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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019. ----------------  

*A1*  Aos 27 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 

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

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

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 1 3 

do corrente mês de novembro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

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

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

226, datado de 26 do corrente mês de novembro e que apresenta 
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os seguintes valores: -------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 413.643,17€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 306.564,62€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

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

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  3, respeitante à empreitada 

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

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

medição n.º  1 de trabalhos complementares, respeitante à 

empreitada “Requalificação do Estádio Municipal de 

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

Ponto 5:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica relacionada com a execução de 

trabalhos complementares na empreitada “Reparação e 

Beneficiação da EN 226: Trancoso - Lactovil” .  -------------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta, objeto de um despacho do senhor Presidente da 

Câmara, referente à retificação do conteúdo de um artigo 

do programa de procedimento do concurso público 

respeitante à Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no 
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Concelho. ---------------------------------------------------------  

Ponto 7: Apreciação da 21.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à  correspondente alteração às 

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

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de anulação de processo de cobrança de taxas de ocupação 

de terrado, referente ao IV trimestre / 2019. -----------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

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

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

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Rodrigues para, na sequência da sua intervenção, na 

reunião do execut ivo de 12/09/2018, perguntar ao senhor 

Presidente da Câmara para quando é que estava prevista a 

apreciação do processo de candidatura, formulado pela empresa 

“Prisca – Alimentação, SA”, no âmbito do Programa de Apoio 

ao Investimento.  ------------------------------------------------------  

De seguida, interveio o senhor Presidente da Câmara  para, 

relativamente à questão formulada pelo senhor vereador João 

Rodrigues, afirmar que aquele processo ainda não t inha sido 

submetido à apreciação da Câmara Municipal, porque as 

dificuldades financeiras sentidas pelo Município de Trancoso 

não o têm permitido.  -------------------------------------------------  
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Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

informou que, devido à escassez de trabalhadores nos serviços 

de fiscalização de obras públicas, houve necessidade de 

deslocar o senhor eng.º Paulo Rico para esse serviço e, 

consequentemente, de nomear dois trabalhadores para 

coordenar o pessoal externo do Município.  ------------------------  

*A7*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira que se reproduz na integra: -----------------------------  

‘No âmbito do disposto no n.º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de  

aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

lei n.º 127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção, 

através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro ú ltimo.  

Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e  prestar 

informação sobre os Fundos Disponíveis, nos exatos termos 

previstos na referida lei, conforme despacho exarado, no 

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

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

consideradas as disposições previstas nos citados diplomas 

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

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

disposições sobre a matéria, previstas na Lei 71/2 018, de 31 de 

dezembro e ainda o teor do despacho exarado pelo senhor 
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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  

274.091,19 euros.’  ----------------------------------------------------  

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

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

*A8*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5151 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

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

residente em Aldeia Nova, na qualidade de herdeira de Cassilda 

de Nazaré e Cunha, a solicitar dispensa de autorização de 

utilização respeitante a uma edificação destinada a 

arrecadações e arrumos, sita no lugar de Pombal, em Aldeia 

Nova, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 486 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.  --  

*A9*  Em seguida, foi presente o requerimento número 5153 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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21 do corrente mês de novembro, de Maria da Luz Cunha Silva, 

residente em Aldeia Nova, na qualidade de herdeira de Cassilda 

de Nazaré e Cunha, a solicitar dispensa de autorização de 

utilização respeitante a uma edificação destinada a 

arrecadações e arrumos, sita no lugar de Pombal, em Aldeia 

Nova, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 595 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.  --  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5299 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 do corrente mês de novembro, de Luís Manuel de Sousa 

Gomes, residente em Coimbra, na qualidade de proprietário, a 

solicitar dispensa de autorização  de utilização respeitante a 

uma habitação, sita na Quinta da Igreja, em Valdujo, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 294 da freguesia de Valdujo, 

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 5324 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

27 do corrente mês de novembro, de Valdemar Carlos 



 

 
Ata  n . º    2 4  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    27 -1 1 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

d’Azevedo, residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de 

herdeiro de António Carlos, a solicitar dispensa de autorização 

de utilização respeitante a uma edificação tipo ‘outros’,  sita na 

rua de Aldeia Velha, em Póvoa do Concelho, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 462 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.  --  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 3, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Estádio Municipal de Trancoso”: Seguidamente, foi presente 

informação do setor de planeamento e urbanismo, a dar conta 

que o auto de medição está de acordo com as medições 

efetuadas em obra e com os preços unitários constantes na 

proposta, importando no valor de 8.179,60€, a que acresce o 

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

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

● Outras Construções-3.761,20€;  ---------------------------------  

● Edifício-4.418,40€.  ----------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 8.179,60€.  ---------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição    
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n.º 1 de trabalhos complementares , respeitante à empreitada 

“Requalificação do Estádio Municipal de Trancoso”: De 

seguida, foi presente informação do setor de planeamento e 

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

com as medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor  de 6.867,90€, a 

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

● Outras Construções-6.867,90€;  ---------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 6.867,90€.  ---------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica relacionada com a execução de trabalhos 

complementares na empreitada “Reparação e Beneficiação 

da EN 226: Trancoso - Lactovil”:  Seguidamente, foi presente 

informação do setor de planeamento e urbanismo que se 

reproduz na integra: --------------------------------------------------  

‘Os Trabalhos Complementares da obra em epígrafe orçam em 

30.491,71€, subdivididos na seguinte maneira:  -------------------  

● Trabalhos Complementares com Preços de Contrato --------  

 ---------------------------------------------------------- 15.209,51€  

● Trabalhos Complementares com Preços Acordados - 50% --  

 -------------------------------------------------------------- 301,25€  

● Trabalhos Complementares com Preços Acordados - 100% -  

 --------------------------------------------------------- 14.980,95€’  
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Em conformidade com a informação técnica dos serviços e 

tendo como suporte o disposto na alínea a) do n.º  2 do art.º 

370.º do Código dos Contratos Públicos, uma vez que a 

separação destes trabalhos complementares do contrato iria 

causar graves inconvenientes para o Município de Trancoso e 

porque o valor desses trabalhos não ult rapassa o limite 

previsto na alínea b) do mesmo n.º 2 do artigo 370.º,  a Câmara 

Municipal deliberou aprovar as modificações objetivas ao 

projeto e ao contrato, elencadas na referida informação 

técnica. ----------------------------------------------------------------  

Consequentemente, a Câmara Municipal deliberou outorgar 

um contrato adicional respeitante à empreitada supra 

referida , no montante de 30.491,71€ solicitando -se à empresa 

adjudicatária os documentos legalmente exigíveis, 

nomeadamente a prestação de caução no valor de 1.524,59€, 

correspondente a 5% do valor do contrato.  -----------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta, 

objeto de um despacho do senhor Presidente da Câmara, 

referente à retificação do conteúdo de um artigo do 

programa de procedimento do concurso público respeitante 

à Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho:  De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘Por lapso, no artigo 43° do Programa de Procedimento, 
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respeitante ao concurso supra identificado, refere -se que a 

minuta do contrato é aprovada depois de comprovada a 

prestação da caução pelo adjudicatário . --------------------------  

Ora, tal contraria o disposto no n .º 1 do artigo 98.º do Código 

dos Contratos Públicos que estipula que a minuta do contrato é 

aprovada em simultâneo com a decisão de adjudicação . --------  

Tendo como suporte o disposto no artigo 51 .º do mesmo Código 

dos Contratos Públicos que refere que as normas do Código 

relativas à formação e execução do contrato prevalecem sobre 

quaisquer disposições das peças do procedimento com elas 

desconformes, em conformidade com o previsto no n .º 7 do 

artigo 50.º daquele Código, proponho que:  -----------------------  

- a Câmara Municipal proceda à retificação daquele erro do 

programa de procedimento, passando o conteúdo do seu 

artigo 43.º a ser o seguinte: "Nos casos em que a 

celebração do contrato implique a sua redução a escrito, a 

respetiva minuta é aprovada pelo órgão competente para a 

decisão de contratar, em simultâneo com a decisão de 

adjudicação.";  ---------------------------------------------------  

- esta retificação seja disponibilizada na plataforma 

eletrónica e seja junta às peças do procedimento;  ----------  

- se notifiquem os interessados da ocorrência desta 

retificação.’  ------------------------------------------------------  

Entretanto, acerca desta proposta, em 20/11/2019, o senhor 

Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho:  ---------------  
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‘Ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, por se tratar de um assunto que carece de 

uma decisão urgente, determino a aprovação desta proposta, 

sujeitando-a a ratificação da Câmara Municipal, na sua 

próxima reunião.’  -----------------------------------------------------  

Submetida a proposta à apreciação da Câmara Municipal , a 

mesma deliberou aprová-la, nos seus exatos termos, 

ratificando o despacho do senhor Presidente da Câmara de 

20/11/2019.  ------------------------------------------------------------  

*A16*  Apreciação da 21.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

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

Tendo sido presentes a 21.ª  alteração 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, no 

montante de 143.000€ e a correspondente alteração às grandes 

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

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

*A17*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

anulação de processo de cobrança de taxas de ocupação de 

terrado, referente ao IV trimestre / 2019: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 4469 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 22 do passado mês de outubro, de 
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Natália Piedade Pereira Ramos, residente em Custóias, 

concelho de Vila Nova de Foz Côa , a solicitar a anulação do 

pagamento referido em epigrafe , atendendo a que, por motivos 

de doença, não tem frequentado as feiras e mercados. -----------  

Acerca do assunto referido em epígrafe, foi presente a seguinte 

informação do serviço de taxas e licenças que se transcreve na 

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

‘Venho, por este meio, informar a V. Ex .ª que, no dia 22 de 

outubro do corrente ano, deu entrada nesta secretaria uma 

carta da Sr.ª . Natália Piedade Pereira Santos, a comunicar que 

deixaria de frequentar as feiras e mercados neste concelho, por 

motivo de doença e de não ter frequentado as feiras e 

mercados. A conta corrente para o IV-trimestre (outubro,  

novembro e dezembro) está feita desde o dia 1 de outubro e o 

Regulamento de Exercício da Atividade de Comércio a Retalho 

não Sedentário do Município de Trancoso , no seu Artº.27º , 

referente à Renúncia, estipula "O titular do direito ao espaço 

de venda pode renunciar a ele, devendo , para o efeito,  

comunicar o facto, por escrito, ao Presidente da Câmara 

Municipal, até ao dia 20 do último mês do trimestre anterior, 

que não deseja manter o lugar".  ------------------------------------  

Mais se informa que os serviços de fiscalização verificaram 

que o feirante deixou de frequentar os mercados , no fim do mês 

de setembro do corrente ano. ’  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou anular o processo de cobrança 



 

 
Ata  n . º    2 4  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    27 -1 1 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

de taxas, relativo ao IV trimestre do corrente ano, atendendo 

às razões invocadas e por se haver confirmado serem as 

mesmas verdadeiras.  -------------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização, por danos causados em viatura : De seguida,  

foi presente o requerimento número 4647 que deu entrada na 

Secretaria da Câmara, em 29 do passado mês de outubro, de 

Hugo André de Almeida Cabral , residente em Alverca da Beira,  

a solicitar uma indemnização, por danos causados na sua 

viatura e ocasionados pela deficiente sinalização de uma 

estrada municipal .  ----------------------------------------------------  

Tendo como suporte o parecer prestado pelo jurista avençado  

do município, a Câmara Municipal deliberou conceder uma 

indemnização, no montante de 2.500€.  ----------------------------  

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

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 77 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do passado mês 

de janeiro, da Associação de Diabéticos do Distrito da Guarda , 

com sede em Mêda, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, 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 250€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A20*  De seguida, foi presente o requerimento número 4943 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 12 do corrente 
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mês de novembro, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves , a solicitar serviço de 

transporte, no próximo dia 14 de dezembro, destinado a 

assegurar a presença da escola de infantes e cadetes da 

Associação na gravação de um programa televisivo. -------------  

A Câmara Municipal deliberou facultar o transporte  

solicitado. -------------------------------------------------------------  

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5180 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 22 do corrente 

mês de novembro, do Moto Clube Cavaleiros D. Dinis, a  

solicitar diversos apoios, para a realização do IX TT Motards 

D’El Rey. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar as instalações, 

equipamentos e materiais solicitados. -----------------------------  

*A22*  De seguida, foi presente o requerimento número 5197 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 22 do corrente 

mês de novembro, da UCSP de Trancoso, a solicitar apoio 

temporário /  provisório, com a cedência de uma viatura ligei ra 

com motorista, destinado à realização de visitas domiciliárias 

de enfermagem aos utentes dependentes, acamados e com 

mobilidade reduzida do concelho. ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio solicitado, de 

forma temporária. ----------------------------------------------------  

*A23*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 
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deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A24*  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. -----------------------------------------------------  

*A25*  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:  


