os trabalhos complementares estão quantificados no montante 

de 24.835,50€.  De acordo com o estipulado no art.º  370.º, n.º 

2-b), do CCP, o preço atribuído a tais traba lhos não pode 

exceder 10% do preço contratual (24.884,53€).  ------------------  

O dono da obra dispõe de 10 dias (até 27-09-2019), para se 

pronunciar sobre a proposta do empreiteiro (art.º 373.º ,  n.º 3, 

do CCP). ---------------------------------------------------------------  

Complementando a deliberação camarária de 18 do passado 

mês de setembro, a Câmara Municipal deliberou outorgar um 

contrato adicional respeitante à empreitada supra  referida, 

com a empresa adjudicatária da mesma, no montante de 

24.835,50€, solicitando -lhe os documentos legalmente 

exigíveis, nomeadamente a prestação de caução, no valor de 

1.241,78€, correspondente a 5% do valor do contrato.  ----------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas  ao auto de medição de 

trabalhos n.º 9, respeitante à empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso”: De seguida, foi  

presente informação do setor de planeamento e urbanismo, a 

dar conta que o auto de medição está de acordo com as 

medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 33.917,15€, a 
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que acresce o IVA, à taxa legal em vigor, acrescentando que os 

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

● Rede viária-25.967,83€;  -----------------------------------------  

● Rede de abastecimento de água-932,75€;  ----------------------  

● Rede de drenagem de águas residuais e pluviais -6.907,55€;   

● Rede de distribuição elétrica-109,02€ . ------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 33.917,15€.  --------------  

Análise, discussão e votação relativas  aos autos de medição 

n.os  1, 2, 3 e 4 de trabalhos complementares, respeitantes à 

empreitada “Área de Acolhimento Empresarial de 

Trancoso”: ------------------------------------------------------------  

*A19*  Auto de Medição n.º 1 de trabalhos complementares:  

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 700,37€, a que 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 700,37€.  -----------------  

*A20*  Auto de Medição n.º 2 de trabalhos complementares: De 

seguida, foi presente informação do setor de planeamento e 

urbanismo, a dar conta que o auto de medição está de acordo 
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com as medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 891,29€, a que 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 891,29€.  -----------------  

*A21*  Auto de Medição n.º 3 de trabalhos complementares:  

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 2.127,00€, a 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 2.127,00€.  ---------------  

*A22*  Auto de Medição n.º 4 de trabalhos complementares:  De 

seguida, foi presente informação do setor de planeamento e 

urbanismo, a dar conta que o auto de medição está de acordo 

com as medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 621,75€, a que 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 621,75€.  -----------------  

*A23*  Análise, discussão e votação re lativas ao plano de trabalhos, 
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respeitante à empreitada “Reparação e Beneficiação da E.N. 

226: Trancoso - Lactovil”: Acerca do assunto referido em 

epígrafe,  foi presente informação do setor de planeamento e 

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

‘Tendo o adjudicatário apresentado o Plano de Trabalhos 

ajustado à data do Auto de Consignação de Trabalhos, não têm 

estes Serviços nada a opor à sua aprovação. ’---------------------  

Na sequência da informação técnica prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de trabalhos, 

respeitante à empreitada suprarreferida.  -------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E.N. 226: Trancoso - Lactovil”:  

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 9.454,03€, a 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 9.454,03€.  ---------------  

*A25*  Apreciação da 17.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

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

Tendo sido presentes a 17.ª  alteração ao orçamento da receita e 
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da despesa,  para o corrente ano,  com valores equivalentes, para 

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

de 89.500,00€  e a correspondente alteração às grandes opções 

do plano, ---------------------------------------------------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Presidente. ---------  

*A26*  Análise, discussão e votação relativas à proposta de revisão 

do zonamento, apresentada pela Comissão Nacional de 

Avaliação dos Prédios Urbanos: De seguida, foi presente uma 

proposta da Comissão Nacional de Avaliação dos Prédios 

Urbanos, com zonamento e respetivos coeficientes de 

localização e percentagens a que se refere o n.º  2 do art.º 45.º  

do Código do Imposto Municipal sobre os imóveis.  --------------  

Acerca deste assunto o interlocutor / representante do 

Município de Trancoso, eng.º Victor Jorge , informou que a 

proposta é igual à que vigorou nos últimos três anos no 

concelho de Trancoso e que mereceu, da sua parte, total 

concordância.----------------------------------------------------------  

Na sequência da informação técnica prestada pelo 

interlocutor / representante do Município de Trancoso, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta apresentada 

pela Comissão Nacional de Avaliação dos Prédios Urbanos , 

devendo a mesma ser informada do teor desta deliberação.  ----  

*A27*  Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 
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direito de preferência, na aquisição de um imóvel, sito no 

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

requerimento número 3841 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 30 do passado mês de setembro, de Natália Maria 

Lopes Isidoro da Silva Daniel , residente em Sequeiros, 

concelho de Aguiar da Beira , na qualidade de proprietária, a 

solicitar que a Câmara Municipal informe se deseja ou não 

exercer o direito de preferência, relativo à venda de um prédio 

urbano, sito no Largo da Roseira, em Trancoso, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 1154 da União de Freguesias 

de Trancoso e Souto Maior, pelo valor de 60.000 euros. ---------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

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

*A28*  Análise, discussão e votação relativas a proposta de escala 

de turnos de serviços das farmácias, no concelho de 

Trancoso, para o próximo ano de 2020: De seguida, foi 

presente o ofício número 3941 que deu entrada na Secretaria da 

Câmara, em 1 do corrente mês de outubro, da Administração 

Regional de Saúde do Centro, IP, a remeter, para parecer, nos 

termos e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 

53/2007, de 8 de Março, com as alterações posteriormente 

introduzidas, a proposta de escala de turnos de serv iço das 

farmácias do concelho, para o ano de 2020. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a escal a de turnos 

apresentada, devendo dar-se conhecimento desta deliberação à  
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Administração Regional de Saúde do Centro, I.P..  --------------  

*A29*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

isenção do pagamento de taxas:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 3411 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara, em 11 do passado mês de setembro, de Maria Irene 

Almeida da Silva, residente em Benvende, a solicitar  

autorização para ocupar espaço público, visando a colocação de 

uma plataforma elevatória, bem como a isenção de taxas 

inerentes. --------------------------------------------------------------  

Acerca do assunto referido em epígrafe , foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

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

‘De acordo com a informação disponibilizada, trata-se da 

ocupação de espaço público com uma plataforma elevatória , 

colocada adjacente ao alçado do edifício , para auxílio no 

transporte de um cidadão portador de trissomia 21 , com 

dificuldades de locomoção e transportado nece ssariamente por 

cadeira de rodas. Analisado o acesso ao edifício , verifica-se, 

de facto, a impossibilidade real de adotar qualquer sistema 

mecânico na escada existente , face à sua exiguidade.  -----------  

Neste sentido, face à escassa informação disponibilizada e 

atendendo a que o espaço adjacente ao alçado onde é proposta 

a colocação da referida plataforma configura um Largo, o 

serviço não vê inconveniente na ocupação solicitada, desde que 

cumpridas todas as disposições legais e regulamentares 
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aplicáveis, nomeadamente os requisitos previstos no 

Regulamento de Ocupação do Espaço Públi co e Publicidade do 

Município de Trancoso, bem como, na restante legislação 

vigente e, ainda, todas as medidas de segurança e salvaguarda 

de pessoas e bens no usufruto do espaço público env olvente.  ---  

Alerta-se, também, que, de acordo com o Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas 

do Município de Trancoso, as ocupações de espaço público 

estão sujeitas ao pagamento de uma taxa . A este respeito, vem 

a requerente solicitar a isenção do pagamento da referida taxa,  

alegando o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 15.º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

outras Receitas do Município de Trancoso (R.LC.T.LR.M.T.).  --  

Ora, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 15.º do 

R.L.C.T.L.R.M.T. “Poderão ainda ser isentas  de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas ou beneficiar de uma 

redução, até 50%, por deliberação fundamentada da Câmara 

Municipal: b) As pessoas singulares ou cole tivas, quando 

estejam em causa situações de calamidade ou o 

desenvolvimento e coesão económico ou social do Município, 

ou seja reconhecido o interesse público ou social da 

construção pretendida”.  ---------------------------------------------  

Tendo ainda em consideração a definição constante da alínea  j)  

do artigo 2.º do (R.J.U.E.) , são operações urbanísticas".. . as 

operações materiais de urbanização, de edificação, utilização 
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dos edifícios ou do solo desde que, neste último caso, para fins 

não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, mineiros 

ou/e de abastecimento público de água".  --------------------------  

Atendendo a que se trata de uma situação de reconhecido 

interesse social, visando minorar as dificuldades de 

locomoção a um cidadão, a Câmara Municipal deliberou 

isentar a requerente do pagamento de taxas, em conformidade 

com o previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 15.º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

Outras Receitas do Município de Trancoso . ----------------------  

*A30*  Análise, discussão e votação acerca de pedido  de apoio:  De 

seguida, foi presente o requerimento número 3586 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 18 do passado mês de 

setembro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso , a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 

22.000€ , 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 15.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A31*  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. ---------------------------------------------------------------  
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*A32*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é refer ido 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:  


