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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019. ----------------  

*A1*  Aos 13 dias do mês de novembro 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 

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

216, datado de 12 do corrente mês de novembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 538.830,47€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 236.577,92€.  ----------------  

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

*A4*  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 
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da delegação de competências, durante o mês de outubro. -  

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

medição de trabalhos n.º  10, respeitante à empreitada 

“Área de Acolhimento Empresaria l de Trancoso” .  ----------  

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

medição de trabalhos n.º  2, respeitante à empreitada 

“Reparação e Beneficiação da EN 226: Trancoso - 

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

Ponto 6: Apreciação das 19.ª e 20.ª alterações ao orçamento 

da receita e da despesa e às correspondentes alterações às 

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

Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de apoio financeiro,  no âmbito de uma candidatura 

formulada ao Programa de Apoio ao Investimento . ---------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

minuta do termo de transação a outorgar entre o Município 

de Trancoso e os herdeiros de António de Almeida Correia , 

no âmbito do processo 150272/15.2YIPRT que corre 

termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo 

Branco. -----------------------------------------------------------  

Ponto 9:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de comparticipação, relacionada com a 

componente nacional em projetos transversais 

desenvolvidos pela Comunidade Intermunicipal das Beiras 

e Serra da Estrela. -----------------------------------------------  
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Ponto 10: Análise, discussão e votação relativas à proposta 

de tarifário para 2020, apresentada pela empresa “Águas da 

Teja, SA” .  --------------------------------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de fixação do preço de venda de publicações 

adquiridas pelo Município. -------------------------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação de proposta de 

ratificação de um despacho do senhor Presidente da 

Câmara, relativo ao não exercício do direito de preferência  

na aquisição de um imóvel, sito na rua Dr. David Bruno, 

em Trancoso. -----------------------------------------------------  

Ponto 13: Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

indemnização, por danos causados em viaturas. -------------  

Ponto 14:  Análise,  discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A5*  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 



 

 
Ata  n . º    2 3  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    13 -1 1 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e  prestar 

informação sobre os Fundos Disponíve is, nos exatos termos 

previstos na referida lei, conforme despacho exarado, no 

passado dia 28 de dezembro.  ----------------------------------------  

Informa-se que, na execução do referido cálculo, foram 

consideradas as disposições previstas nos citados diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas redações atuais, bem como as 

disposições sobre a matéria, previstas na Lei 71/2 018, 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 novembro no 

montante de 407.577,64 euros, sendo que, à presente data, e 

após a realização dos compromissos já assumidos no quadro de 

apuramento de Fundos para o mês de novembro, o valor 

disponível para a assunção de novos compromissos é de 

333.521,14 euros.’  ----------------------------------------------------  

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

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

*A6*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4403 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

18 do passado mês de outubro, de José Carlos Ribeiro Martins , 

residente em Vilares, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de Joaquim António Martins, a solicitar dispensa de 
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autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita na 

rua Vale Vardio, em Vilares, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 754 da União das Freguesias de Vilares e 

Carnicães, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A7*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4405 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

18 do passado mês de outubro, de Henrique Almeida Pinto, 

residente na Amadora, na qualidade de coproprietário, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita no lugar de Moinhos das  Cebolas, freguesia 

de Moreira de Rei, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 1234 da Freguesia de Moreira de Rei, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A8*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4562 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

25 do passado mês de outubro, de Ana Maria Clara Belo 

Saraiva, residente em Celorico da Beira, 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 875 da 

União das Freguesia 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.  --  

*A9*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4563 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

25 do passado mês de outubro, de Maria de Lurdes Vieira Pires , 

residente em Trancoso, na qualidade de proprietária, a solicitar 

dispensa de autorização de utilização respeitante a uma 

edificação destinada a arrumos, sita na rua da Carreira, em 

Torres, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 501 da 

União das Freguesia 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.  --  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4564 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

25 do passado mês de outubro, de José Francisco Bértolo, 

residente na Guarda, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de Silvina da Conceição Batista , a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita no 
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lugar de Moinhos das Cebolas, freguesia de Moreira de Rei,  

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 1206 da freguesia 

de Moreira de Rei, uma vez que a mesma foi construída antes 

da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4573 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

25 do passado mês de outubro, de José Francisco Bértolo, 

residente na Guarda, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de Silvina da Conceição Batista, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma edificação destinada 

a arrecadações e arrumos, sita no lugar de Moinhos das 

Cebolas, freguesia de Moreira de Rei, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 1099 da freguesia de Moreira de Rei, uma 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4817 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

7 do corrente mês de novembro, de Maria da Luz Cunha Silva , 

residente em Aldeia Nova, na qualidade de herdeira da herança 

de Cassilda de Nazaré e Cunha, a solicitar dispensa de 
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autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita na 

rua da Igreja, em Aldeia Nova, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 507 da freguesia de Aldeia Nova, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A13*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4906 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de novembro, de Maria do Céu Rente 

Nunes, residente em Freches, na qualidade de proprietária , a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita na rua do Prado, em Freches, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 446 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.  --  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4913 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de novembro, de Rui António Saraiva da 

Fonseca Costa, residente em Vila Franca das Naves, na 

qualidade de cabeça de casal da herança de João Barbosa, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 
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uma habitação, sita na rua do Outeiro de Cima, n.º 22, em 

Póvoa do Concelho, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 315 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.  --  

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4919 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de novembro, de Rui António Saraiva da 

Fonseca Costa, residente em Vila Franca das Naves, na 

qualidade de cabeça de casal da herança de João Barbosa, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma outra habitação, sita na rua do Outeiro de Cima, em Póvoa 

do Concelho, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 589 

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.  --  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4920 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de novembro, de António Manuel da Silva 

Vieira Lopes, residente em Arcozelo, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de Arnaldo Alberto Vieira Lopes , a solicitar 
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dispensa de autorização de utilização respeitante a uma 

edificação destinada a estacionamento coberto e  fechado, sita 

no lugar de Fonte Cerdeira, em Aldeia Nova, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 439 da freguesia de Aldeia Nova, 

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.  --  

*A17*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de outubro:  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 

outubro, 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: ------------------------------------------  

Construção de arrumos, alvará n.º 27 (Proc. Interno 

01/2008/16), em nome de António Gomes dos Santos, sito s 

no lugar de Moita do Robalo, em Venda do Cepo; ----------  

Construção de arrumos, alvará n.º 28 (Proc. Interno 

01/2019/117), em nome de Maria Emília de Jesus Ramos 

Nascimento, sitos na Rua Corrente, em Moimentinha; ------  
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Aditamento ao alvará n.º  225/2001 (Proc. Interno 

01/2000/250), alterações de uma habitação em nome de 

António Gomes Tomé, sita no lugar de Santa Luzia, em 

Souto Maior; -----------------------------------------------------  

Legalização de uma instalação industrial (Proc. Interno 

01/2018/730), em nome de Marmoraria Trancosense, Lda., 

sita no Lote 18, na Zona Industrial de Trancoso. -----------  

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

Aditamento ao alvará de utilização, n.º  34/2005 (Proc.  

Interno 09/2005/1927) , em nome de Caixa de Crédito 

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

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

Alvará de utilização n.º  56/2019, para armazém (Proc. 

Interno 09/2018/6) , em nome de Marco António da Silva 

Cunha, sito no lugar de Corgas, em Aldeia Nova; ----------  

Alvará de utilização n.º  57/2019, para habitação (Proc.  

Interno 09/2019/50), em nome de Carlos Alberto Ribeiro 

Folhinha, sita no lugar de Outeiro , em Moimentinha; ------  

Alvará de utilização n.º  58/2019, para habitação (Proc.  

Interno 09/2019/61), em nome de Alcino Anselmo Augusto, 

Maria Lucinda Anselmo Ribeiro Plácido, Maria Alice 

Anselmo Augusto Wettstein e Álvaro Augusto Anselmo, sita 

no lugar de Soito Ruivo, em Falachos; -----------------------  

Alvará de utilização n.º  60/2019, para armazém (Proc. 

Interno 09/2019/56), em nome de Cláudia Sofia Andrade 
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Inácio Augusto, sito no lugar de Cabeço, em Trancoso; ----  

Alvará de utilização n.º  61/2019, para habitação (Proc.  

Interno 09/2018/21), em nome de António Pedro dos 

Santos, sita na Rua do Outeiro , em Granja; -----------------  

Aditamento ao alvará de utilização n.º  8/2019 (Proc. Interno 

09/2019/10), em nome de Carlos Manuel Dias Oliveira , 

sito na Rua Dr. Castro Lopes, em Trancoso; -----------------  

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

Alteração de fachada do edifício, certidão n.º  21/2019 (Proc. 

Interno 01/1996/205) , em nome de Distritrancoso - 

Supermercados, Lda., sito no lugar de São Domingos, em –  

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

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

Pedido de informação prévia para construção de uma 

habitação (Proc. Interno 06/2019/8), em nome de Raul 

Pereira Monteiro, sita  no lugar de Ladeira, em Vila 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Pre sidente 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.  ---------------  

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

trabalhos n.º 10, respeitante à empreitada “Área de 
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Acolhimento Empresarial de Trancoso” :  Seguidamente, foi 

presente informação do setor de planeamento e urbanismo, a 

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

medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 79.408,24€, a 

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

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

● Rede viária-67.780,84€;  -----------------------------------------  

● Rede de drenagem de águas residuais e pluviais -10.871,14€;   

● Rede de distribuição de gás-2,01€;  -----------------------------  

● Rede de distribuição elétrica-754,25€ . ------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 79.408,24€.  --------------  

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

trabalhos n.º 2 , respeitante à empreitada “Reparação e 

Beneficiação da EN 226: Trancoso - Lactovil”: 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 14.751,10€, 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 14.751,10€.  --------------  
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*A20*  Apreciação das 19.ª e 20.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 19.ª e 20.ª alterações ao orçamento da 

receita e da despesa,  para o corrente ano, com valores 

equivalentes, para os totais de reforços e para os totais de 

diminuições, nos montantes, respetivamente,  de 72.000€ e  

27.000€ e as correspondentes alterações 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. ---------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de apoio 

financeiro, no âmbito de uma candidatura formulada ao 

Programa de Apoio ao Investimento:  Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 3949 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 3 do passado mês 

de outubro, da empresa “Vintage Mermaid, Limitada”,  com sede 

na Zona Industrial de Trancoso, a solicitar apoio económico, no 

valor 9.750€, ao âmbito do Programa de Apoio ao Investimento.   

Acerca do assunto referido em epígrafe, foi presente a seguinte 

apreciação técnica que se transcreve na íntegra:  ------------------  

-------Candidatura ao Programa de Apoio ao Investimento  --  

-------------------"VINTAGE MERMAID, Lda."  -----------------  

‘1- O Programa de Apoio ao Investimento visa apoiar 
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investimentos de caráter industrial, comercial e serviços que:  -  

- tenham a sua localização no concelho de Trancoso;  ---------  

- tenham impacto no desenvolvimento;  --------------------------  

- criem novos postos de trabalho;  --------------------------------  

- incorporem novas tecnologias.  ---------------------------------  

Os apoios a conceder poderão revestir várias formas, tais 

como: cedência de terrenos, realização de obras e 

infraestruturas, cedência de edifícios ou equipamentos, isenção 

de taxas ou investimento financeiro direto.  -----------------------  

O valor do apoio deverá ser proporcional ao impacto do 

investimento na economia local.  ------------------------------------  

2- No processo de candidatura apresentado ao Programa de 

Apoio ao Investimento, a  empresa refere que:  --------------------  

- se instalou, em junho de 2018, num espaço arrend ado, na 

Avenida das Indústrias, em Trancoso;  ------------------------  

- pretende remodelar e criar condições de funcionamento no 

espaço arrendado, adquirir equipamentos indispensáveis 

ao fabrico e matérias-primas, entre outras despesas;  ------  

- o investimento rondará os 65.000€;  ----------------------------  

- irá empregar, numa fase inicial, dois trabalhadores. 

Perspetiva, ainda, que esse número de trabalhadores será, 

posteriormente, aumentado; ------------------------------------  

- irá utilizar produtos locais, diversificando a sua atividade, 

em colaboração com parceiros regionais, referindo a 

utilização de castanha, mel, maçãs e peras; -----------------  
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- se preocupou com a diminuição dos impactos ambientais,  

reutilizando os resíduos e subprodutos resultantes da 

fabricação e recorrendo a fontes de energia renováveis;  --  

- pretende que o Município de Trancoso lhe conceda um 

apoio financeiro, não inferior a 9.750€ (15% do valor do 

investimento).  ----------------------------------------------------  

3- Analisado o processo de candidatura, no que diz respeito às 

condições de acesso e de formalização do pedido de apoio,  

verifica-se que: -------------------------------------------------------  

a) não são apresentadas certidões que justifiquem que a 

empresa tem a situação contributiva regularizada, perante 

as Finanças e a Segurança Social;  ----------------------------  

b) não é apresentada a declaração a referir que a empresa 

aceita as normas previstas no Regulamento do Programa 

de Apoio ao Investimento.  --------------------------------------  

4- Confrontando a candidatura apresentada com os critérios 

seletivos previstos no quadro de pontuação do Regulamento, 

proponho o seguinte:  -------------------------------------------------  

- no que diz respeito ao número de postos de trabalho a criar 

e porque o compromisso da empresa é de 2  -------- 5 pontos;  

- relativamente ao volume de investimento financeiro 

(65.000€)  ----------------------------------------------- 5 pontos;  

- quanto ao impacto no desenvolvimento local e porque 

estaremos enquadrados em "Industria Transformadora"  ---  

  -------------------------------------------------------- 17 pontos;  
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- no que diz respeito à incorporação de "novas tecnologias",  

na referida escala de 1 a 10  ------------------------- 3 pontos;  

- relativamente à diversificação das áreas de atividade e 

porque se tratará de uma atividade ainda não existente no 

concelho ---------------------------------------------- 10 pontos;  

- porque a empresa tem sede no concelho (apresento u 

certidão permanente da Conservatória do Registo 

Comercial)  ------------------------------------------- 10 pontos;  

- quanto à transferência de estabelecimento já existente cuja 

anterior localização tinha impacto negativo no 

ordenamento do concelho - este critério não terá 

aplicabilidade ----------------------------------------- 0 pontos. 

 Total --------------------------------------------------- 50 pontos 

Adicionadas as pontuações parcelares, verifica -se que o total, 

segundo a minha apreciação, será de 50 pontos, valor superior 

à pontuação mínima prevista no Regulamento (35 pontos).  -----  

Como tal, penso que a candidatura apresentada reúne 

condições para ser aprovada, devendo a empresa apresentar os 

documentos em falta,  referidos no ponto 3 desta apreciação 

técnica, se a Excelentíssima Câmara tal julgar conveniente.  ---  

Em conformidade com o previsto no Regulamento, compete à 

Excelentíssima Câmara Municipal a tomada de decisão final, 

nomeadamente acerca do montante do apoio. ’  --------------------  

Concordando com o teor da apreciação técnica prestada e 

atendendo a que a candidatura apresentada reúne condições 
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para ser aprovada, a Câmara Municipal del iberou conceder 

um apoio f inanceiro no montante de 7.500€, condicionado à 

apresentação dos documentos em falta, referidos naquela 

apreciação (certidões de não dívida às Finanças e à 

Segurança Social e declaração de aceitação das normas 

previstas no Regulamento de Apoio ao Investimento). ----------  

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à minuta 

do termo de transação a outorgar entre o Município de 

Trancoso e os herdeiros de António de Almeida Correia , no 

âmbito do processo 150272/15.2YIPRT que corre termos no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘Corre termos contra o Município de Trancoso a ação n .º  

193/16.5BECTB, no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Castelo Branco.  -------------------------------------------------------  

Na referida ação, António de Almeida Correia  reclama ao 

Município o pagamento da quantia de 25 .163,70€ (vinte e cinco 

mil, cento e sessenta e três euros e setenta cêntimos), com juros 

vencidos incluídos, referente à insta lação da iluminação de 

natal do ano de 2008; Serviço que o anterior Presidente da 

Câmara (mandato 2009 a 2013), Dr. Júlio Sarmento, terá 

mandado executar, verbalmente, sem prévio procedimento 

concursal e redução a escrito do respetivo contrato de 
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prestação de serviços, tendo ainda solicitado a faturação do 

serviço em causa em nome da APT, Agência p ara a Promoção 

de Trancoso. A ação foi , oportunamente, contestada pelo 

Município.  -------------------------------------------------------------  

Entretanto, faleceu o Autor da ação, António Almeida Correia, 

sucedendo os seus legítimos herdeiros. As partes foram 

notificadas pelo Tribunal para informar sobre a possibilidad e 

de um acordo. Em conformidade e após diversas propostas e 

contrapropostas, os herdeiros de António Almeida Correia 

aceitam reduzir o montante reclamado na ação para a quantia 

de 19 900,00€ (dezanove mil e novecentos euros).  ---------------  

Face ao exposto:  ------------------------------------------------------  

- Considerando que o acordo alcançado representa uma 

poupança de 9.865,38€  (nove mil , oitocentos e sessenta e 

cinco euros e trinta e oito cêntimos) para o Município,  

relativamente ao pedido formulado na ação, considerando o 

IVA e juros vincendos peticionados;  -----------------------------  

- Considerando que a jurisprudência dos Tribunais superiores, 

segundo a qual, mediante a declaração de nulidade do 

contrato verbal de empreitada de obra pública ou de 

prestação de serviços ou, a título subsidiário, do instituto do 

enriquecimento sem causa, o  dono da obra ou beneficiário do 

serviço, neste caso concreto, o Município de Trancoso, é 

condenado a pagar o preço dos serviços prestados, ainda que 

sem prévio procedimento concursal e respetivo contrato 
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escrito.  --------------------------------------------------------------  

Veja-se, a título de exemplo:  ----------------------------------------  

- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 

16/09/2009; ------------------------------------------------------  

- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 

18/02/2010; ------------------------------------------------------  

- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 

17/12/2008; ------------------------------------------------------  

- Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, de 

06/03/2014; ------------------------------------------------------  

- Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, de 

20/02/2014; ------------------------------------------------------  

- Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, de 

22/06/2012; ------------------------------------------------------  

- Acórdão do Tribunal Central Administra tivo do Sul, de 

17/04/2015.  ------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere a aprovação da 

minuta do termo de transação a seguir transcrita, conferindo 

poderes ao senhor Presidente da Câmara Municipal para a sua 

assinatura.  -------------------------------------------------------------  

------------MINUTA DO TERMO DE TRANSAÇÃO  --------------  

Exmo. Senhor Doutor Juiz de Direito  ------------------------------  

do Tribunal Administrativo e Fiscal de ----------------------------  

Castelo Branco --------------------------------------------------------  

Processo n.° 193/16.5BECTB Unidade Orgânica  -----------------  
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Herança aberta por óbito de António Almeida Correia, Autor 

nos presentes Autos e Município de Trancoso, Réu nos 

presentes autos, vêm requerer a extinção da presente instância 

por Transação, o que fazem nos seguintes termo s: ---------------  

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

a) O Autor António Almeida Correia faleceu a 20/08/2017 , não 

tendo sido ainda realizada habilitação de herdeiros nos 

autos; ----------------------------------------------------------------  

b) Pese embora tal facto, foi outorgado Procedimento de 

habilitação de herdeiros n .º 934/2017 da Conservatória do 

Registo Civil  /  Predial / Comercial de Oliveira de Azeméis 

que se anexa, encontrando-se já devidamente identificadas as 

herdeiras do falecido;  ---------------------------------------------  

c) Desse modo, das negociações realizadas pela herança e pelo 

Réu foi alcançado o acordo seguinte:  ---------------------------  

----------------------------TRANSAÇÃO  -----------------------------  

----------------------------Cláusula 1.ª  -------------------------------  

A Herança aberta por óbito do Autor António de Almeida 

Correia e o Réu acordam na fixação da causa na quantia de 

19.900€ (dezanove m il  e novecentos euros).  -----------------------  

----------------------------Cláusula 2.ª  -------------------------------  

O Réu compromete-se a proceder ao pagamento da quantia 

indicada na cláusula primeira, no prazo de 10 dias, por 

transferência para a conta da herança sediada no Novo Banco 

com o IBAN PT 50 0007 0000 0037 9617 8432 3.  -----------------  
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----------------------------Cláusula 3.ª  -------------------------------  

Com o pagamento da quantia referida na cláusula 1.ª , a 

herança aberta por óbito do Autor declara o seu crédito 

integralmente ressarcido, nada mais tendo a receber do Réu , 

por conta do presente Processo.  ------------------------------------  

----------------------------Cláusula 4.ª  -------------------------------  

As partes acordam no pagamento das custas a meias, 

prescindindo ambas de custas de parte solicitando a restituição 

a ambas as partes da segunda prestação da taxa de justiça, nos 

termos da parte final da alínea b) do n .º 1 do Artigo 14.º-A do 

Regulamento das Custas Processuais , atenta a não realização 

de audiência de julgamento.  -----------------------------------------  

Termos em que requerem a V. Exa., muito respeitosamente, que 

se digne homologar a presente Transação, condenan do e 

absolvendo nos seus precisos termos.  ------------------------------  

A Cabeça de Casal,  ---------------------------------------------------  

O Réu.’  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do termo de 

transação apresentado, nos seus exatos termos, dando poderes 

ao senhor Presidente da  Câmara para o outorgar.  --------------  

*A23*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

comparticipação, relacionada com a componente nacional 

em projetos transversais desenvolvidos pela Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela: Seguidamente, 

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

‘Sendo Trancoso um dos 15 Municípios que integram a CIMBSE 

e tendo esta estabelecido, com a Autoridade de Gestão do 

Programa Operacional do Centro , um Pacto para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, através do qual 

se desenvolvem um conjunto de ações transversais , as quais 

implicam o pagamento da Componente Pública Nacional no 

montante de 28.886,72€, distribuídos da seguinte forma: -------  

Comparticipação Sapadores + Coordenador Florestal + GTF  -  

Ano 2018 = 93,33€(GFT)  --------------------------------------------  

Ano 2019 ---------------------------------------------------------------  

11.084,40€_Comparticipação Sapadores+Coordenador Florestal  --  

450,84€_GTF  ----------------------------------------------------------  

Total= 11.628,57€ (componente corrente)  -------------------------  

Comparticipação Projetos ITI + CIMBSE (projetos 

Transversais) + PART (transportes) nomeadamente:  -----------  

TIC e AP; --------------------------------------------------------------  

Riscos Específicos e Catástrofes;  -----------------------------------  

Património Cultural e Natural;  -------------------------------------  

Saúde e IE Sociais;  ---------------------------------------------------  

Abandono Escolar;  ---------------------------------------------------  

Programação Cultural em Rede;  ------------------------------------  

Estratégia Intermunicipal de Adaptação às Alter ações 

Climáticas; ------------------------------------------------------------  
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SIAC; -------------------------------------------------------------------  

Assistência Técnica da CIM;  ----------------------------------------  

Agência EFE; ---------------------------------------------------------  

Outros Prestadores de Serviços;  ------------------------------------  

Promoção Turística do Território.  ----------------------------------  

Total = 17.258,15€ (componente corrente)  ------------------------  

À contabilidade para cabimentar. ’  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A24*  Análise, discussão e votação relativas à proposta de tarifário 

para 2020, apresentada pela empresa “Águas da Teja, SA” : 

De seguida, foi presente comunicação de ERSAR, respeitante à 

proposta de tarifário para 2020, apresentada pela empresa 

“Águas da Teja, SA”.  -------------------------------------------------  

Após análise da proposta apresentada, aquela Entidade 

Reguladora concluiu que a mesma não cumpria o disposto no 

contrato de concessão, não merecendo, por isso, o seu parecer 

favorável.  --------------------------------------------------------------  

Alertava, ainda, para o facto de as decisões desconformes às 

suas recomendações carecerem de fundamentação.  ---------------  

Por último, perguntava em que ponto de situação se encontrava 

o processo de revisão do contrato de concessão.  ------------------  

Atendendo a que a proposta de tarifário apresentada não 

mereceu parecer favorável da ERSAR que alertou para o facto 

de as deliberações desconformes às suas recomendações 
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carecerem de ser fundamentadas, a Câmara Municipal 

deliberou solicitar à empresa “Águas da Teja, SA” que 

elabore uma nova proposta de tarifário , capaz de vir a 

merecer parecer favorável daquela en tidade reguladora.  -------  

Por outro lado, deverá a ERSAR ser informada do envio desta 

solicitação à empresa “Águas da Teja, SA” e de que o 

processo de revisão do contrato de concessão  ainda não se 

encontra concluído. --------------------------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

fixação do preço de venda de publicações adquiridas pelo 

Município: Seguidamente, a senhora vereadora Ana Couto, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘A fim de permitir a sua venda no Posto de Turismo de 

Trancoso, torna-se necessário que a Câmara Municipal 

proceda à fixação de preços, relativamente a um conjunto 

obras literárias, abaixo discriminadas, bem como de um CD, 

pelo que proponho, para o efeito, os seguintes valores:  ---------  

- Profecias e Trovas do Bandarra, n .º 1 (Santos Costa) - 7€;  

- Militares de Trancoso na I Guerra Mundial, n.º 2 (Santos 

Costa) - 7€; ------------------------------------------------------  

- Entre o Real e o Fantástico - memórias de Trancoso nos 

anos 60 (Luís Vieira Rente) - 9€; ------------------------------  

- CD, Rezas, benzeduras e outras cantigas (César Prata e 

Vânia Couto) - 10€ .’  --------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A26*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 

um despacho do senhor Presidente da Câmara, relativo ao 

não exercício do direito de preferência na aquisição de um 

imóvel, sito na rua Dr. David Bruno, em Trancoso : De 

seguida, foi presente uma certidão expedida pelo sector de 

licenciamento de obras particulares e loteamentos, onde se 

certifica que, de harmonia  com o despacho do senhor Presidente 

da Câmara, exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob 

o número 4686, apresentado por Virgínia da Conceição Dias 

Redondo Baptista, com o número de contribuinte 173734359, a 

solicitar que a Câmara Municipal informe se deseja ou  não 

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

urbano, sito na Rua Dr. David  Bruno, em Trancoso, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo n .º 1412 da União de 

Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior, pelo valor de 69.000 euros,  foi determinado o não 

exercício do direito de preferência, na aquisição do im óvel 

citado, bem como sujeitar o  referido despacho a ratificação, na 

próxima reunião do executivo.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 31/10/2019, não exercendo o direito 

de preferência na aquisição do imóvel sito na rua Dr. David 

Bruno, em Trancoso.  ------------------------------------------------  
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Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

indemnização, por danos causados em viaturas : ---------------  

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1981 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 12 do passado mês de 

julho, de Sandra Maria Lopes Ribeiro , residente em Trancoso, a 

solicitar uma indemnização, por danos causados na sua viatura 

e ocasionados pelo mau estado de conservação de um 

arruamento da cidade. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 85€.  -------------------------------------------------  

*A28*  De seguida, foi presente o requerimento número 3483 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 13 do passado mês de 

setembro, de Paulo António Morgado Cardoso , residente em 

Trancoso, a solicitar uma indemnização, por danos causados na 

sua viatura e ocasionados pelas deficientes condições de 

circulação de uma estrada municipal.  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 1.361,61€.  ------------------------------------------  

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

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4599 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 28 do passado mês 

de outubro, da Associação Naves XXI, com sede em Vila 

Franca das Naves, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no valor de 1.500€ , destinado a ajudar a concretizar 

o seu plano de atividades , para o corrente ano. -------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 750€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 3836 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 27 do passado mês 

de setembro, da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento de Escolas do Concelho de 

Trancoso, a solicitar a concessão de um apoio finan ceiro, no 

valor de 1.000€ ,  ,  destinado a ajudar a concretizar o seu plano 

de atividades, para o corrente ano. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4768 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 do corrente mês 

de novembro, da Associação dos Naturais e Amigos de 

Moimentinha, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, 

no valor de 5.000€, destinado a comparticipar a execução de 

trabalhos inerentes à requalificação do espaço anexo às 

instalações da Associação. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A32*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4409 da 

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

de outubro, da Associação Cultural de Recriação Histórica –  

Cavaleiros e Damas D’El Rey, com sede em Trancoso, a 

solicitar serviço de transporte, para 21 ocupantes, no percurso:  
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Trancoso – Penhas da Saúde – Seia – Trancoso. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a realização do 

transporte solicitado. ------------------------------------------------  

*A33*  De seguida, foi presente o requerimento número 4407 da 

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

de outubro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

serviço de transporte, durante o mês de novembro, destinado às 

diversas equipas de futebol. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a realização dos 

transportes solicitados. ----------------------------------------------  

*A34*  Seguidamente, foi presente um requerimento da Associação 

Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves , a solicitar 

serviço de transporte, durante o mês de novembro, destinado às 

diversas equipas de futebol. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a realização dos 

transportes solicitados. ----------------------------------------------  

*A35*  De seguida, foi presente o requerimento número 4970 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 13 do corrente 

mês de novembro, do Rotary Club de Trancoso, a solicitar a 

celebração de um protocolo de colaboração, a vigorar em 

2019/2020, relativo ao projeto “Universidade Sénior do Rotary 

Club de Trancoso”,  com disponibilização de recursos humanos 

e equipamentos sociais e coletivos da Autarquia . -----------------  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar os recursos 

humanos e as instalações solicitadas, mediante a celebração 
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do respetivo protocolo . ----------------------------------------------  

*A36*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A37*  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. -----------------------------------------------------  

*A38*  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:  


