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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 10 DE JULHO DE 2019. -----------------------  

*A1*  Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2019, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores  

Eduardo Pinto, Ana Luísa Couto, Rogério Tenreiro e Catarina 

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

Intervindo, o senhor Presidente da Câmara justificou a presença 

da senhora vereadora Catarina Tibério , atendendo a que o 

senhor vereador João Rodrigues pediu a sua substituição, nesta 

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

*A2*  Às  11h30m,  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: --------------------------------  

*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 19 

do passado mês de junho 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 
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do Município de Trancoso e publicá -la no site do Município.  ---  

*A4*  Seguidamente, 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 extraordinária de 26 do passado mês de junho 

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 maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 

Catarina Tibério, por não ter estado presente nessa reunião, 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 

128, datado de 9 do corrente mês de julho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 878.446,46€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 281.468,74€.  ----------------  

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

Ponto 2: Dispensa de autorizações de utilização . --------------  
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Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de junho . ----  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de alteração ao alvará de loteamento de São Domingos, em 

Trancoso e relacionado com os lotes F, G, H, I e J .  ---------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação de propos ta relativa à 

ratificação de um despacho relacionado com o aumento do 

número de compartes, com manutenção indivisível de 

prédios rústicos.  -------------------------------------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

dos documentos inerentes ao procedimento concursal, bem 

como ao lançamento de concurso e à nomeação do júri,  

destinados à contratação de “Serviços de Animação, 

Estruturas e Promoção Inerentes à Feira de São Bartolomeu 

/ 2019” .  -----------------------------------------------------------  

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

medição de trabalhos n.º 6, respeitante à empreitada “Área 

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

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas à conta final  

provisória da empreitada “Construção do Centro Escolar da 

Ribeirinha” .  ------------------------------------------------------  

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

Segurança e Saúde, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Estádio Municipal de Tr ancoso”.  -------  

Ponto 10: Apreciação das 11.ª e 12.ª alterações ao orçamento 
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da receita e da despesa e às correspondentes alterações às 

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

Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao alargamento do período de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, durante a Feira de São 

Bartolomeu 2019. ------------------------------------------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

isenção de pagamento de taxas de licenciamento, durante a 

Feira de São Bartolomeu 2019 . --------------------------------  

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

fixação de um dia de comercialização destinado aos 

feirantes, durante o período da Feira de São Bartolomeu 

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

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

fixação de preços de ingresso na Feira de São Bartolomeu 

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

Ponto 15:  Análise, discussão e votação de proposta r elativa à 

constituição de um fundo permanente, relacionado com as 

bilheteiras da Feira de São Bartolomeu 2019 . ---------------  

Ponto 16:  Análise, discussão e votação de proposta rel ativa à 

constituição de um fundo permanente, relacionado com as 

bilheteiras de ingresso no Festival de Música no Castelo . --  

Ponto 17:  Análise, discussão e votação relativas a um 

concurso público relacionado com a atribuição  de direitos 

de prospeção e pesquisa  de depósi tos minerais de lítio e 
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minerais associados. --------------------------------------------  

Ponto 18: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de indemnização, por danos causados numa viatura . --------  

Ponto 19: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para dar conta de um convite enviado pelo Conselho 

Diretivo dos Baldios do Terrenho, extensível a todos os 

senhores vereadores, no sentido de estarem presentes na 

inauguração / almoço da Casa de Compartes daquela localidade.  

*A8*  Seguidamente, o senhor Presidente informou que a Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela irá promover, pela 

segunda vez, o festival “Cultura em Rede”, durante os meses de 

julho e agosto do corrente ano. Acrescentou ainda que, na Praça 

D. Dinis, em Trancoso, no dia 13 de julho, irá ter lugar um 

espetáculo de teatro. Como tal,  convidou os senhores 

vereadores a estarem presentes nesse evento.  ---------------------  

*A9*  Intervindo, o senhor vereador Rogério Tenreiro perguntou para 

quando é que estava prevista a reabertura, ao público, do 

Quiosque da Avenida.  ------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que, 

previsivelmente, o referido Quiosque estará em funcionamento, 

durante o próximo mês de agosto.  ----------------------------------  

*A10*  Seguidamente, usou da palavra a senhora vereadora Catarina 
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Tibério para, no seguimento da sua intervenção, na reunião do 

passado dia 19 de junho, em que sugeriu a cobertura do acesso 

à EB1 de Trancoso, acrescentar que  as crianças, após serem 

transportadas nos autocarros, têm que ag uardar, junto às 

piscinas,  que cheguem as restantes crianças para, depois, serem 

encaminhadas para a Escola. Na sua opinião , trata-se de algo 

desagradável, uma vez que não existe, ali,  qualquer abrigo e, 

como tal,  em dias de chuva, as crianças molham-se. -------------  

Em resposta,  o senhor Presidente da Câmara comprometeu-se a 

tentar minorar a situação, nomeadamente através da eliminação 

desse tempo de espera das crianças.  --------------------------------  

*A11*  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 

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 
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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 ju lho, no 

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

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

assumidos no quadro de apuramento de Fundos para o mês de 

julho, o valor disponível para a assunção de novos 

compromissos é de 361.060,79 euros.’  -----------------------------  

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

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 373 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

24 do passado mês de junho, de Ilídio Rodrigues Saraiva, 

residente em Rio de Mouro - Sintra, na qualidade de herdeiro 

de Pedro Saraiva, a solicitar dispensa de autorização de 

utilização respeitante a uma habitação, sita no lugar de Ponte 

da Bica, em Torre do Terrenho, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 279 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 
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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 376 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 25 do 

passado mês de junho, de Gorete Mendes Pena, residente em 

Aldeia Rica - Celorico da Beira, na qualidade de proprietária, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma edificação, destinada a arrecadações e arrumos, sita na rua 

dos Cadoiços, em Póvoa do Concelho, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 567 da Freguesia de Póvoa do Concelho,  

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 1827 da 

Secção de Obras Particulares que deu entra da nesta Câmara em 

8 do corrente mês de julho, de Alfredo do Nascimento da Cruz, 

residente em Agualva - Cacém, na qualidade de proprietário, a  

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita no lugar de Mergulhão, em Freches, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 659 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.  -------------------------------------  
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O setor de licenciamento de obras parti culares e loteamentos,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 

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

‘Trata o presente processo do Pedido de Isenção de 

Autorização de Utilização de um edifício localizado em 

"Mergulhão", União das Freguesia de Freches e Torres.  --------  

Analisado o pedido, verificou-se que, para o mesmo edifício, se 

encontra em tramitação no Município um processo de 

legalização que, atualmente, aguarda a entrega, por parte do 

requerente, do necessário Parecer da Entidade Regio nal da 

Reserva Agrícola Nacional do Centro (E.R.R.A.N.C.) .  -----------  

Verificaram-se, ainda, algumas incongruências nas datas de 

construção referidas pela União das Freguesias de Freches e 

Torres em cada um dos processos, dado que , no processo de 

licenciamento, é referido "...esta construção é anterior  a 

1994.", sendo que, no atual pedido, é declarado "é anterior à 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º.  38382 de 07 de Agosto de 

1951".’  -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Eduardo Pinto, acerca do assunto referido 

em epígrafe, exarou o despacho que se transcreve na íntegra:  --  

‘Em face da informação dos serviços, proponho que a Câmara 

delibere indeferir o requerimento de emissão da certidão de 

isenção de utilização e notificar o requerente de que deve dar 

cumprimento ao que lhe foi solicitado no processo em 

tramitação nos serviços de obras do Município, relativo ao 
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imóvel em causa. À reunião. ’  ----------------------------------------  

Na sequência da informação técnica dos serviços e em 

conformidade com o despacho do senhor vereador, a Câmara 

Municipal deliberou indeferir a pretensão do requerente, 

devendo o mesmo dar continuidade ao processo de pedido de 

licença administrativa , pendente nos serviços do Município.  --  

*A15*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de junho:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de Obras 

Particulares e Loteamentos, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de junho, 

designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice -Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34.º do 

Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

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

Obras de reconstrução, alvará n.º 16/2019 (Proc. Interno 

01/2019/3), em nome de Maria do Céu Fonseca Lopes, sita 

em Guilheiro; ----------------------------------------------------  

Construção de armazém, alvará n.º 17/2019 (Proc. Interno 

01/2018/24), em nome de Mário Lameiras Dias Codeas, 

sito no lugar de Ladeira, em Vila Franca das Naves; -------  

Construção de habitação, alvará n.º 18/2019 (Proc. Interno 

01/2018/22), em nome de Mónica Lopes Gouveia Amaral, 
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sita em Urbanização Quinta do Conde , em Trancoso; ------  

Alterações no decorrer da obra (Proc. Interno 01/2016/37) à 

habitação, em nome de Ângela Marisa Vieira Romão, sita 

no lugar de Carreira, em Carnicães; ------------------------- . 

Legalização de habitação (Proc. Interno 01/2018/34), em 

nome de Agostinha da Conceição Lopes Soares Coelho, 

sita na rua Direita, n.º 7, em Fiães; --------------------------  

Aditamento ao alvará n.º 15/2013 (Proc. Interno 

01/2012/43), em nome de Vítor Manuel dos Santos 

Treijinha, sita no lugar de Forno da Telha, em Vila Franca 

das Naves. --------------------------------------------------------  

Autorização de Utilização:  ------------------------------------------  

Alvará de utilização n.º 14/2019 (Proc. Interno 09/2019/20) , 

em nome de Fernando Fil ipe dos Santos Cruz Baltazar,  

sito no lugar de Cabaninhas, em Palhais; --------------------  

Alvará de utilização n.º 15/2019 (Proc. Interno 09/2019/2), 

em nome de Agostinha da Conceição Lopes Soares Coelho, 

sita na rua Direita, n.º 7, em Fiães; --------------------------  

Alvará de utilização n.º 16/2019 (Proc. Interno 09/2019/22) , 

em nome de Ângela Marisa Vieira Romão, sita no lugar de 

Carreira, em Torres; --------------------------------------------  

Alvará de utilização n.º 17/2019 (Proc. Interno 09/2019/18) , 

em nome de João Abel Ramos de Deus, sita no Pólo 

Industrial II,  em Vila Franca das Naves; ---------------------  

Comunicação Prévia:  ------------------------------------------------  
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Comunicação prévia no decorrer da obra (Proc . Interno 

01/2013/14), em nome de Fernando Filipe dos Santos Cruz 

Baltazar, sita no lugar de Cabaninha, em Palhais. ---------  

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

Pedido de informação prévia (Proc. Interno 06/2019/5) , em 

nome de Cláudio Manuel Gomes Domingues, sita em 

Tapada Longa, em Torres.’  ------------------------------------  

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

*A16*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento de São Domingos, em 

Trancoso e relacionado com os lotes F, G, H, I e J:  De 

seguida, foi presente o requerimento número 259 da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 7 do 

passado mês de maio, de Construtora do Távora, Limitada , com 

sede em Trancoso, a solicitar licença administrativa, relativa a 

uma alteração ao loteamento de São Domingos,  em Trancoso, 

relacionada com os lotes F, G, H, I e J .  ----------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamento s,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 

informação que se transcreve na íntegra:  --------------------------  
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‘Trata o presente processo do pedido de licença administrativa 

para alteração aos lotes F, G, H, I  e J, correspondentes às 

fases 3 e 4 do loteamento de São Domingos, alvará n.º 1/2006.  

As alterações propostas passam pela eliminação dos lotes F, G, 

H, I e J que correspondiam às fases 3 e 4 do loteamento e 

constavam da sua planta e quadro de síntese e substituição 

destes pela criação dos lotes 1 e 2. ---------------------------------  

O lote 1 terá as seguintes característi cas: ------------------------  

Área do lote: 3495,00 m2; --------------------------------------  

Número de pisos: Cave + R/C; --------------------------------  

Número de fogos: 1; --------------------------------------------  

Uso: garagem + habitação; ------------------------------------  

Área de implantação: 195,00 m2; -----------------------------  

Área de construção habitação: 195,00 m2; ------------------  

Área de cave / estacionamento: 195,00 m2; ------------------  

Anexo (2,5% da área do lote): 87,37 m2. ---------------------  

O lote 2 terá as seguintes características:  ------------------------  

Área do lote: 3490,00 m2; --------------------------------------  

Número de pisos: Cave + R/C; --------------------------------  

Número de fogos: 1; --------------------------------------------  

Uso: garagem + habitação; ------------------------------------  

Área de implantação: 195,00 m2; -----------------------------  

Área de construção habitação: 195,00 m2; ------------------  

Área de cave / estacionamento: 195,00 m2; ------------------  

Anexo (2,5% da área do lote): 87,25 m2. 
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Das alterações referidas, resulta ainda o acerto da área globa l 

de cedências de todo o loteamento (Fases 1,  2, 3 e 4),  

nomeadamente:  --------------------------------------------------------  

Área total de cedências passa de 3.088,00 m2 para 

6.664,96 m2 e passa a incluir: ------------------------------  

Área de arruamentos: 747,25 m2; ------------------------  

Área de estacionamento: 721,41 m2; --------------------  

Área de passeios: 1.512,61 m2; --------------------------  

Área de espaço verde de utilização coletiva: 1.691,81 

m2; --------------------------------------------------------  

Área de equipamentos de utilização coletiva: 1.991,88 

m2. --------------------------------------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices de 

edificabilidade são cumpridos, bem como o número de pisos, de 

fogos e os parâmetros de  dimensionamento de espaços verdes, 

de utilização coletiva, equipamentos, infraestruturas e 

estrutura viária, pelo que é merecedor de parecer favorável.  ---  

Havendo deferimento concordante com o teor da presente 

informação, e dado que é referido no processo que os 2 novos 

lotes criados se encontram já servidos das infraestruturas 

necessárias, deverá o processo seguir a trami tação legal 

conducente ao efetivo Aditamento do Alvará de Loteamento, 

nomeadamente pelo cumprimento do disposto no artigo 27 .º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com ulteriores 

alterações, conjugado com o disposto no artigo 15 .º do 
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Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de 

Trancoso.’  -------------------------------------------------------------  

O referido setor informou, ainda, o seguinte: ---------------------  

‘Para efeitos do disposto no art .º 27º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, conjugado com o descrito no artigo 

15º do Regulamento de Urbanização e Edificação do Município 

de Trancoso, e conforme a alínea d) do ponto 1 do art .º 112º do 

Código do Procedimento Administrativo, informa-se que, findo 

o prazo de pronúncia de 10 dias úteis, não houve oposição 

escrita por parte dos interessados.  ---------------------------------  

As alterações foram solicitadas por Construtora do Távora,  

Lda e incidem nos lotes F, G, H, I e J, sitos em São Domingos, 

União das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 

Souto Maior.’  ---------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica pr estada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

solicitada ao alvará de loteamento, devendo cumprir-se os 

formalismos legais subsequentes. ----------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

ratificação de um despacho relacionado com o aumento do 

número de compartes, com manutenção indivisível de 

prédios rústicos:  Seguidamente, foi presente o requerimento 

número 340 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 5 do passado mês de junho, de José Maria de 

Avilez Juzarte de Sousa Tavares de Amado da Fonseca 
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Acciaioli , residente em Lisboa, a solicitar emissão de parecer 

relativo à constituição do aumento de compartes (3), referente a 

vários artigos rústicos. -----------------------------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamento s,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 

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

‘Trata o presente processo do pedido de emissão de parecer 

favorável relativo ao aumento de compartes, solicitado por 

José Maria de Avillez Juzarte de Sousa Tavares de Amado da 

Fonseca Acciaioli  e referente a vários artigos rústicos.  ---------  

A este propósito e na sequência do de spacho superior, datado 

de 12/04/2019, o serviço produziu infor mação, Reg. 933, 

datada de 22/04/2019. ------------------------------------------------  

No entanto, veio agora o requerente apresentar nova 

argumentação a este respeito , referindo que: "esta doação não 

se destina a qualquer parcelamento físi co que conduza ao 

aumento ou diminuição de unidades prediais , mas apenas à 

continuação da exploração de todos os  prédios em comum e 

sem determinação de parte nos mesmos , termos em que o 

requerente o fazia por motivos de saúde, como esclareceu, por 

já não estar em condições para o efeito.' '  -------------------------  

Não obstante a argumentação apresentada e salvo melhor 

interpretação, os serviços mantêm o entendimento apresentado 

na referida informação técnica.  -------------------------------------  

Neste sentido e face à nova argumentação apresentada, deixa -



 

 
Ata  n . º    1 4  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    10 -0 7 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra n co so  

se a decisão à consideração superior.  -----------------------------  

O senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, exarou o despacho que se transcreve na íntegra:  -------  

‘O Requerente, José Maria de Avillez Juzarte de Sousa Tavares 

de Amado da Fonseca Acciaioli,  identificado no  processo da 

Secção de Obras Particulares desta Câmara suprarrefer ido, 

veio solicitar a emissão de Parecer Favorável à constituição do 

aumento de compartes (3), no âmbito do art.º 54.º da Lei n.º 

64/2003, de 23/8 e art.º 54.º da Lei nº 91/95, de 2/9, relativo 

aos prédios rústicos inscritos na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso e s itos em diversas freguesias do concelho 

de Trancoso, conforme certidões da Conservatória de Registo 

Predial e respetivas cadernetas prediais rústicas (Finanças) de 

cada um dos prédios, anexas ao processo.  -------------------------  

No requerimento afirma, designadamente: ------------------------  

1- "que é proprietário de diversos prédios rústicos sitos no 

concelho de Trancoso"; -----------------------------------------  

2- “que, por motivos de saúde, pretende celebrar um ato de 

doação a favor das suas três filhas , únicas herdeiras 

legitimas, de que resultará a constituição de 

compropriedade destas nos prédios rústicos indicados no 

presente processo e sitos no concelho de Trancoso "; -------  

3- "que a doação visa a continuação da exploração agrícola 

em comum dos diversos prédios de que é proprietário no 

concelho"; --------------------------------------------------------  
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4- “que esta doação não se destina a qualquer parcelamento 

físico que conduza ao aumento ou diminuição de unidades 

prediais, mas apenas à continuação da exploração de 

todos os prédios em comum e sem determinação de parte 

nos mesmos, termos em que o requerente o fazia" ; ----------  

4- que "a escritura irá ser outorgada em comum e sem 

determinação de parte".  ----------------------------------------  

Submetido o requerimento à análise dos Serviços Técnicos da 

Câmara, estes informaram, conforme documentos anexos, que 

os artigos em que o requerente pretende efetuar o aumento do 

número de compartes, para 3, são apenas prédios rústicos 

deixando, face à argumentação apresentada pelo requerente, 

designadamente o referido nos pontos 3 e 4 supra, o assunto à 

consideração superior. -----------------------------------------------  

Assim, considerando que, segundo o disposto no n .º 2 do artigo 

54.º da Lei n.º 64/2003, de 23/8, "O parecer previsto no número 

anterior só pode ser desfavorável  com fundamento em que o 

acto ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico , em 

violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, 

nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para 

qualquer rendibilidade económica não urbana. " -----------------  

Em consequência, dada a urgência - por motivo de realização 

da escritura - manifestada pelo requerente na obtenção do 

presente parecer e atentos os fundamentos aduzidos pelo 

mesmo no seu requerimento, o teor da informação técnica dos 
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serviços, bem como o disposto no artigo 54.º da Lei n.º 

64/2003, de 23 de agosto, determino, ao abrigo do disposto no 

n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

emissão de parecer favorável à constituição do aumento de 

compartes, para 3, relativamente aos prédios rú sticos cujas 

certidões da Conservatória de Registo Predial e respetivas 

cadernetas prediais rústicas (Finanças) se encontram anexas 

ao presente processo.  ------------------------------------------------  

Mais, determino que o presente despacho seja sujeito a 

ratificação da Câmara Municipal, na próxima reu nião deste 

órgão.’  -----------------------------------------------------------------  

Concordando com o teor do despacho do senhor Presidente da 

Câmara de 27/06/2019, a Câmara Municipal deliberou 

ratificá-lo. -------------------------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes ao procedimento concursal, bem como 

ao lançamento de concurso e à nomeação do júri, destinados 

à contratação de “Serviços de Animação, Estruturas e 

Promoção Inerentes à Feira de São Bartolomeu / 2019”: De 

seguida, o adjunto do senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a informação que se 

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

‘No âmbito da organização da Feira  de São Bartolomeu 2019, 

torna-se necessário proceder à contratação de serviços de  

animação, disponibilização de estruturas de apoio e promoção 
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da Feira. ---------------------------------------------------------------  

Tendo como suporte os custos inerentes a eventos similares,  

promovidos em ano anteriores, e, ainda, o s preços de mercado, 

estimaram-se os seguintes preços-base: ---------------------------  

Serviços de Animação:  --------------------------------------------  

10 de agosto - David Carreira + DJ Tiger Lewis; -----------  

11 de agosto - Ruizinho de Penacova; ------------------------  

12 de agosto - Tributo Pink Floyd;  ----------------------------  

13 de agosto - Sons da Terra;  ---------------------------------  

14 de agosto - Paulo Gonzo; -----------------------------------  

15 de agosto - Calema; -----------------------------------------  

16 de agosto - Olavo Bilac + DJ Rita Mendes;  --------------  

17 de agosto - Expensive Soul.  --------------------------------  

O valor total estimado para a animação musical será de 

100.000,00€+IVA.  ----------------------------------------------------  

As estruturas de apoio e audiovisuais terão um custo estimado 

de 64.000,00€+IVA.  --------------------------------------------------  

A promoção terá um custo estimado de 1.000,00€+IVA.  ---------  

O custo estimado total para os serviços mencionados será de 

165.000,00€+IVA .’  ---------------------------------------------------  

Fundamentando a decisão de contratar, em conformidade com 

o previsto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contra tos 

Públicos, no facto de se tratar de um evento que muito tem 

contribuído para o desenvolvimento económico e social do 

concelho e porque a despesa inerente ao mesmo está prevista 
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em orçamento da receita e da despesa para o corrente ano, a 

Câmara Municipal  deliberou aprovar o programa de 

procedimento, o caderno de encargos e a minuta do anúncio.  -  

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

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

procedimento de concurso público, sem publicação de anúncio 

no Jornal Oficial da União Europeia, atendendo ao período de 

tempo disponível, até ao início do evento.  ------------------------  

Mais, em conformidade com o previsto no n.º 2 do art.º 46.º-A 

do mesmo Código, foi deliberado não contratar por lotes, 

atendendo a que a cisão na prestação de serviços iria causar 

graves inconvenientes para o Município de Trancoso,  

nomeadamente ao nível da funcionalidade dos trabalhos, 

tornando-se muito mais eficiente a gestão de um único 

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

Foi, ainda, deliberado nomear o seguinte júri do 

procedimento, delegando nele todas as competências previstas 

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

Dr. Francisco Coelho que preside, Eng.º José Carlos Fantasia 

e Eng.º João Mano. Como suplentes , foram nomeados o Dr. 

Fernando Delgado e Dra. Carla Gamboa.  ------------------------  

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

trabalhos n.º 6, respeitante à empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso”:  Seguidamente, foi 

presente informação do setor de acompanhamento e fiscalização 
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de obras municipais, a dar conta que o auto de medição está de 

acordo com as medições efetuadas em obra e com os preços 

unitários constantes na proposta, importando no valor de 

49.547,66€, 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 49.547,66€.  --------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas  à conta final 

provisória da empreitada “Construção do Centro Escolar  da 

Ribeirinha”: De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e f iscalização de obras municipais, acerca do 

assunto referido em epígrafe , que se transcreve na íntegra:  -----  

‘Como ainda não se encontram publicados os índices que 

permitem a realização da revisão de preços referente à 

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

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

empreitada. A empresa adjudicatária concordou com a mesma, 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal  deliberou aprovar a conta final 

provisória da empreitada, com os seguintes valores 

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

- contrato inicial:  ------------------------------------ 583.846,74€  

- contrato adicional (erros e omissões) ------------ 29.118,92€  

Foram executados os seguintes montantes de trabalhos:  -------  
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- do contrato inicial:  -------------------------------- 579.779,04€  

- do contrato adicional  ------------------------------- 29.118,92€  

- revisão de preços ------------------------------------ 12.389,32€.  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas  ao Plano de Segurança 

e Saúde, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Estádio Municipal de Trancoso”: Seguidamente, foi presente 

informação do setor de planeamento e urbanismo, a dar conta 

que o empreiteiro tinha apresentado o Plano de Segurança e 

Saúde e, de acordo com o previsto no n.º  1 do art.º 12. º do 

Decreto – Lei n.º 273//2003, de 29 de outubro, o mesmo deveria 

ser aprovado pelo dono da obra e comunicada a sua aprovação à 

Autoridade para as Condições de Trabalho. -----------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de 

Segurança e Saúde, respeitante à empreitada supra referida,  

devendo cumprir-se os formalismos legais  subsequentes, 

nomeadamente a comunicação da sua aprovação à Autoridade 

para as  Condições de Trabalho. -----------------------------------  

*A22*  Apreciação das 11.ª e 12.ª alterações ao orçamento da 

receita e da despesa e às correspondentes alterações às 

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

Tendo sido presentes a 11.ª alteração ao orçamento da receita e 

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

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

de 107.500,00€  e a correspondente alteração às grandes opções 
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do plano, ---------------------------------------------------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Pre sidente. ---------  

De seguida, foram presentes a 12.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa,  com um acréscimo de receitas, 

provenientes dos fundos comunitários e destinadas à 

Construção do Centro Escolar da Ribeir inha, no montante de 

243.271,91€  e um equivalente acréscimo nas despesas, elevando 

o montante global do orçamento, bem como a correspondente  

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

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Pre sidente. ---------  

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

alargamento do período de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, durante a Feira de São 

Bartolomeu 2019:  Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apre sentou a 

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

‘O Município de Trancoso irá, conjuntamente com a 

AENEBEIRA, promover, no próximo mês de agosto, de 9 a 18, 

mais uma edição da Feira de São Bartolomeu.  --------------------  

Ora, trata-se de um Evento de referência em toda a região, 

quer pela qualidade e dimensão do espaço da feira, quer pelo 
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número de pessoas que, em regra, visitam e permanecem em 

Trancoso, durante aquele período. De facto, a Feira de São 

Bartolomeu é, hoje,  reconhecidamente, um cartaz turístico que 

promove e divulga o nome de Trancoso, por toda a região, 

atraindo inúmeras pessoas a este concelho.  -----------------------  

Importa, por isso, continuar a reforçar e consolidar o estatuto 

desta feira, dado o impacto da mesma, na economia local e 

regional. Assim, reconhecendo o interesse do Município, bem 

como o interesse dos comerciantes envolvidos, proponho que a 

Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições 

constantes do Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Públ ico e da 

Prestação de Serviços do Município de Trancoso, a título 

excecional, proceder ao alargamento do período de 

funcionamento dos estabelecimentos de café, cafetaria, 

cervejarias, pastelarias, restaurantes, pizarias, tab ernas, casas 

de pasto, bares, pubs e outros identificados no n.º 3 do artigo 

4.º do citado Regulamento, até às 4 horas, a vigorar durante o 

período de 9 a 18 de Agosto. ’  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A24*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à is enção 

de pagamento de taxas de licenciamento, durante a Feira de 

São Bartolomeu 2019:  De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 
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proposta que se transcreve na íntegra:  -----------------------------  

‘O Município de Trancoso irá, conjuntamente com a 

AENEBEIRA, promover, no próximo mês de agosto, de 9 a 18, 

mais uma edição da Feira de São Bartolomeu.  --------------------  

Ora, face à circunstância deste Município ser coorganizador do 

referido Evento e atendendo à importância estratégica que o 

mesmo representa para a economia local e regional, entendo 

que a Autarquia deve criar condições fac ilitadoras e 

incentivadoras à participação na citada feira, quer dos agentes 

de diversão, quer de outros agentes eco nómicos ou 

associativos, sob pena de os mesmos não esta rem presentes, 

comprometendo, assim, o sucesso da própria feira. Entendo, 

assim, que um certame, como a Feira da São Bartolomeu, só 

poderá atrair gente e, consequentemente, impulsionar toda a 

economia local, se puder oferecer, a quem nos visita, um 

conjunto de divert imentos e diversões, para além do setor 

ligado à gastronomia, representado  pelas tasquinhas e 

restaurantes.  ----------------------------------------------------------  

Desta forma, revela-se absolutamente fundamental garantir a 

presença dos referidos agentes, na próxima edição da Feira de 

São Bartolomeu. Ora, para assegurar tal presença, importa, 

igualmente, garantir que os mesmos não te nham que suportar 

quaisquer tipos de taxas ou licenças municipais, mesmo que tal  

signifique a perda de uma receita eventual, avaliada, 

previsivelmente, em dois mil euros.  --------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 4  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    10 -0 7 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra n co so  

Assim, tendo a próxima Feira de São Bartolomeu um bom 

programa de animação musical, uma significativa mostra das 

atividades económicas locais e regionais, a presença de 

diversos equipamentos de diversão, bem como de uma 

importante oferta gastronómica, garantida através das 

tasquinhas e restaurantes ali presentes, tal permitirá atrair a 

Trancoso milhares de pessoas e, com isso, trazer riqueza e 

dinamismo ao concelho, pelo que proponho que a Câmara 

Municipal delibere, por todas as razões já expostas, não 

proceder à cobrança de quaisquer taxas ou licenças 

municipais, relativamente às atividades referidas na presente 

proposta.’  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A25*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de um dia de comercialização destinado aos feirantes, 

durante o período da Feira de São Bartolomeu 201 9:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe , apresentou a proposta que se 

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

‘Considerando que a Feira de S. Bartolomeu se realiza de 9 a 

18 de agosto de 2019;  ------------------------------------------------  

Considerando ser habitual permitir a comercialização de mais 

um dia aos feirantes habituais do  mercado semanal, durante o 

decurso da Feira de S. Bartolomeu.  --------------------------------  
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Proponho que seja concedido comercializar, aos feirantes 

habituais do mercado semanal, no dia 10 de agosto de 2019, 

para além dos mercados semanais de 9 e 16 do mesmo mês. ’  ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

de preços de ingresso na Feira de São Bartolomeu 2019: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘Considerando que a Feira de São Bartolomeu, a realizar de 9 

a 18 de agosto de 2019, é o principal e mais consagrado evento 

anual promovido pelo Município, aquele que maior impacto 

económico produz na economia local e o que mais projeta e 

divulga o nome de Trancoso e dos  seus produtos; ----------------  

Considerando que, para manter o n ível de qualidade do evento 

e a sua atractibilidade para os diversos agentes económicos 

que nele vêm participando, bem como para o público que se 

pretende atrair, é necessário que o Município continue a 

promover, no período da Feira, um conjunto de espetácu los 

com artistas de renome e cuja participação contribua para 

revitalizar e consolidar o prestígio deste evento secular;  -------  

Considerando que as despesas  associadas a esta Feira 

implicam um investimento considerável do Município, entendo 

que deverá proceder-se à recolha de receita oriunda da venda 
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de bilhetes de ingresso, em alguns dos dias de feira.  ------------  

Assim, proponho que a Câmara aprove a cobrança de bilhe te 

de ingresso, bem como o preço, nos seguintes dias:  --------------  

-Dia 9 - 3,00€ a entrada;  ---------------------------------------  

-Dia 10 - 2,50€ a entrada;  -------------------------------------  

-Dia 14 - 2,50€ a entrada;  -------------------------------------  

-Dia 15 - 2,50€ a entrada;  -------------------------------------  

-Dia 16 - 2,50€ a entrada;  -------------------------------------  

-Dia 17 - 2,50€ a entrada.’  ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

constituição de um fundo permanente, relacionado com as 

bilheteiras da Feira de São Bartolomeu 2019: Seguidamente, 

o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou a proposta que se tr anscreve na íntegra:  ---  

‘A Feira de S. Bartolomeu que decorrerá entre os dias 9 e 18 

de agosto próximos é, inquestionavelmente, uma referência 

regional e um marco da atividade económica e cult ural, com 

um forte impacto no concelho, atraindo milhares de visit antes e 

mobilizando os agentes económicos.  -------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, em parceria com a 

AENEBeira - Associação Empresarial do Nordeste da Beira, na 

qualidade de entidades organizadoras  do evento, desenvolvem 

os procedimentos necessários à implementação das diversas 
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atividades previstas.  -------------------------------------------------  

Neste contexto e no âmbito da definição de repartição de 

responsabilidades na organização da Feira, compet e à Câmara 

assegurar as condições necessárias  à concretização da 

cobrança da receita de bilheteira, pelo que se  torna 

imprescindível a existência de um Fundo de Caixa, constituído 

essencialmente por moedas, permitindo, deste modo, a 

realização de trocos na cobrança de bilhetes. Este Fundo de 

Caixa terá a duração limitada ao período de realização da 

Feira de S. Bartolomeu, constituindo-se no dia 9, com a 

entrega do valor aprovado no âmbito desta deliberação, pela 

Tesoureira Municipal ao responsável pela gest ão do referido 

Fundo, extinguindo-se o mesmo no primeiro dia úti l  

imediatamente seguinte à última cobrança de b ilheteira, ou 

seja, no dia 19 de agosto, com a restituição do valor integral 

do Fundo, na Tesouraria do Município, destinando -se o mesmo, 

exclusivamente, ao fim atrás descrito, não podendo s er 

utilizado para outros fins.  -------------------------------------------  

Mais se propõe que o referido Fundo seja constituído no valor 

de 2.500,00 euros (dois mil e quinhentos euros) e que seja 

designado como responsável pela sua gestão o técnico superior 

António José Ramos Sobral. ’  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A28*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 
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constituição de um fundo permanente, relacionado com as 

bilheteiras de ingresso no Festival de Música no Castelo :  De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe,  apresentou a proposta que se transcreve 

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

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

a) O Festival de Música no Castelo, cuja nova edição  

decorrerá entre os dias 19 e 21 de julho próximos, é hoje 

já reconhecidamente um evento de assinável êxito na 

região, atraindo cada vez mais diferentes tipos de 

públicos, potenciando desta forma, a divulgação e 

promoção do concelho de Trancoso, de uma forma 

especial, do seu valioso património histórico e cultural;  --  

b) Se revela necessário assegurar as condições 

indispensáveis adequadas à concretização da cobrança da 

receita de bilheteira para o ingresso no mencionado 

festival, pelo que se torna imprescindível a existência de 

um Fundo de Caixa, constituído essencialmente por 

moedas, permitindo, deste modo, a realização de trocos na 

cobrança de bilhetes; -------------------------------------------  

c) Este Fundo de Caixa terá a duração limitada ao período 

de realização do Festival Música no Castelo, constituindo -

se no dia 19, com a entrega do valor aprovado no âmbi to 

desta proposta a submeter à Câmara Municipal, pela 

Tesoureira Municipal ao responsável pela gestão do 



 

 
Ata  n . º    1 4  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    10 -0 7 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra n co so  

referido Fundo, extinguindo-se o mesmo no primeiro dia 

útil imediatamente seguinte à última cobrança de 

bilheteira, ou seja, no dia 22 de julho, com a restituição 

do valor integral do Fundo, na Tesouraria do Municípi o, 

destinando-se o mesmo, exclusivamente, ao fim atrás 

descrito, não podendo ser utilizado para outros fins.  -------  

Mais se propõe que o referido Fundo seja constituído no valor 

de 250,00 euros (duzentos e cinquenta euros) e que seja 

designado como responsável pela sua gestão o técnico superior 

António José Ramos Sobral.  -----------------------------------------  

À reunião de Câmara.  ------------------------------------------------  

À Divisão Financeira.’  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A29*  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:  Seguidamente, foi presente um oficio enviado pela 

Direção Geral de Energia e Geologia que deu entrada nesta 

Câmara, sob o nº  1457, em 17 do passado mês de junho, para 

efeitos de pronúncia relativa a um pedido de atribuição de 

direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de lítio 

e minerais associados, numa área situada no concelho de 

Trancoso.  --------------------------------------------------------------  

A divisão de obras, ambiente e equipamento urbano, acerca do 
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assunto referido em epígrafe, 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 destinados 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 valore s de reconhecido 

interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, técnico 

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, não devendo, no 

entanto, ser violados os instrumentos de gestão territorial em 

vigor. Do teor desta deliberação deverá ser dado conhecimento 

à Direção Geral de Energia e Geologia.  --------------------------  

*A30*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização, por danos causados numa viatura :  De 

seguida, foi presente o requerimento número 2907 que deu 
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entrada na Secretaria da Câmara, em 23 de outubro de 2018, de 

Luís Santos Mendes, advogado, com escritório em Viseu, na 

qualidade de mandatário da sua  constituinte Maria José Matos, 

Unipessoal, Limitada, com sede em Lalim, concelho de 

Lamego, a solicitar uma indemnização, por danos na sua 

viatura, causados por um ramo de uma árvore situada na 

avenida do Campo da Feira, em Trancoso. -------------------------  

O senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

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

a) No dia 28 de março de 2018, ao Km 85,400 da EN 226, no 

entroncamento com a Av .ª Campo da Feira, em Trancoso,  

uma viatura pesada de mercadorias, matrícula 24-QA-40, 

propriedade da empresa Maria José Matos, Unipessoal, Lda, 

com sede em Lalim, concelho de Lamego, embateu num ramo 

de uma árvore que se encontrava junto à faixa de rodagem, 

danificando, desta forma, o reboque/frigorifico da 

mencionada viatura; -----------------------------------------------  

b) A referida empresa veio solicitar ao Município a assunção 

da responsabilidade pela reparação dos danos causados, 

anexando o relatório da GNR, a fatura da reparação e o 

comprovativo do seu pagamento; --------------------------------  

c) O parecer jurídico da autoria do Sr. Dr. João Paulo Matias, 

jurista avençado do Município, conclui pela 

responsabilidade do Município quanto aos danos causados 
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na viatura em causa, ao abrigo do disposto no artigo 483 .º 

do Código Civil.  ----------------------------------------------------  

Assim, perante tal parecer, proponho que o Município delibere 

assumir a responsabilidade pelos prejuízos causados na citada 

viatura, propriedade da empresa Maria José de Matos, 

Unipessoal, Lda e, em consequência, determine indemnizar a 

mesma empresa no montante de, 3.114,83€.  -----------------------  

À Divisão Financeira para cabimentar. ’  ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 3.114,83€.  ------------------------------------------  

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

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1216 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do passado mês 

de maio, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso , a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no valor de 10.000€, destinado à transformação de  

um veículo. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 10.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A32*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

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

a) A Academia de Música de Trancoso pretende realizar , nesta 

cidade, no próximo dia 24 de julho, um concerto de verão;  --  
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b) Por tal facto, a citada Academia necessita de proceder ao 

transporte dos elementos que integram a sua orquestra, bem 

como todos os seus alunos e respetivos professores, dado que 

os mesmos pertencem a vários concelhos;  ----------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal  delibere assegurar o 

mencionado transporte, disponibilizando , à Academia de 

Música de Trancoso, 2 autocarros  de 55 lugares.’  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar os dois 

autocarros solicitados. -----------------------------------------------  

*A33*  Seguidamente, foi presente um ofício do Colégio de Línguas e 

Artes da Guarda, a solicitar entrada nas instalações da piscina 

Municipal de Trancoso, para um grupo de 15 crianças  e 

acompanhantes, no próximo dia 24 de julho, a partir das 14 

horas. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar o solicitado no 

presente ofício. -------------------------------------------------------  

*A34*  De seguida, foi presente um e-mail  enviado pela Associação de 

Pais do Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva de Castelo 

Branco, a solicitar  apoio logístico, no âmbito de um projeto de 

férias desportivas, culturais, sociais e solidárias, a  ter lugar em 

Trancoso, nos próximos dias 24, 25 e 26 de julho e a ser 

desenvolvido por cerca de 50 crianças e 6 adultos. ---------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio solicitado no 

referido e-mail.  -------------------------------------------------------  

*A35*  Seguidamente, foi presente o ofício número 1623 da Secretaria 
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que deu entrada nesta Câmara, em 1 do corrente mês de julho, 

do Centro Social e Paroquial de Trancoso , a solicitar  transporte 

e entrada gratuita nas piscinas municipais, para as crianças que 

frequentam o ATL, durante a parte da tarde dos dias 9, 11,  16 e 

18 de julho corrente. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar o solicitado no 

presente ofício. -------------------------------------------------------  

*A36*  De seguida, foi presente o ofício número 1208 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 17 do passado mês de maio, 

da Casa do Benfica de Trancoso, a solicitar a cedência de 

material publicitário e /ou promocional do Município de 

Trancoso, para 50 participantes no passeio de bicicleta entre  

Trancoso e o Santuário de Fátima . ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a oferta do material  

solicitado no ofício supra referido. --------------------------------  

*A37*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

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

a) O Município de Trancoso promoveu , nos dias 29 e 30 de 

junho do corrente ano, mais uma edição da Festa da 

História, evento que se traduziu num en orme êxito, 

representando assim uma excelente oportunidade para 

promover e divulgar o concelho, designadamente o seu impar 

património histórico;  ----------------------------------------------  
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b) A concretização da Festa da História 2019 obrigou à 

mobilização de um conjunto vasto de recursos materiais e 

humanos, de onde se destacam as designadas "sentinelas", 

colocadas nas entradas principais do Centro Histórico, tendo 

sido escolhidos para ocupar tais lugares, jovens do concelh o, 

previamente inscritos;  ---------------------------------------------  

Assim, como compensação pelos serviços prestados p or aqueles 

jovens, cuja identificação se encontra nos serviços da 

Autarquia, proponho que a Câmara Municipal delibere 

disponibilizar a cada um deles, o seguinte:  -----------------------  

-10 entradas nas piscinas municipais, na época balnear 

2019; --------------------------------------------------------------  

-5 entradas no cinema, até ao f inal do ano; --------------------  

-5 entradas na Feira de São Bartolomeu 2019, exceto no dia 

9 Agosto.’  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A38*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A39*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 
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unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A40*  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:  


