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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 27 DE AGOSTO DE 2021. ---------------------  

*A1*  Aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2021, 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 Agostinho 

Fonseca.----------------------------------------------------------------  

*A2*  A presença do senhor vereador Agostinho Fonseca deve -se ao 

facto de o senhor João Rodrigues ter pedido a sua substituição  

nesta reunião e a senhora Catarina Tibério não poder estar, 

também, presente .-----------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

número 75/2013, de 12 de setembro, fo i a ata da reunião de 28 

do passado mês de julho 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 
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terem participado na discussão e votação os senhores 

vereadores Eduardo Pinto e Agostinho Fonseca, por não terem 

estado presentes 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*  Seguidamente,  ainda nos termos e para efeitos do número 2 do 

artigo 57.º da Lei número 75/2013, de 12 de setembro, fo i a ata 

da reunião de 11 do corrente mês de agosto 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 publ icá-la no site do Município.  ---  

*A6*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

166, datado de 26 do corrente mês de agosto e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 3.333.848,50€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 310.096,08€.  ----------------  

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

*A7*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos:  -----------------------------------------------------  
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Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

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

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de alteração ao alvará de loteamento n.º 12/1990, sito na 

Quinta D. Maria, em Trancoso e relacionado com os lotes 

n.os  97 e 98. ------------------------------------------------------  

Ponto 4:  Análise, discussão e votação relativas  a uma 

informação técnica relacionada com um pedido de licença 

administrativa para construção de um empreendimento de 

Turismo no Espaço Rural, em Souto Maior. ------------------  

Ponto 5:  Análise, discussão e votação relativas  a um pedido 

de licença administrativa para uma operação de 

loteamento, na Quinta D. Maria, em Trancoso.  --------------  

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

medição de trabalhos nº  2, respeitante à empreitada 

“Requalificação de Diversas Estradas  e Caminhos 

Municipais” .  -----------------------------------------------------  

Ponto 7: Análise,  discussão e votação relativas à aprovação 

do Plano de Sinalização Temporária relacionada com a 

execução dos trabalhos previstos na empreitada “  

Requalificação da Rede de Abastecimento de Água, Rede 

de Águas Residuais e Repavimentação de Arruamentos no 
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Bairro de Santa Luzia, em Trancoso” , ratificando um 

despacho do senhor Presidente da Câmara de 20-08-2021. -  

Ponto 8: 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 Aquisição de Serviços de Transportes 

(Transporte Público/Transporte Escolar), ratificando um 

despacho do Sr. Presidente da Câmara  de 18-08-2021. -----  

Ponto 9: Apreciação das 12.ª e 13.ª alterações ao orçamento 

da receita e da despesa e às correspondentes alterações às 

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

Ponto 10:  Análise, discussão e votação relativas à 4ª. revisão 

ao orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

alteração às grandes opções do plano, para o corrente ano.  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação respeitantes às contas 

consolidadas do grupo municipal , relativas ao exercício 

económico de 2020. ---------------------------------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de isenção de taxas referente a um processo de licença 

administrativa para construção de um pavilhão destinado a 

serviços (oficina), em Vila Franca das Naves . ---------------  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

*A8*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para agradecer a disponibilidade manifestada pelos senhores 

vereadores em adiar esta reunião do executivo, permit indo, 

dessa forma, que fossem ultimadas as contas consolidadas do 

grupo municipal .  ------------------------------------------------------  

*A9*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: -----------------------------------------------------------  

De seguida, foi presente informação da divisão financeira que 

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

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

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de 

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

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

através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro de 

2018, regime de exclusão este que se mantém durante o 

exercício de 2021, de acordo com o previsto no n.º 6 do  artigo 

111.º da Lei n.º  75-B/2020, de 31 de dezembro. ------------------  

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 dia 28 

de dezembro de 2018. ------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 6  /  2 02 1 .    Reuniã o  de    27 -0 8 -2 0 2 1  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

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

consideradas as disposições previstas nos citad os 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 no artigo 111.º da Lei 

71/2018, de 31 de dezembro. ----------------------------------------  

Considerando as circunstâncias descritas, apurou-se um saldo 

inicial de Fundos Disponíveis para o mês de agosto no 

montante de 1.666.148,56 euros, sendo que, à presente data, e 

após a realização dos compromissos já assumidos no quadro de 

apuramento de Fundos para o mês de agosto, o valor disponível 

para a assunção de novos compromissos é de 1.129.185,49 

euros.’  -----------------------------------------------------------------  

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

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

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 9872 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta C âmara em 

19 do corrente mês de agosto, de José David Amaral Santiago, 

residente em Lisboa, na qualidade de proprietário, a solicitar 

dispensa de autorização de utilização respeitante a uma 

habitação, sita na rua Dr. Fernandes Vaz, em Trancoso, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 3345 da União das 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior , uma vez que a mesma 
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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 10195 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

25 do corrente mês de agosto, de Nadine Andrade Ribeiro, 

residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietária, 

a solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita no lugar de Devesa, em Póvoa do Concelho, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 608 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. --  

Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento nº. 12/1990, sito na 

Quinta D. Maria, em Trancoso, relacionado com o lotes nos .  

97 e 98:  ----------------------------------------------------------------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 7705 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

6 do passado mês de junho, de José Raul do Nascimento, 
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residente em Reboleiro, a solicitar licença administrativa, 

relativa a uma alteração ao alvará de loteamento n.º  12/1990, 

relacionada com os lotes nos .  97 e 98. ------------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 

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

‘Trata o presente processo do pedido de Alteração do Alvará 

de Loteamento nº. 12/1990, no que diz respeito às condições 

específicas dos Lotes 97 e 98.  ---------------------------------------  

As alterações propostas , relativamente ao lote 97, passam pela 

redução da área de total de construção de 324,00 m2 para 

108,00 m2, da qual resulta a redução da área de construção de 

habitação de 216,00 m2 para 108,00 m2 e a eliminação da área 

de construção para garagem. Da alteração referida resulta 

ainda a redução do número de pisos de 3 (cave+r/c+1) para 1 

(r/c). Em todo o restante, mantêm-se as características 

inicialmente aprovadas.  ----------------------------------------------  

No que diz respeito  ao lote 98, as alterações referem-se à 

redução da área de total de construção de 324,00 m2 para 

216,00 m2, da qual resulta a redução da área de construção de 

habitação de 216,00 m2 para 108,00 m2. Da alteração 

mencionada resulta ainda a redução do número de pisos de 3 

(cave+r/c+1) para 2 (cave+r/c). Em todo o restante, mantêm-se 
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as características inicialmente aprovadas.  ------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices de 

edificabilidade são cumpridos, sendo o número de fogos  e os 

parâmetros de dimensionamento de espaços verdes, de 

utilização coletiva, equipamentos, infraestruturas e estrutura 

viária mantidos, pelo que é merecedor de  Parecer Favorável.  --  

Havendo deferimento concordante com o teor da presente 

informação, deverá o processo seguir a tramitação  legal 

conducente ao efetivo aditamento ao 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 

Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de 

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

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

‘Para efeitos de consulta pública , por edital, conforme a alínea 

d) do ponto 1 do art.º 112º do Código do Procedimento 

Administrativo e de acordo com o dispost o no n.º 3 do art.º 27º 

do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 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 José Raul do Nascimento e 

incidem nos lotes 97 e 98, sitos na Quinta Dona Maria, em 
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Trancoso - União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior. ’   

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

solicitada ao alvará de loteamento, devendo cumprir-se os 

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

Análise, discussão e votação relativas  a uma informação 

técnica relacionada com um pedido de licença 

administrativa para construção de um empreendimento de 

Turismo no Espaço Rural, em Souto Maior :  --------------------  

*A13*  De seguida, foi presente o requerimento número 4178 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 14 do 

passado mês de abril , da empresa ‘Dinastia Completa, 

Limitada’ , com sede no lugar de Quinta das Boiças  de Baixo, 

em Souto Maior, a solicitar licença administrativa para 

construção de um empreendimento de Turismo no Espaço Rural  

- Agroturismo. --------------------------------------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 

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

‘Trata o presente processo do pedido de licença administrativa 

para construção de um empreendimento de turismo em espaço 

rural - agroturismo, localizado em Souto Maior.  -----------------  

Dado que o terreno onde se pretende edificar o 
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empreendimento se localiza fora de solo urbano, e de acordo 

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

(com ulteriores alterações), a presente pretensão estará sujeita 

a parecer da Comissão Municipal de Defesa  da Floresta 

(C.M.D.F.)  -------------------------------------------------------------  

No entanto, e atendendo a que a localização proposta para a 

construção em causa se insere em zona de baixo tisco de 

incêndio, conforme Carta de Perigosidade P.M.D.F.C.I., mas 

próxima da estrema da propriedade, vem o requerente solicitar 

a redução para 25 metros da distância à estrema da 

propriedade da faixa de proteção, pelo enquadramento da 

pretensão no disposto no n .º  6 do artigo 16° do referido 

Decreto-Lei.  -----------------------------------------------------------  

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

esteja em causa a construção de novos edifícios ou o aumento 

da área de implantação de edifícios existentes, destinados 

exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço 

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

atividades industriais conexas e exclusivamente dedicadas ao 

aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

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

interessado e em função da análise de risco apresentada,  ser 

reduzida até 10m a distância à estrema da propriedade da faixa 
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de proteção prevista na alínea a) do n.º 4, por deliberação da 

Câmara Municipal, caso sejam verificadas as seguintes 

condições: -------------------------------------------------------------  

a) Medidas excecionais de proteção relativas à defesa e 

resistência do edifício à passagem do fogo;  -----------------  

b) Medidas excecionais de contenção de possíveis f ontes de 

ignição de incêndios no edifício e nos respetivos acessos;  -  

c) Existência de parecer favorável da Comissão Municipal de 

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

Assim, e com o objetivo de enquadrar o pedido no referido n .º 

6, o requerente apresenta argumentação, a fim de que a 

Câmara Municipal possa deliberar no sentido da redução de 

distância solicitada, para posterior análise e emissão de 

Parecer por parte da (C.M.D.F.). ’  ---------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica dos serviços e 

face à argumentação apresentada pela empresa requerente, a 

Câmara Municipal deliberou: --------------------------------------  

- enquadrar a pretensão da requerente no disposto no n.º 6 

do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 

com as alterações que lhe foram introduzidas, reduzindo, 

até 10m, a distância à estrema da propriedade da faixa de 

proteção, condicionada a parecer favorável da Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta; ----------------------------  
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- solicitar parecer à Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta. ----------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas  a um pedido de licença 

administrativa para uma operação de loteamento, na Quinta 

D. Maria, em Trancoso:  --------------------------------------------  

*A14*  De seguida, foi presente o requerimento número 4950 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 11 do 

passado mês de outubro, de Joaquim Levi Fonseca Sousa, 

residente em Trancoso, a solicitar licença administrativa  para 

uma operação de loteamento. ----------------------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 

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

‘Trata o presente processo  do pedido de licença administrativa 

para uma operação de loteamento, localizada em Trancoso. A 

operação em causa é proposta para um terreno com á rea total 

de 179.433m2, sendo a área a lotear de 2 .290m2. ----------------  

Na sequência do despacho superior, datado de 13/08/2021, e no 

que concerne especificamente à pretensão do requerente 

mencionada na memória descritiva "...  por se tratar de um 

loteamento de pequena dimensão, e apoiado nas infraestruturas 

já existentes, as áreas não cedidas (.. .)  s erão compensadas de 

acordo com os regulamentos municipais.", cumpre ao serviço 
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informar que, numa análise puramente técnica e salvo melhor 

opinião, a presente proposta de constituição de loteamento se 

configura como o completar da malha urbana já criada pe lo 

Loteamento Quinta Dona Maria, estando a área alvo de 

intervenção já servida das infraestruturas básicas, bem como  

de espaços verdes e de utilização coletiva existentes  em áreas 

do domínio público destinadas a esses fins nas suas 

proximidades e resultantes de cedências do loteamento já  

construído.  ------------------------------------------------------------  

Acresce que, face à reduzida dimensão e configuração do 

espaço objeto da presente proposta de loteamento, seria pouco 

viável a concretização de áreas de caráter público adequadas 

às funções a que seriam destinadas. --------------------------------  

Face ao exposto e tendo em consideração o disposto no n .º 3 do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, considera -se a 

pretensão do requerente passível de aceitação.  -------------------  

Reforça-se que o conteúdo da presente informação se baseia 

numa análise eminentemente técnica, pelo que não dispensará 

uma apreciação de caráter estratégico por parte da Câmara 

Municipal.’  ------------------------------------------------------------  

Face à informação técnica dos serviços, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar o projeto de arquitetura para o operação de 

loteamento, condicionando a aprovação ao pagamento das 
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compensações legalmente previstas, em substituição de 

eventuais áreas de cedência, uma vez que se trata de um 

loteamento de pequena dimensão, apoiado nas infraestruturas 

já existentes.  ----------------------------------------------------------  

Deverão ser cumpridos os formalismos legais subsequentes.  --  

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº  2, respeitante à empreitada “Requalificação de 

Diversas Estradas  e Caminhos Municipais”:  -------------------  

*A15*  Seguidamente, foi presente informação do setor de planeamento 

e urbanismo, a dar conta que o auto de medição de trabalhos n.º  

2, apresentado pela empresa adjudicatária,  está de acordo com 

as medições efetuadas em obra e com os preços unitár ios 

constantes na proposta, importando no valor de 85.746€, 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 85.746€.  -----------------  

Análise, discussão e votação relativas à aprovação do Plano 

de Sinalização Temporária relacionada com a execução dos 

trabalhos previstos na empreitada “  Requalificação da Rede 

de Abastecimento de Água, Rede de Águas Residuais e 

Repavimentação de Arruamentos no Bairro de Santa Luzia, 

em Trancoso” , ratificando um despacho do senhor 
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Presidente da Câmara de 20-08-2021:  ----------------------------  

*A16*  De seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, foi 

presente a informação do setor de planeamento e urbanismo  que 

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

‘O empreiteiro apresentou o "Plano de Sinaliza ção 

Temporária", onde são propostos esquemas de sinalização e 

circulação para se poderem executar trabalhos previstos na 

empreitada.  ------------------------------------------------------------  

Tendo a proposta o intuito de facilitar o fluxo de trânsito, 

dados os condicionalismos causados pelos trabalhos a 

desenvolver, após a sua análise, não veem os serviços nenhum 

inconveniente na sua aprovação, por parte do órgão 

competente para a decisão de contratar.  --------------------------  

Preveem-se que os trabalhos se iniciem no dia 23 de agosto.  ---  

Deverá ser dado conhecimento à GNR, para o que se anexa o 

"Plano de Sinalização Temporária" , apresentado pelo 

empreiteiro.’  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de 

Sinalização Temporária presente, nos seus exatos termos, 

ratificando o despacho do senhor Presidente da Câmara de 

20/08/2021.  ------------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes ao procedimento concursal, bem como 
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ao lançamento de concurso e à nomeação do júri, destinad os 

à Aquisição de Serviços de Transportes (Transporte 

Público/Transporte Escolar), ratificando um despacho do 

Sr. Presidente da Câmara de 18-08-2021:  -----------------------  

*A17*  Acerca do assunto referido em epígrafe,  --------------------------  

a Câmara Municipal, ratificando o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 18/08/2021, deliberou aprovar o 

caderno de encargos e o programa de procedimento s, bem 

como lançar concurso público, com publicação de anúncio no 

Jornal Oficial da União Europeia, previsto na alínea a) do n.º 

1 do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos, concedendo 

um prazo de quinze dias destinado à apresentação das 

propostas, em conformidade com o estipulado no n.º 3 do art.º 

136.º do Código acima referido, atendendo à urgência 

existente na celebração do contrato de prestação de  serviços.  -  

Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 

delegando nele todas as competências previstas no art.º 109 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 o eng.º Victor Jorge Silva.  -----------------------------  

Apreciação das 12.ª e 13.ª alterações ao orçamento da 

receita e da despesa e às correspondentes alterações às 
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grandes opções do plano, para o corrente ano:  -----------------  

*A18*  Começou por ser presente a 12.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à correspondente alteração às grandes 

opções do plano, para o corrente ano, com um acréscimo de 

receita de 25.138,20€, proveniente dos empréstimos bancário s 

já contratados, o que levou a que, no que diz respeito à desp esa, 

os reforços fossem de 192.500€ e as diminuições só de 

167.361,80€. Consequentemente, o volume global do orçamento  

sofreu um acréscimo de 25.138,20€ .--------------------------------  

*A19*  De seguida, foi  presente a 13.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à correspondente alteração às grandes 

opções do plano, para o corrente ano, com um total de reforços 

equivalente ao das diminuições, no montante de 28.000€.  -------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações  

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Preside nte.  ---------  

Análise, discussão e votação relativas à 4ª revisão ao 

orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

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

*A20*  Seguidamente, foram presentes a 4ª revisão às grandes opções 

do plano e ao orçamento da receita e da despesa, para o 

corrente ano, com um total de reforço de despesa equivalente 

ao de anulações, no montante de 24.900€,  mantendo-se 
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inalterado o volume global orçamento.  -----------------------------  

Acerca deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara 

para referir que, no que diz respeito à receita, houve 

necessidade de alterar a classi ficação económica atribuída a 

uma transferência da Administração Central, no montante de 

80.000€.  ----------------------------------------------------------------  

No que diz respei to à despesa, com valores equivalentes para os 

totais de reforços e de diminuições, no montante de 24.900€, 

para além de pequenas alterações em algumas rubricas 

orçamentais, houve necessidade de incluir uma despesa nova,  

no montante de 5.000€, destinada à Requalificação do Edifício 

do Centro de Interpretação Isaac Cardoso. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

documentos, submetendo-os à apreciação e votação por parte 

da Assembleia Municipal de Trancoso.  ---------------------------  

Análise, discussão e votação respeitantes às contas 

consolidadas do grupo municipal, relativas ao exercício 

económico de 2020: --------------------------------------------------  

*A21*  Tendo sido presentes as contas consolidadas do grupo 

municipal de Trancoso, relativas ao exercício económico de 

2020, em conformidade com o previsto no art.º 75.º  da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro,  ------------------------------------------  

a Câmara Municipal deliberou proceder à aprovação das 
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contas, com um ativo de 44.245.558,27€ e um passivo de 

12.009.684,65€, um total de rendimentos de 11.406.508,81€, 

um total de gastos de 11.269.243,34€ e um consequente 

resultado líquido consolidado de 137.609,25€,  incluindo 

343,78€ de interesses de outros .  ------------------------------------  

Os senhores vereadores do PSD apresentaram uma declaração 

de voto. ----------------------------------------------------------------  

Mais, foi ainda deliberado submeter as contas consolidadas à 

apreciação e votação, por parte da Assembleia Municipal de 

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

-------------------Declaração de Voto do PSD ----------------------  

‘Dando continuidade ao nosso sentido de voto a quando da 

aprovação das contas do Município de Trancoso, votamos 

favoravelmente as contas consolidadas do grupo muni cipal, 

relativas ao exercício económico de 2020, atendendo ao 

reduzido impacto das contas da TEGEC, EM e da FMT –  Feiras 

e Mercados de Trancoso, Limitada, nas contas do grupo 

municipal.  -------------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

isenção de taxas referente a um processo de licença 

administrativa para construção de um pavilhão destinado a 

serviços (oficina), em Vila Franca das Naves :  ------------------  

*A22*  De seguida, foi presente o requerimento número 9651 da Secção 
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de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 13 do 

corrente mês de agosto, de Miguel Caetano, Unipessoal, 

Limitada, a solicitar isenção do pagamento de taxas referentes 

ao um processo de licença administrativa para a construção de 

um pavilhão destinado a oficina, sito em Vila Franca das 

Naves. ------------------------------------------------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares 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 taxas 

referentes ao processo de licença administrativa para 

construção de um pavilhão destinado a serviç os (oficina),  

localizado em Vila Franca das Naves.  -----------------------------  

De acordo com o disposto no artigo 15.º (Isenções e Reduções) 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças 

e Outras Receitas do Município de Trancoso, "Poderão ainda 

ser isentas de taxas devidas pela realização de operações 

urbanísticas ou beneficiar de uma redução , até 50%, por 

deliberação fundamentada da Câmara Municipal:  ---------------  

a) As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa 

ou de mera utilidade pública, as instituições particulares 

de solidariedade social, e entidades a estas legalmente 

equiparadas, os partidos políticos, os sindicatos, as 
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associações religiosas, culturais, desportivas, recreativas, 

profissionais ou outras pessoas coletivas de direito 

privado sem fins lucrativos, as comissões de 

melhoramentos e as cooperativas, suas uniões, federações 

ou confederações, desde que legalmente constituídas, 

relativamente às pretensões que visem a prossecução dos 

respetivos fins estatutários, as Empresas Municipais e os 

concessionários de serviços públicos, em face do seu 

objeto; ------------------------------------------------------------  

b) As pessoas singulares ou colectivas, quando estejam em 

causa situações de calamidade ou o desenvolvimento e 

coesão económico ou social do município, ou seja 

reconhecido o interesse público ou social da construç ão 

pretendida; -------------------------------------------------------  

c) As pessoas singulares ou coletivas pela cedência gratuita 

ao município da totalidade ou de parte dos imóveis de que 

sejam proprietários e estes se mostrem necessários à 

prossecução das atribuições municipais, relativamente à 

operação urbanística a efetuar na parte sobrante daqueles 

prédios ou noutros imóveis que lhes pertençam; ------------  

d) Em caso de comprovada insuficiência económica dos 

sujeitos passivos das taxas demonstrada n os termos da lei 

sobre o apoio judiciário; ---------------------------------------  
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e) Os requerentes de edificações destinadas a explorações 

agrícolas ou atividades agro-pecuárias;  ---------------------  

f) Os requerentes de construções, reconstruções e ou 

ampliações nas áreas urbanas ou urbanizáveis, sempre 

que, após informação dos respetivos serviços camarários, 

se verifique que as mesmas respeitam, quer na sua 

estrutura arquitetónica, quer nos materiais a u tilizar, as 

características construtivas tradicionais da região ; --------  

g) As obras de conservação em imóveis classificados de 

interesse municipal, desde que exigidas pela Câmara 

Municipal.  --------------------------------------------------------  

Tendo ainda em consideração a definição constante da alínea j)  

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

operações materiais de urbanização, de edificação, utilização 

dos edifícios ou do solo desde que, neste último caso, para fins 

não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, mineiros 

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

Neste sentido, efetuado o enquadramento leg al da pretensão e 

salvo melhor opinião, não parece haver enquadramento do 

pedido apresentado no disposto no referido artigo 15 .º.  ---------  

No entanto, deixa-se a decisão à consideração superior.’  -------  

Face à informação técnica dos serviços, a Câmara Municipal 

deliberou indeferir a pretensão do requerente.  ------------------  
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Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  

*A23*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a seguinte proposta: ---------------------------  

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

a) Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Trancoso, 

apesar do quadro de exigência financeira que ainda vive,  

tem vindo a apoiar financeiramente, em vários momentos, 

as juntas de freguesia do concelho, reconhecendo, dest a 

forma, o seu papel na melhoria da qualidade de vida das 

suas populações;  ------------------------------------------------  

b) No presente ano, algumas juntas de  freguesia apenas 

beneficiaram de um pequeno apoio financeiro, por parte 

desta Autarquia.  -------------------------------------------------  

Assim, dado que existe a disponibilidade orçamental,  ainda que 

limitada, para o efeito, proponho que seja atribuído um apoio 

financeiro no valor de 5.000,00€, destin ado à execução de 

pequenas obras, a realizar no âmbito das suas competências 

próprias, às freguesias de Castanheira, Cótimos, Fiães, 

Granja, Guilheiro,  Moimentinha, Palhais, Póvoa do Concelho, 

Reboleiro, Tamanhos, União de Freguesias de Freches e 

Torres, União de Freguesias da Torre do Terrenho, Sebadelhe 

da Serra e Terrenho, União de Freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital e União das Freguesias de Vilares e Carnicães.   
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À Divisão Financeira para cabimentar.  ----------------------------  

À Reunião de Câmara.’  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante individual de 5.000€ , a cada uma das 

Freguesias e Uniões de Freguesias  referidas na proposta, 

mediante a celebração de protocolo, em conformidade com o 

previsto na alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. ----------------------------------------------------  

*A24*  De seguida, foi presente o requerimento número 6358 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 4 do passado mês 

de junho, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso , a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, destinado à aquisição de uma viatura de combate a 

incêndios. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal del iberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 33.000€, mediante a celebração de pro tocolo.-  

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 10146 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 25 do corrente 

mês de agosto, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar a concessão 

de um apoio financeiro , no montante de 25.000€,  destinado a 

fazer face aos elevados custos suportados com as medidas 
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tomadas para fazer face à COVID19, bem como com o 

dispositivo operacional de combate a incêndios . ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 23.000€,  mediante a celebração de protocolo. -  

*A26*  De seguida, foi presente o requerimento número 10218 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do corrente 

mês de agosto, da Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 50.000€,  destinado à implementação 

do Programa de Desenvolvimento Desportivo relativo à época 

de 2021/2022. ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal del iberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 45.000€, mediante a celebração de pro tocolo.-  

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 9536 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do corrente 

mês de agosto, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no montante de 55.000€,  

destinado à implementação do Programa de Desenvolvimento 

Desportivo relativo à época de 2021/2022. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 52.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

Não participou na discussão e votação o senhor o Presidente 

da Câmara.  ------------------------------------------------------------  
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*A28*  De seguida, foi presente o requerimento número 10188 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 25 do corrente 

mês de agosto, do Agrupamento de Escolas  de Trancoso, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no montante de 

7.000€,  destinado a fazer face a despesas suplementares, 

relacionadas com a pandemia COVID19. --------------------------  

A Câmara Municipal del iberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 5.500€, mediante a celebração de pro tocolo. --  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 9515 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do corrente 

mês de agosto, da Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso, a solicitar a concessão de um apoio financeiro , no 

montante de 12.000€,  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 11.500€,  mediante a celebração de protocolo. -  

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 641 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 21 do passado mês 

de janeiro, da Associação Karaté Shotokan Trancoso, a solicitar 

a concessão de um apoio financeiro, destinado a ajudar a 

suportar as despesas inerentes ao seu plano de atividades, para 

o corrente ano. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal del iberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 1.500€, mediante a celebração de pro tocolo. --  

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4738 da 

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

de abril,  da Comunidade de Freixial da Paróquia de Vila 

Garcia, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, 

destinado a fazer face às despesas inerentes à manutenção do 

seu património. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.400€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 10148 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 25 do corrente 

mês de agosto, da Paróquia da Granja, a solicitar a concessão 

de um apoio financeiro, destinado a fazer face às despesas de 

restauro do altar de talha dourada da Capela de Dominga Chã . -  

A Câmara Municipal del iberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.400€, mediante a celebração de pro tocolo. --  

*A33*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

seguinte proposta:  ----------------------------------------------------  

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

a) O concelho de Trancoso é, ainda hoje , um concelho com 

forte presença do setor primário, destacando -se de forma 

particular a atividade agropecuária, sendo esta 

reconhecidamente responsável por um significativo 
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impacto económico em termos locais;  ------------------------  

b) O Município de Trancoso pretende promover  mais uma 

Exposição/Mostra de Gado, procurando , desta forma, 

divulgar e incentivar a produção e comercialização de 

gado no concelho de Trancoso, bem como estimular os 

contactos e conhecimento mútuo entre os produtores e 

comerciantes de gado, num período em que o setor 

atravessa grandes dificuldades, necessitando também , por 

isso, de ganhar cada vez maior visibilidade e notoriedade;  

c) O Município de Trancoso irá assim, em parceria com a 

Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso CRL, 

organizar a citada Exposição/Mostra de Gado, decorrendo 

a mesma no próximo dia 22 de agosto;  -----------------------  

d) A Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso CRL possui 

os recursos humanos com conhecimentos técnicos e a 

experiência adequada, representando a mesma  uma mais 

valia para a organização do certame acima referido.  ------  

Assim, proponho, nos termos do n .º 1 do artigo 33.º,  alínea ff) ,  

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal 

atribua à Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso CRL, um 

apoio financeiro no montante de 7.500€ , destinado a 

comparticipar a concretização dos trabalhos e iniciativas 

levadas a cabo pelo mesma Cooperativa, na preparação da 
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citada Exposição/Mostra de gado, permitindo , desta forma, 

dinamizar um importante setor económico no concelho.  ---------  

À divisão financeira para cabimentar.  -----------------------------  

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

A Câmara Municipal del iberou aprovar a proposta 

apresentada concedendo um apoio financeiro, no montante de 

7.500€, mediante a celebração de pro tocolo. ---------------------  

*A34*  De seguida, foi presente o requerimento número 10069 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 23 do corrente 

mês de agosto, do Bandarra’s Clube Ciclismo de Trancoso, a 

solicitar serviço de transporte, para o dia 5 de setembro,  

destinado ao regresso de 5 atletas , desde Fátima. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar o transporte 

solicitado, caso exista disponibilidade por parte dos serviços 

de transporte do Município. ----------------------------------------  

*A35*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 9902 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 19 do corrente 

mês de agosto, do Grupo Desportivo de Trancoso , a solicitar 

serviço de transporte, para a época desportiva 2021/2022, 

destinado a todos os escalões. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar o transporte 

solicitado, mediante a disponibilidade dos serviços de 

transporte do Município. --------------------------------------------  
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*A36*  De seguida, foi presente o requerimento número 9715 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do corrente 

mês de agosto, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

serviço de transporte, para o dia 22 e 26 do corrente mês de 

agosto, destinado à deslocação da sua equipa sénior de futebol, 

respetivamente, a Belmonte e Carregosa, em Oliveira do 

Hospital.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar o transporte 

solicitado, mediante a disponibilidade dos serviços de 

transporte do Município. --------------------------------------------  

*A37*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 10190 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 25 do corrente 

mês de agosto, do Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, a solicitar serviço de transporte, para a 

época desportiva 2021/2022, destinado a todos os escalões. ----  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar o transporte 

solicitado, mediante a disponibilidade dos serviços de 

transporte do Município. --------------------------------------------  

*A38*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprova r 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 
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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

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

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas  por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A40*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h30m, não havendo mais assuntos a tratar, 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:  


