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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 3 DE MARÇO DE 2022. -----------------------  

*A1*  Aos 3 dias do mês de março do ano de 2022, 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 Carvalho e Cristóvão 

Santos. -----------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

do passado mês de fevereiro 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:  ----------------------------------  
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De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

41, datado de 2 do corrente mês de março e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 4.014.149,49€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 311.166,06€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

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

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de fevereiro.   

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

medição de trabalhos n.º  8, respeitante à empreitada 

“Construção de Infraestruturas no Loteamento Senhora da 

Fresta”.  -----------------------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação de proposta para 

eventual contestação da ação de processo comum n.º 

49/22.2T8TCS, a correr termos no Tribunal Judicial da 

Comarca da Guarda – Juízo de Competência Genérica de 

Trancoso, movida pela Bandarra – Cooperativa Agrícola do 

Concelho de Trancoso, CRL, contra o Município de 
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Trancoso. ---------------------------------------------------------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de acordo de colaboração a celebrar com o 

Instituto da Habitação e  da Reabilitação Urbana, IP, 

visando a aquisição e a reabilitação de frações ou prédios, 

no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação . --  

Ponto 7: Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

movimento anual da rede escolar para 2022/2023 –  

Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico . ---------  

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

doação de um terreno à Associação de Bem Estar Social de 

Freches, destinado à construção de uma Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas e um Centro de Dia, com 

Apoio Domiciliário . ---------------------------------------------  

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

de isenção do pagamento de taxas, referente a um processo 

de ocupação de espaço público com suporte publicitário, 

solicitado pela Associação de Conservação da Natureza 

Rewilding Portugal . ---------------------------------------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de fixação do preço de venda do livro ’Trancoso – 

aldeia histórica, vila medieval e cidade contemporânea’ .  --  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 
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celebração de um protocolo com a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, destinado à 

permanência no concelho da Força Especial de Proteção 

Civil .  --------------------------------------------------------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

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

Cristóvão Santos  para, em nome dos vereadores eleitos pela 

Coligação PSD/CDS-PP, apresentar a seguinte proposta:  --------  

‘Atentos e profundamente preocupados com a escalada de 

violência no conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, 

provocado pela invasão russa do território soberano da 

Ucrânia, numa tentativa de subjugação militar, política e 

económica, situação que afronta e coloca em causa o modus 

vivendi ocidentais, os mais básicos princípios democráticos e 

direitos humanos com os quais, orgulhosamente nos 

identificamos, não podíamos deixar de condenar e repudiar , 

veementemente, a ação Russa.  --------------------------------------  

Assim, propomos que o Município de Trancos o assuma, 

claramente, uma posição formal de apoio ao Povo Ucraniano e 

manifeste o seu repúdio pela ação da Rússia.  ---------------------  

Mais ainda, propomos que seja efetuado, com caráter de 
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urgência, um levantamento do número de alojamentos 

disponíveis e possibilidades de alojamento existentes no 

concelho de Trancoso e se disponibilizem junto da embai xada 

da Ucrânia e do governo Português, nomeadamente junto do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.  ---------------------  

Propomos ainda que o município assuma a liderança de um 

processo de recolha de alimentos e bens essenciais de apoio 

aos refugiados da GUERRA na Ucrânia, envolvendo a CLAS, o 

CLDS4G, as IPSS, as Associações Humanitárias de Bombeiros 

e toda a comunidade que se pretenda associar a esta causa.  ----  

Paralelamente, propomos que o município envie uma missiva à 

embaixada da Rússia, condenando e repudiando a invasão da 

Ucrânia e apelando à restituição da PAZ naquele território.  ---  

Os Vereadores: Cristóvão Santos e João Carvalho.’  -------------  

Esta proposta foi, prontamente, subscrita pelos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, tendo o senhor Presidente da Câmara 

dado conta de um e-mail enviado pela Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela a solicitar que 

todos os Municípios seus associados  indiquem qual a sua 

disponibilidade ao nível de capacidades de acolhi mento e de 

apoio a prestar, bem como de angariação de bens e alimentos 

cujo transporte será assegurado por aquela Comunidade . 
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Concluindo a sua intervenção, senhor Presidente da Câmara 

disse que o Município de Trancoso está a tentar alargar o seu 

raio de ação, em prol do povo ucraniano.  --------------------------  

Intervindo, o senhor vereador Eduardo P into informou que a 

Embaixada da Ucrânia em Portugal havia enviado um e-mail 

para todas as Câmaras Municipais portuguesas, a solicitar a sua 

solidariedade e o cancelamento de todas as a tividades que 

envolvam parceiros russos.  ------------------------------------------  

Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis :  -------  

*A7*  Seguidamente, foi presente informação do setor de 

contabilidade que se reproduz na integra:  -------------------------  

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

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação da 

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

127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção através 

de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro de 2018. O 

referido regime de exclusão tem vindo a ser previsto nas 

sucessivas Leis de Orçamento de Estado aprovadas desde 

então, pelo que, enquanto se mantiver em vigor o OE 2021, 

aprovado pela Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro, e conforme 

previsto no n.º  6, do artigo 111º, a possibilidade da aplicação 

da exclusão continua a manter -se durante o exercício de 2022, 

pelo menos até à aprovação do novo OE.  --------------------------  
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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 de 2018.  ------------------------------  

Neste contexto, e de forma a dar cumprimento ao teor do 

referido despacho, foram calculados os Fundos Disponíveis 

para o mês de fevereiro de 2022, tendo-se apurado um saldo 

inicial de 4.229.118,78 euros. Após a assunção e registo de 

novos compromissos ocorridos ao longo do mês de fevereiro, 

verifica-se existir, na presente data, um saldo de Fundos 

Disponíveis de 3.865.024,08 euros, conforme se demonstra no 

documento em anexo.  -------------------------------------------------  

Mais se informa que o cálculo mensal dos Fundos Disponíveis 

só pode ocorrer após o encerramento contabilístico do mês 

anterior, pelo que a execução do referido cálculo para o mês 

de março de 2022 só poderá acontecer em data posterior ao 

último dia do mês em encerramento. Desta forma, não é 

possível, à data de hoje, prestar informação sobre o volume de 

Fundos Disponíveis existentes para suportar a realização de 

nova despesa ao longo do próximo mês.  ---------------------------  

Por fim, relembra-se que, na execução do referido cálculo,  

foram consideradas as disposições previstas nos citados 
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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° da Lei 

75-B/2020, de 31 de dezembro. ’  ------------------------------------  

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

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

*A8*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1977 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada  nesta Câmara em 

21 do passado mês de fevereiro, de José dos Anjos Cruz, 

residente em Freches, na qualidade de proprietário, a solicitar 

dispensa de autorização de utilização respeitante a uma 

habitação, sita no lugar de São Pedro, em Freches, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 628, 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. --  

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1980 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do passado mês de fevereiro, de José dos Anjos Cruz, 

residente em Freches, na qualidade de proprietário, a solicitar 

dispensa de autorização de utilização respeitante a uma 
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habitação, sita no lugar de Tapada de São Pedro, em Freches, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 558, 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. --  

*A10*  Em seguida,  foi presente o requerimento número 2360 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

28 do passado mês de fevereiro, da Santa Casa da Misericórdia 

de Trancoso, na qualidade de proprietária, a solicitar dispensa 

de autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita 

no lugar de Ramal, em Falachos, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 299, da Freguesia de Tamanhos, uma vez 

que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2363 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

28 do passado mês de fevereiro, da Santa Casa da Misericórdia 

de Trancoso, na qualidade de proprietária, a solicitar dispensa 

de autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita 
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em Falachos, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 300, 

da Freguesia de Tamanhos, uma vez que a mesma foi construída 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2365 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

28 do passado mês de fevereiro, da Santa Casa da Misericórdia 

de Trancoso, na qualidade de proprietária, a solicitar dispensa 

de autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita 

em Falachos, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 301, 

da Freguesia de Tamanhos, uma vez que a mesma foi construída 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 14949 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 do passado mês de novembro, da Santa Casa da Misericórdia 

de Trancoso, na qualidade de proprietária, a solicitar dispensa 

de autorização de utilização respeitante a um prédio urbano, 

destinado a Lar da 3.ª  Idade, sito na Avenida Comendador 
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Costa Lima, em Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 466, da União das Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, uma vez que o mesmo foi construída antes da entrada em 

vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951, 

bem como da isenção do pagamento de taxas. ---------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos 

prestou a seguinte informação que se reproduz na íntegra:  ------  

‘Na sequência do despacho superior , datado de 30/11/2021, 

relativo ao pedido de Isenção de Autorização de Utilização de 

um edifício localizado na Avenida Comendador Costa Lima - 

Trancoso, cumpre ao serviço informar o seguinte:  ---------------  

1- Consta do processo Certidão de Teor do imóvel , de onde 

ressalva que o ano de inscrição na matriz é 1937;  ----------  

2- Consta, ainda, do processo declaração da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior , onde é referido que 

"...O prédio.. .  é anterior à entrada em vigor do Decreto 

Lei n.º 38382, de 7 de Agosto de 1951.";  ---------------------  

3- Informa-se, ainda, que a pesquisa efetuada ao arquivo do 

Município não revelou qualquer procedimento 

administrativo de licenciamento em nome do atual 

proprietário, relativo ao edifício em causa.  -----------------  

Informa-se também que, no que diz respeito ao pedido de 

Isenção de Taxas, de acordo com o disposto na alínea a) no n .º 
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2 do artigo 15º (Isenções e Reduções) e por  deliberação 

fundamentada da Câmara Municipal, poderão ainda ser isentas 

de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas ou 

beneficiar de uma redução, até 50%, as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e Entidades a estas 

equiparadas, (. ..)  as Associações Religiosas, Culturais, 

Desportivas, Recreativas, Profissionais ou outras Pessoas 

Coletivas de direito privado sem fins lucrativos....  ---------------  

Tendo ainda em consideração a definição constante da alínea j)  

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

operações materiais de urbanização, de edificação, utilização 

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

não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, mineiros 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

ao processo, indeferir o pedido, devendo notificar-se a 

proprietária, para proceder ao licenciamento das obras 

realizadas no imóvel. ------------------------------------------------  

*A14*  De seguida, foi presente o requerimento número 14953 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 do passado mês de novembro, da Santa Casa da Misericórdia 

de Trancoso, na qualidade de proprietária, a solicitar dispensa 

de autorização de utilização respeitante a um prédio urbano, 
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destinado a Infantário, sito na Avenida 1.º  de Dezembro, em 

Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1614, 

da União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior, uma vez 

que o mesmo foi construída antes da entrada em vigor do 

Decreto - Lei número 38382, de 7  de agosto de 1951, bem como 

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

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos 

prestou a seguinte informação que se reproduz na íntegra:  ------  

‘Na sequência do despacho superior , datado de 29/11/2021, 

relativo ao pedido de Isenção de Autorização de Utilização de 

um edifício localizado na Avenida 1 º de Dezembro - Trancoso, 

cumpre ao serviço informar o seguinte:  ---------------------------  

1- Consta do processo Certidão de Teor do imóvel , de onde 

ressalva que o ano de inscrição na matriz é 1982;  ----------  

2- Consta, ainda, do processo declaração da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior , onde é referido que 

"...0 prédio. .. é anterior à entrada em vigor do Decreto Lei 

n.º 38382, de 7 de Agosto de 1951.";  -------------------------  

3- Informa-se, ainda, que a pesquisa efetuada ao  arquivo do 

Município revelou um registo de entrada no Sistema de 

Processo de Obras (S.P.O.) , no ano de 2008, para o 

edifico em causa (Processo interno n .º 01/2008/59), sendo 

que não foi possível localizar o referido processo em 
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papel, pelo que não se conseguiu avaliar qual o conteúdo 

das intervenções/obras em licenciamento nesse 

procedimento.  ----------------------------------------------------  

Informa-se também que, no que diz respeito ao pedido de 

Isenção de Taxas, de acordo com o disposto na alinea a) no n .º 

2 do artigo 15º (Isenções e Reduções) e por deliberação 

fundamentada da Câmara Municipal, poderão ainda ser isentas 

de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas ou 

beneficiar de uma redução, até 50%, as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e Entidades a estas 

equiparadas, (. ..)  as Associações Religiosas, Culturais, 

Desportivas, Recreativas, Profissionais ou outras Pessoas 

Coletivas de direito privado sem fins lucrativos....  ---------------  

Tendo ainda em consideração a definição constante da alínea j)  

do artigo 2º 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". ’ ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

ao processo, indeferir o pedido, devendo notificar-se a 

proprietária, para proceder ao licenciamento das obras 

realizadas no imóvel. ------------------------------------------------  
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*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 14954 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 do passado mês de novembro, da Santa Casa da Misericórdia 

de Trancoso, na qualidade de proprietária, a solicitar dispensa 

de autorização de utilização respeitante a um prédio urbano, 

destinado a Unidade Hospitalar,  sito na Avenida Comendador 

Costa Lima, em Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 1228, da União das Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, uma vez que o mesmo foi construída antes da entrada em 

vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951, 

bem como da isenção do pagamento de taxas. ---------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos 

prestou a seguinte informação que se reproduz na íntegra:  ------  

‘Na sequência do despacho superior , datado de 29/11/2021, 

relativo ao pedido de Isenção de Autorização de Utilização de 

um edifício localizado na Avenida Comendador Costa Lima - 

Trancoso, cumpre ao serviço informar o seguinte:  ---------------  

1- Consta do processo Certidão de Teor do imóvel , de onde 

ressalva que o ano de inscrição  na matriz é 1953; ----------  

2- Consta, ainda, do processo declaração da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior , onde é referido que 

"...O prédio.. .  é anterior à entrada em vigor do Decreto 

Lei n.º 38382, de 7 de Agosto de 1951.";  ---------------------  
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3- Informa-se, ainda, que a pesquisa efetuada ao arquivo do 

Município revelou um Processo em papel relativo ao 

edifício em causa, sendo que o mesmo não possui qualquer 

registo de entrada formal, nem qualquer documento de 

análise técnica ou título decorrente de qualquer 

procedimento de licenciamento. -------------------------------  

Informa-se também que, no que diz respeito ao pedido de 

Isenção de Taxas, de acordo com o disposto na alínea a) no n .º 

2 do artigo 15º (Isenções e Reduções) e por deliberação 

fundamentada da Câmara Municipal, pode rão ainda ser isentas 

de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas ou 

beneficiar de uma redução, até 50%, as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social e Entidades a estas 

equiparadas, (. ..)  as Associações Religiosas, Culturais, 

Desportivas, Recreativas, Profissionais ou outras Pessoas 

Coletivas de direito privado sem fins lucrativos....  ---------------  

Tendo ainda em consideração a definição constante da alínea j)  

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

operações materiais de urbanização, de edificaç ão, 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". ’ ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 
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ao processo, indeferir o pedido, devendo notificar-se a 

proprietária, para proceder ao licenciamento das obras 

realizadas no imóvel. ------------------------------------------------  

Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de fevereiro : ------  

*A16*  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  

fevereiro, 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: ------------------------------------------  

Licença administrativa para montagem de estale iro 

industrial,  alvará nº 5/2022 (Proc. Interno 01/2021/595) ,  

em nome de Conduril - Engenharia, S.A.. sito no lugar de 

Bernavento, em Vila Franca das Naves . ----------------------  

Alteração de um edifício de arrumos para ovil, alvará n º 

6/2022 (Proc. Interno 13/2015/4), em nome de António 

Fernandes Júlio, sito no lugar de "Serra", em Vale de 

Mouro. ------------------------------------------------------------  

Alterações à licença administrativa para construção de uma 



 

 
Ata  n . º    0 5  /  2 02 2 .    Reuniã o  de    03 -0 3 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

habitação, alvará nº 7/2022 (Proc. Interno 01/2001/331) , 

em nome de Alfredo José dos Santos Domingues, sito no 

lugar de São Marcos, Lote 26, em Trancoso. ----------------  

Construção de uma habitação, alvará n º 8/2022 (Proc. 

Interno 01/2021/508) , em nome de Maria Paula Dias 

Ribeiro, sito Loteamento Quinta D. Maria, em Trancoso. --  

Alteração de uma habitação, alvará n º 9/2022 (Proc. Interno 

01/2021/390), em nome de Luís Carlos Santos do 

Nascimento, sito em Rua do Outeiro, em Feital.  -------------  

Construção de um edifício destinado a instalação de 

canalizações, alvará nº 10/2022 (Proc. Interno 

01/2021/229), em nome de ENERGIJB - Equipamentos e 

Instalações Especiais, Unipessoal, Lda., sito na Área de 

Acolhimento Empresarial, Lote n. º 8, em Trancoso. --------  

Legalização de alterações de um edifício (Proc. Int erno 

01/2021/612), em nome de Rosa Maria Coelho Martins, 

sito em Rua da Bouça, em Valdujo.  ---------------------------  

Legalização de alterações à licença administrativa para 

reconstrução/alteração de um edifício (Proc. Interno 

01/2019/64), em nome de Francisco José Vaz dos Santos,  

sito em Souto Maior. --------------------------------------------  

Legalização de alterações a um edifício de habitação (Proc.  

Interno 01/1984/179), em nome de Maria Celeste  Saraiva 
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Gonçalves - Cab. de Casal da Herança de, sito na Av. 

Costa Lima, em Trancoso. --------------------------------------  

Legalização de um edifício de habitação (Proc. Interno 

01/1976/174), em nome de Maria Alexandrina de Almeida, 

Graça Maria Almeida Paulos e Pedro Francisco de 

Almeida Paulos, sito em Quinta da Lameira, no Zabro. ----  

Legalização de alterações à licença administrativa para 

construção de uma habitação (Proc. Interno 01/2018/18) , 

em nome de Ricardo Paulos Madeira, sito no lugar de 

Ladeira, em Vila Franca das Naves . --------------------------  

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

Alvará de Utilização nº 5/2022, para habitação (Proc. 

Interno 09/2022/9) , em nome de Maria Alexandrina de 

Almeida, Graça Maria Almeida Paulos e Pedro Francisco 

de Almeida Paulos, sito no lugar de Sítio da Folha, em 

Zabro. -------------------------------------------------------------  

Alvará de Utilização nº 6/2022, para habitação (Proc. 

Interno 09/2021/104) , em nome de Ricardo Paulos 

Madeira, sito no lugar de Ladeira, em Vila Franca das 

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

Alvará de Utilização nº 7/2022, para habitação (Proc. 

Interno 09/2022/24), em nome de Maria Celeste Saraiva 

Gonçalves - Cab. de Casal da Herança de, sito na Av. 
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Costa Lima, em Trancoso. --------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

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

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

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

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 8, respeitante à empreitada “Construção de 

Infraestruturas no Loteamento Senhora da Fresta” :  ----------  

*A17*  Seguidamente, foi presente informação do setor de planeamento 

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

8, apresentado pela empresa adjudicatária,  está de acordo com 

as medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 63.299,43€, a 

que acresce o IVA, à taxa legal em vigor, encontrando-se 

dividido da seguinte forma: -----------------------------------------  

- Arruamentos e Passeios  ----------------------------- 12.875,25€  

- Rede Elétrica ---------------------------------------- 31.503,12€  

- Outras Infraestruturas----------------------------------- 240,00€  

- Jardins e Zonas Verdes  ----------------------------- 18.681,06€  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 
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medição de trabalhos, no montante de 63.299,43€.  --------------  

Análise, discussão e votação de proposta para eventual 

contestação da ação de processo comum n.º 49/22.2T8TCS, a 

correr termos no Tribunal Judicial da Comarca da Guarda –  

Juízo de Competência Genérica de Trancoso, movida pela 

Bandarra – Cooperativa Agrícola do Concelho de Trancoso, 

CRL, contra o Município de Trancoso:  --------------------------  

*A18*  De seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta : -----------  

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

a) A Bandarra Cooperativa Agrícola do Concelho de 

Trancoso intentou, contra o Município de Trancoso, uma 

ação judicial, junto do Tribunal Judicial da Comarca da 

Guarda, com vista a obter o pagamento do montante de 

20.820,00€ , mais os juros de mora, respeitante ao valor 

das tornas a que teria direito aquela Cooperativa, no 

âmbito do processo de dissolução e liquidação da FMT- 

Feiras e Mercados de Trancoso;  ------------------------------  

b) Ora, é nosso entendimento  não ser legalmente possível 

proceder ao mencionado pagamento, antes da efetiva 

liquidação da referida sociedade por quotas, situação es ta 

que ainda não ocorreu.  -----------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal  delibere contestar a 
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citada ação judicial, designando, para o efeito, como 

mandatário, o Dr. João Paulo Matias, advogado avençado do 

Município.’  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, contestando a ação supra identificada e 

constituindo como mandatário o senhor doutor João Paulo 

Matias que, no âmbito das suas funções de jurista avençado 

do Município e na qualidade de advogado em exercício, 

patrocinará o Município.  --------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas a uma prop osta de 

acordo de colaboração a celebrar com o Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, visando a aquisição 

e a reabilitação de frações ou prédios, no âmbito do 

Programa de Apoio ao Acesso à Habi tação:  ---------------------  

*A19*  Seguidamente, foi presente o seguinte acordo de colaboração: -  

--------------ACORDO DE COLABORAÇÃO  --------------------  

‘1. No quadro da Nova Geração de Políticas de Habitação, 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n. º  50-

A/2018, de 2 de maio, o Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de 

junho, criou um novo programa de apoio público, o 1. º  

Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, para 

promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem 

em condições habitacionais indignas e que não têm 
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capacidade financeira  para suportar o custo do acesso a uma 

habitação adequada; ----------------------------------------------  

2. O referido Decreto-Lei n.º 37/2018 define um conjunto de 

princípios que devem ser observados na execução do 1.º  

Direito, entre os quais o princípio da acessibilidade 

habitacional, segundo o qual as pessoas têm direito a que 

sejam criadas condições para que os custos com o acesso a 

uma habitação adequada e permanente sejam comportáveis 

pelo seu orçamento; -----------------------------------------------  

3. Em alinhamento com esses princípios e com o diagnó stico 

global atualizado das carências habitacionais identificadas 

no seu território, cada município deve definir a sua 

estratégia local em matéria de habitação, priorizando as 

soluções habitacionais que, em conformidade, pretende ver 

desenvolvidas ao abrigo do 1.º  Direito, no quadro das opções  

por ele definidas para o desenvolvimento do seu território;  --  

4. Em 22 de abril de 2021, o Município de Trancoso, aprovou 

e, posteriormente, remeteu ao Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, I.P., a sua Estratégia Local de 

Habitação, na qual estão sinalizadas as situações de 

carência habitacional existentes no seu território e definidas 

as soluções habitacionais nas quais se devem enquadrar 

todos os pedidos de apoio ao abrigo 1. º Direito; --------------  
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5. O Município de Trancoso solicitou, ademais, a celebração 

do presente Acordo de Colaboração, no qual se identificam 

as soluções habitacionais que se propõe promover, direta e 

ou indiretamente, a programação da sua execução e a 

estimativa dos correspondentes montantes glob ais de 

investimento e de financiamento ao abrigo do 1.º  Direito, 

sem prejuízo de, no que respeita às soluções habitacionais 

enquadráveis nas condições de cumprimento do Plano de 

Recuperação e Resiliência, os montantes de comparticipação 

e de financiamento serem reformulados em função da 

aplicação desse Plano, em conformidade com o que dispõe a 

Portaria n.º  138-C/2021, de 30 de junho. -----------------------  

ENTRE: ----------------------------------------------------------------  

O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO 

URBANA, I.P. , instituto público dotado de autonomia 

administrativa e financeira e património próprio, com sede na  

Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n. º 5, em Lisboa, pessoa 

coletiva número 501460888, com o correio eletrónico 

ihru@ihru.pt , de ora em diante designado por IHRU, I.P., 

representado por Isabel Martins Dias, que outorga na 

qualidade de Presidente do Conse lho Diretivo, ao abrigo do 

disposto no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 175/2012, de 

2 de agosto, na sua atual redação;  ---------------------------------  
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E ------------------------------------------------------------------------  

O MUNICÍPIO DE TRANCOSO ,  com sede Praça do Município, 

em Trancoso, pessoa coletiva número 501143726, com o 

correio eletrónico geral@cm-trancoso.pt , de ora em diante 

designado por Município, representado por Amílcar José Nunes 

Salvador, que outorga na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal, ao abrigo do disposto na alínea f) do n. º 2 do artigo 

35.º  da Lei n.º 75/2013, na sua redação atual;  -------------------  

É celebrado e reduzido a escrito, ao abrigo do disposto nos 

artigos 65.º  a 69.º do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, 

na sua atual redação, no artigo 17. º  do Decreto-Lei n.º  384/87, 

de 24 de dezembro, e no artigo 16.º-A, n.º  2, do Decreto-Lei n.º  

10-A/2020, de 13 de março, aditado pelo artigo 3. º  do Decreto-

Lei n.º 12-A/2020, de 6 de abril,  o presente Acordo de 

Colaboração, de natureza programática, adiante designado por 

Acordo, a executar de forma faseada, que se rege pelo referido 

Decreto-Lei n.º 37/2018, pela Portaria n. º  230/2018, de 17 de 

agosto, e pelas seguintes cláusulas:  --------------------------------  

-------------------------Cláusula Primeira  --------------------------  

------------------------- ----(Objeto)  -----------------------------------  

O presente Acordo define a programação estratégica das 

soluções habitacionais a  apoiar ao abrigo do programa 1.º  

Direito para 11 (onze) agregados, correspondentes a 23 (vinte 

mailto:geral@cm-trancoso.pt
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e três) pessoas, que vivem em condições habitacionais indignas 

no Município.  ---------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Segunda  ---------------------------  

------------(Modalidades de soluções habitacionais)  -------------  

O Município, em função das necessidades habitacionais das 

pessoas e dos agregados referidos na cláusula anterior, vai 

promover as seguintes soluções habitacionais:  -------------------  

●  Reabilitação de frações ou de prédios habitacionais;  -------  

●  Aquisição de frações ou prédios para destinar a habitação.   

-------------------------Cláusula Terceira  ---------------------------  

----------(Valores do investimento e do financiamento)  ---------  

1. O valor total do investimento necessário ao cumprimento dos 

objetivos indicados na Cláusula Primeira é estimado em 

595.425,00€ (quinhentos e noventa e cinco mil ,  quatrocentos 

e vinte e cinco euros), de acordo com a programação 

financeira constante do Anexo I do presente Acordo, que dele 

constitui parte integrante.  ----------------------------------------  

2. Do valor indicado no número anterior, o IHRU,I.P.  prevê 

disponibilizar um financiamento que se estima no valor 

máximo de 535.882,50€ (quinhentos e trinta e cinco mil ,  

oitocentos e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos), 

sendo 235.025,77€ (duzentos e trinta e cinco mil ,  vinte e 

cinco euros e setenta e sete cêntimos), concedidos sob a 
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forma de comparticipações financeiras não reembolsáveis e 

300.856,73€ (trezentos mil , oitocentos e cinquenta e seis 

euros e setenta e três cênt imos), a título de empréstimo 

bonificado nos termos constantes do Anexo I do presente 

Acordo. --------------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Quarta  -----------------------------  

------------(Condições e limites dos financiamentos)  ------------  

1. Os financiamentos a conceder pelo IHRU, I.P. referidos na 

cláusula anterior, independentemente da sua modalidade, são 

concretizados, relativamente a cada solução habitacional a 

promover, através da celebração de contratos de 

comparticipação e de empréstimo.  -------------------------------  

2. Os contratos referidos no número anterior estão sujeitos  às 

condições e limites máximos estabelecidos, de acordo com o 

respetivo objeto, no Decreto-Lei n.º  37/2018, de 4 de junho.  -  

3. A celebração dos contratos de comparticipação está 

condicionada à existência da necessária dotação orçamental, 

em conformidade com o disposto no artigo 70. º  do Decreto-

Lei n.º  37/2018, de 4 de junho e do n. º 4 do artigo 14.º  da 

Portaria n.º  230/2018, de 17 de agosto, cabendo ao IHRU 

avaliar a oportunidade da respetiva concessão em função das 

suas disponibilidades financeiras e orçamentais.  --------------  

-------------------------Cláusula Quinta  -----------------------------  
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------------------------- ---(Duração)  ---------------------------------  

Este Acordo tem a duração máxima de seis anos , a contar da 

data da sua celebração, sob pena de caducidade, sem prejuízo 

da conclusão das soluções habitacionais cujos contratos de 

comparticipação já tenham sido celebrados quando aquela for 

atingida.  ---------------------------------------------------------------  

-------------------------Cláusula Sexta  ------------------------------  

------------------------- --(Relatórios)  --------------------------------  

1. O Município, decorrido o prazo de 1 ano a contar da data da 

celebração do presente Acordo e em cada ano subsequente, 

até ser atingido o prazo da cláusula anterior, rem ete ao 

IHRU, I.P. um relatório sobre a sua execução e, se for o 

caso, uma proposta fundamentada de atualização do mesmo 

face a alterações que se tenham verificado, designadamen te 

ao nível do universo das pessoas e dos agregados abrangidos 

pelas soluções habitacionais objeto do presente Acordo.  -----  

2. O último dos relatórios referidos no número anterior, que 

precede o termo do prazo do presente Acordo, deve prever as 

atualizações necessárias à efetiva conclusão das soluções 

habitacionais melhor identificadas na cláusula Segunda, 

dentro do prazo referido na cláusula Quinta.  ------------------  

-------------------------Cláusula Sétima  -----------------------------  

------------------------- --(Alterações)  --------------------------------  
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As alterações que determinem um acréscimo do montante 

global do financiamento previsto no n. º  2 da cláusula Terceira 

devem constar de aditamento ao presente Acordo  que carece de 

homologação do membro do Governo responsável pelas áreas 

das autarquias locais e da habitação.  ------------------------------  

-------------------------Cláusula Oitava  -----------------------------  

------------------------- (Interpretação)  ------------------------------  

Qualquer dúvida ou lacuna relativa ao presente Acordo é 

resolvida por troca de informação entre os ora Outorgantes,  

preferencialmente por via eletrónica.  ------------------------------  

-------------------------Cláusula Nona  -------------------------------  

-------------------- (Legislação Aplicável)  ---------------------------  

O presente Acordo rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º  

37/2018, de 4 de junho, na sua atual redação, e na Portaria n. º  

230/2018, de 17 de agosto, na sua atual redação.  ----------------  

-------------------------Cláusula Décima  ----------------------------  

-------------------(Proteção de Dados Pessoais)  -------------------  

Os outorgantes, no desenvolvimento de quaisquer atividades 

relacionadas com a execução do presente contrato, que 

envolvam o tratamento de dados pessoais, observam o disposto 

no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril (Regulamento Geral de Proteção de 

Dados) e demais legislação aplicável.  -----------------------------  
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Assinado, eletronicamente, por cada um dos outorgantes,  ------  

O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO 

URBANA, IP -----------------------------------------------------------  

O MUNICÍPIO DE TRANCOSO’  ------------------------------------  

------------------------- ------Anexo 1  ---------------------------------  

-----------------PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  ------------------  

 

 

Acerca deste assunto, o senhor vereador João Carvalho, em 

nome dos vereadores eleitos pela Coligação PSD/CDS-PP, 

apresentou a seguinte intervenção: ---------------------------------  

‘Sr. Presidente,  -------------------------------------------------------  

Consideramos que o direito à habitação , tal como o 

consagrado no artigo 65º da Constituição da República 

portuguesa no qual define que: “todos têm direito, para s i e 

para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em 

condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade 

SOLUÇÕES HABITACIONAIS 
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

(INVESTIMENTO PREVISTO / ANOS) 

Designação Tipo de Solução 

Art.º 18 

n.º 3 DL 

37/2018 

N.º de 

Fogos/ 

alojamento 

A Hab 

Total 

(m2) 

FASE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Residentes em 

Habitação 

Própria 

Reabilitação de 

frações ou de prédios 
habitacionais art.º 29º 

b) 

 

4 380 2 

 

100.000,00€     100.000,00€ 

Residentes em 
Habitação 

Arrendada / 

Necessidades de 
realojamento 

Aquisição e 
reabilitação de 

frações ou de prédios 

para destinar a 
habitação art.º 29º b) 

 

3 296 2 

 

220.520,00€     220.520,00€ 

Residentes em 

Habitação 

Arrendada / 
Necessidades de 

realojamento 

Aquisição e 

reabilitação de 

frações ou de prédios 
para destinar a 

habitação art.º 29º b) 

 

4 369 2 

 

 274.905,00€    274.905,00€ 

TOTAL   11  2  320.520,00€ 274.905,00€    595.425,00€ 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

Comparticipação IHRU  135,378,60€ 99.647,17€    235.025,77€ 

Empréstimo Bonificado  153.089,40€ 147.767,33€    300.856,73€ 

Autofinanciamento  32.052,00€ 27.490,50€    59.542,50€ 

Outras        
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pessoal e a privacidade familiar”, é um Direito fundamental 

para todos cidadãos portugueses e naturalmente para todas as 

famílias trancosenses. ------------------------------------------------  

A habitação é fundamental à sobrevivência quotidiana, uma 

necessidade básica, satisfazendo um conjunto de funções desde 

abrigo, reprodução da família, sendo  elemento fundamental de 

integração social e de socialização.  --------------------------------  

A Estratégia Local de Habitação de Trancoso, aprovada pelo 

Município de Trancoso em 2021, constitui-se um instrumento 

que deve traduzir as opções estratégicas ao nível habitação 

para o concelho e considerada fundamental para o 

desenvolvimento integrado do território.  --------------------------  

Em nosso entender, linhas prioritárias de  intervenção têm que 

passar pela: -----------------------------------------------------------  

• Reabilitação e reconversão do património construído;  ------  

• Promoção da reocupação do edificado /frações desocupa-

das, através da adaptação destes espaços a novas funções, 

dinamizando este mercado com programas de apoio ao 

arrendamento, atraindo novos públicos, nomeadamente 

jovem;-------------------------------------------------------------  

• Criação de uma bolsa de arrendamento habitacional, 

utilizando edifícios desocupados de propriedade privada, 

promovendo a sua reabilitação e disponibilização numa 
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bolsa de arrendamento urbano. Atraindo população para a 

ARU e, consequentemente, serviços, comércio, e 

aumentando os empregos disponíveis;  ------------------------  

• Promoção da reabilitação do edificado por parte dos 

proprietários, criando condições de apoio financeiro, 

logístico e de informação/divulgação, reduzindo  os valores 

aplicados às vistorias e procedimentos administrativos 

desenvolvidos no âmbito das áreas identificadas pela 

Operação de Reabilitação Urbana de Trancoso.  ------------  

A Câmara Municipal pode ainda, em casos aplicáveis, usufruir 

do direito de preferência no processo de aquisição de 

habitações e ser entidade promotora , em parceria com os 

proprietários ou com investidores  privados de programas de 

reabilitação urbana, recorrendo aos apoios previstos para as 

Áreas de Reabilitação Urbanas no âmbito do IFRU, 

instrumentos já usados por várias autarquias para a 

dinamização da reabilitação urbana.  ------------------------------  

Passaram já três anos, desde a aprovação da ARU para o 

Centro Histórico de Trancoso , e hoje verificamos que nada ou 

pouco foi feito para sua divu lgação, implementação e 

concretização de projetos de reabilitação do edificado . 

Constata-se que apenas os equipamentos públicos previstos 

avançam lentamente e sem fim previsto para sua conclusão, 
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refiro a intervenção no Castelo e a requalificação do antigo  

quartel da GNR, quanto à obra concluída do Centro de 

Desenvolvimento Social  está pronta desde finais de 2019 e 

ainda sem qualquer utilidade prática. -----------------------------  

Sr. Presidente, nunca é demais relembrar a importância do 

CHT para a cidade de Trancoso e para a sua econo mia. 

Precisamos de CHT com vida, aonde vivam jovens, aonde 

existam casas para alugar, para comércio e serviços. Hoje, 

vivem cerca de oitenta pessoas no interior das muralhas, é 

muito pouco, é necessário e urgente aplicar medidas de 

promoção de uma verdadeira política de reabilitação e 

reconversão urbana do Centro Histórico de Trancoso, mas 

também não podemos esquecer o edificado nas outras 

localidades do concelho, nomeadamente  em Vila Francas das 

Naves, localidade para a qual defendemos a criação de uma 

ARU. --------------------------------------------------------------------  

Como referi , passaram três anos, desde a aprovação do ARU 

CHT, é tempo para se fazer uma avaliação do programa . 

Pergunto: --------------------------------------------------------------  

Quantos imóveis, localizados na ARU CHT , foram 

recuperados/intervencionados, nos termos da estratégia de 

reabilitação de acordo com Proposta de Delimitação da ARU 

do Centro Histórico de Trancoso (ARU CHT)?  -------------------  
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Qual o efeito real deste programa?  --------------------------------  

Questiono também o ponto da situação dos blocos de 

apartamentos financiados pelo INH, a custos c ontrolados, e  

que se encontram por concluir , na urbanização junto à estrada 

de acesso às Courelas? ----------------------------------------------  

No caso concreto em análise na proposta de deliberação, 

enquadrada na legislação que surgiu em 2017, de uma Nova 

Geração de Política Habitacional que veio criar um conjunto 

de instrumentos de política que  visam garantir o acesso de 

todos a uma habitação adequada , no âmbito da medida - 1.º  

Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação , direito 

que consideramos fundamental, estamos de acordo a proposta 

apresentada pelo executivo, tendo por base o  resultado do 

estudo realizado, no qual foram sinalizadas 33 famílias em 

situação de carência habitacional nas várias tipologias, 

abrangendo no total 65 pessoas.  ------------------------------------  

Salientamos a importância deste Acordo de Colaboração, entre 

o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. e o 

Município de Trancoso, que vai apoiar nesta fase 11 famílias, 

com um investimento total previsto de 535 .882,50€, sendo 

235.025,77€ concedidos sob a forma de comparticipação 

financeira não reembolsável e 300.856,73€ a título de 

empréstimos bonificados, nos termos do acordo, para a 
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resolução dos problemas de habitação das famílias 

identificadas. No entanto, mostramos a nossa preocupação pelo 

facto de os investimentos previstos terem, de acordo com as 

tipologias da intervenção previstas, apoios a fundo perdido 

com valores entre os 30% e os 40%, sendo o restante apoio 

obtido com recurso a financiamento bancário pelos próprios, o 

que poderá vir a inviabilizar algumas das recuperações 

previstas neste acordo.’  ----------------------------------------------  

Intervindo, o senhor Presidente da Câmara dis se concordar, 

genericamente, com o exposto pelo senhor vereador João 

Carvalho e que a Câmara Municipal irá procurar cumprir com o 

estipulado no acordo, assumindo a sua r esponsabilidade, tendo 

acrescentado que, há já bastante tempo que solicitou aos 

serviços do Município que elaborassem um Programa de Apoio 

ao Arrendamento, para que o mesmo possa ser aprovado o mais 

rápido possível ,  a fim de ser dada uma resposta adequada a 

famílias carenciadas e numerosas.  ----------------------------------  

No que diz respeito às outras questões formuladas pelo senhor 

vereador João Carvalho, o senhor Presidente referiu que se iria 

inteirar das mesmas para, posteriormente, prestar os 

esclarecimentos solicitados. -----------------------------------------  

Voltando a usar da palavra, o senhor vereador João Carvalho  

disse que é necessário criar uma bolsa de arrendamento, na 
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Área do Centro Histórico de Trancoso que carece de ser 

revitalizado. -----------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara referiu que é nesse 

sentido, procurando minorar aquele problema, que o Município 

de Trancoso tem concretizado diversos projetos naquela área, 

exemplificando com a Requalificação do Castelo e do Antigo 

Quartel da GNR para Incubadora de Empresas e, num futuro 

próximo, com a Remodelação do Edifício dos Paços do 

Concelho. --------------------------------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, interveio o senhor vereador 

Eduardo Pinto para referir que a missão da ARU não era servir 

de instrumento de suporte à aquisição de imóveis po r parte do 

Município, mas antes ser um meio para que os privados 

pudessem obter financiamentos em condições mais favoráveis, 

acrescentando que o papel da Câmara Municipal será averiguar 

quais os imóveis mais degradados e procurar incentivar os 

proprietários a executar as obras necessárias, no sentido de ser 

criada uma oferta de imóveis para arrendamento que possam 

contribuir para dar vida e criar serviços naquela área.  -----------  

Usando da palavra o senhor vereador Cristóvão Santos disse 

que a fiscalização municipal deve ter um papel importante, no 

sentido de os proprietários executarem as obras de recuperação 

ou, em alternativa , venderem os imóveis . --------------------------  
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De seguida, o senhor vereador João Carvalho  perguntou qual 

era o ponto de situação relativamente aos prédios englobado s 

na habitação a custos controlados, na zona das Courelas, uma 

vez que a empresa construtora entrou em insolvência.  -----------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara disse que esses 

imóveis são propriedade do IHRU e que os mesmos estão a ser 

objeto de arrendamento, acrescentando que, segundo 

informação daquele Instituto, as obras no prédio que está por 

concluir serão retomadas logo após ser concluído o processo de 

arrendamento em curso.  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a acordo de 

colaboração presente, nos seus exatos termos, dando poderes 

ao senhor Presidente da Câmara para o out orgar. --------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

movimento anual da rede escolar para 2022/2023 –  Educação 

Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico :  ------------------------  

*A20*  De seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta : -----------  

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

a) Em conformidade com anos anteriores, a 

DGESTE/Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

do Centro remeteu à Câmara Municipal de Trancoso , no 

passado dia 23 de fevereiro, a proposta relativa ao 
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movimento anual da Rede Escolar Concelhia, para o ano 

letivo 2022/2023, no que respeita à Educação Pré -Escolar 

e 1º Ciclo do Ensino Básico;  -----------------------------------  

b) Face à situação de pandemia v ivida e de forma a 

continuar a garantir a segurança e o bem-estar dos 

alunos, será fundamental  manter em funcionamento os 

estabelecimentos de ensino: EB1 e JI de Freches, EB1 e JI 

da Cogula, EB1 de Palhais (Centro Escolar da 

Ribeirinha);  ------------------------------------------------------  

c) Em virtude da situação pandémica vivida,  verificou-se a 

vinda de algumas famílias, para as localidades rurais, 

optando por uma escola mais pequena e de proximidade;  --  

d) Existem dificuldades em realizar todos os circuitos de 

transportes, das referidas  localidades, de forma 

compatível com os horários dos tempos letivos, tendo em 

conta a extensão geográfica e as condições climatéricas 

que se registam no concelho;  ----------------------------------  

e) A conjugação de turmas, dos diversos estabelecimentos 

escolares, não se apresenta viável , nem correta ao nível 

pedagógico; ------------------------------------------------------  

f) O Agrupamento de Escolas de Trancoso tem recursos 

humanos disponíveis para o funcionamento das turmas 

propostas, não necessitando de recorrer à contratação de 
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docentes;  ---------------------------------------------------------  

g) Os recursos humanos são suficientes e que os 

estabelecimentos escolares apresentam boas  condições 

físicas, os encarregados de educação e a população em 

geral não aceitam nem entendem que se opte por uma 

situação que, além de não ser adequada pedagogicamente , 

põe em causa uma junção de alunos de aldeias  distintas, o 

que inviabiliza e condiciona o potencial sucesso escolar;  -  

h) Se deve promover uma discriminação positiva para com o 

interior, dando um sinal claro de  combate à fratura que se 

vem acentuando entre regiões densamente povoadas e os 

territórios do interior, valorizando a educação e a 

igualdade de oportunidades no acesso à mesma;  ------------  

i) Permitirá defender os interesses dos alunos e a resposta 

da escola na procura das melhores  soluções, dentro dos 

recursos disponíveis, para a prossecução do sucesso 

escolar e da igualdade de oportunidades.  --------------------  

Assim, em face dos considerandos atrás expostos, proponho que 

a Câmara Municipal delibere pronunciar-se de forma favorável 

à manutenção da atual rede escolar, relativamente ao ano 

letivo 2022-2023, no que respeita à Educação Pré -Escolar e 1° 

Ciclo do Ensino Básico.’  ---------------------------------------------  

Em nome dos vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS -PP, 
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usou da palavra o senhor vereador João Carvalho para referir 

que tem havido forte decréscimo no número de habitantes e 

alunos no concelho e que, de acordo com o que foi noticiado no 

jornal “O Interior”, na passada semana, o Agrupamento de 

Escolas de Trancoso foi, no distrito da Guarda, o que mais 

alunos perdeu, nos últimos anos. Consequentemente, na opinião 

daqueles vereadores dever-se-ia pensar em políticas atrativas, 

com escolas adaptadas  à realidade, e que a proposta enviada 

pela Direção Regional de Educação do Centro deveria 

preocupar o executivo camarário, uma vez que manter escolas 

com 4 e 6 alunos não é razoável e é fator condicionador do 

desenvolvimento das crianças  que ficam sem socialização. 

Disse, ainda, não concordar com a justificação que consta da 

alínea d) da proposta presente, uma vez que os transportes já 

são assegurados. Acrescentou que a educação deve ser virada 

para os alunos e não para o professor e exercida em escolas que 

reúnam as necessárias condições pedagógicas. Como tal, na 

opinião dos vereadores eleitos pela Coligação PSD/CDS -PP, no 

futuro, justificar-se-ão apenas dois pólos escolares, um em 

Trancoso e outro em Vila Franca das Naves. Concluindo, 

deixou no ar a pergunta acerca do que será o Centro Escolar da 

Ribeirinha, daqui a poucos anos, criticando a oportunidade da 

sua construção.  --------------------------------------------------------  
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Intervindo, o senhor vereador Cristóvão Santos disse ter 

conhecimento de casos de crianças oriundas dessas escolas de 4 

e 6 anos que, ao chegarem às escolas de Trancoso e Vila Franca 

das Naves, enfrentam dificuldades de adaptação e, como tal,  

questionou se não se estará a alimentar algo de prejudicial ao 

desenvolvimento das crianças, com a estratégia que vem sendo 

seguida, de manutenção em funcionamento de escolas com 

poucos alunos.  --------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara começou por 

duvidar dos números que foram apresentados pelo senhor 

vereador João Carvalho e afirmou que, com certeza, naquela 

contabilização não estão incluídos todos os alunos do concelho, 

nomeadamente os do ensino profissional, acrescentando que a 

comunidade escolar de Trancoso ainda é das maiores no 

distrito, após as da Guarda, Seia e Gouveia.  ----------------------  

Usando da palavra, o senhor vereador Eduardo Pinto disse 

concordar com a melhoria nas condições pedagógicas e de 

transportes, assegurando interação entre as escolas, com 

aproveitamento das infraes truturas desportivas existentes, como 

é o caso das piscinas. Por outro lado, disse que é para evitar a  

desertificação das aldeias que se tem procurado manter as 

poucas escolas existentes e que, se não fosse construído o 

Centro Escolar da Ribeirinha, a situação naquela zona seria 
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bem pior, sem trabalhadores e sem alunos.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta presente, nos seus exatos termos.  -----------------------  

Os senhores vereadores eleitos pela Coligação PSD/CDS-PP 

abstiveram-se. --------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à doação 

de um terreno à Associação de Bem Estar Social de Freches , 

destinado à construção de uma Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas e um Centro de Dia, com Apoio Domiciliário :   

*A21*  Seguidamente, acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta : -----------  

‘Por ofício datado de 07/02/2022, a Associação de Bem Estar 

Social de Freches, com sede na rua do Caminho Velho, 

Freches, concelho de Trancoso, solicitou a doação de um 

prédio rústico de que o Município é proprietário, no lugar de 

Canadas, em Freches, União de Freguesias de Freches e 

Torres, concelho de Trancoso, inscrito na matriz rústica sob o 

art.  1181 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso com o n.º  412. ---------------------------------------------  

Pretende a referida Associação construir, no aludido terreno, 

um equipamento social destinado a 32 idosos em ERPI 

(Estrutura Residencial para Idosos), 30 idosos em SAD 

(Serviço de Apoio Domiciliário) e Centr o de Dia.  ----------------  
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Para tanto, propõe-se apresentar uma candidatura, no âmbito 

do Plano de Recuperação e Resiliência, sendo que a 

propriedade do terreno onde pretende  implantar o aludido 

equipamento é condição relevante para a sua aprovação.  -------  

Solicitada informação ao serviço de obras, resulta que a zona 

do prédio rústico supra identi ficado, onde se pretende edificar 

a construção, se situa, de acordo com o Plano Diretor 

Municipal, em solo urbano, reunindo, assim, as condições para 

a construção pretendida pela referida Associação.---------------  

Solicitada ainda avaliação aos serviços técnicos da Câmara 

Municipal, para apurar o valor de mercado do prédio rústico, 

desta resultou o valor de 30 .000,00€ ,  valor, aliás, que 

corresponde ao seu preço de compra pelo Município , mediante 

escritura pública de compra e venda, outorgada no dia 5 de 

Março de 2004, na Câmara Municipal de Trancoso, pelo então 

respetivo notário privativo, Fernando Delgado, Dire tor de 

Departamento da Câmara Municipal de Trancoso.  ---------------  

O regime jurídico do património imobiliário público , previsto 

no Decreto-Lei n.º 280/2007, estabelece as disposições gerais e 

comuns sobre a gestão dos bens imóveis dos domínios públicos 

do Estado, das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais, 

que são os classificados pela Constituição ou por Lei.  ----------  

Estabelece, ainda, o regime jurídico da gestão dos bens 
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imóveis do domínio privado do Estado e dos Institutos 

Públicos.  ---------------------------------------------------------------  

Distingue, portanto, o regime jurídico aplicável aos bens 

imóveis do domínio público do dos bens imóveis do domínio 

privado e, no âmbito deste, não são incluídas as autarquias 

locais.  ------------------------------------------------------------------  

Com efeito, os normativos relativos ao domínio privado, que 

incluem a administração dos bens imóveis (artig os 52.º a 76.º), 

são apenas aplicáveis ao Estado e aos Institutos Públicos, nada 

sendo estipulado para a Administração Local.  --------------------  

Também o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que se aplica às 

autarquias locais, exclui do seu âmbito os contratos de compra 

e venda, de doação, de permuta e de arrendamento de bens 

imóveis ou contratos similares (cfr. alínea c) do n.º 2 do artigo 

4.º).  ---------------------------------------------------------------------  

Não existe, assim, um regime jurídico específico aplicável à 

administração dos  bens imóveis do domínio privado das 

autarquias locais, salvo o disposto em matéria de competência 

na Lei n.º  75/2013.  ---------------------------------------------------  

Assim sendo, torna-se necessário fazer o que se chama a 

integração de lacunas da lei, ou seja, encontrar uma solução 

jurídica para o caso omisso.  ----------------------------------------  
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Ora, a integração das lacunas da lei encontra-se regulada no 

artigo 10.º do Código Civil,  que estipula que “ Os casos que a 

lei não preveja são regulados segundo a norma aplicável aos 

casos análogos .”.  -----------------------------------------------------  

Daqui resulta que se deve recorrer, sempre que seja possível,  à 

analogia que consiste em aplicar ao caso omisso a norma 

aplicável ao caso análogo.  ------------------------------------------  

Pese embora o já referido facto de não serem aplicáveis às 

autarquias locais as disposições do Decreto -Lei n.º 280/2007 

sobre a administração dos bens imóveis do domínio privado, 

pode o Município aplicar, por analogia, tais disposições, com 

as necessárias adaptações.  ------------------------------------------  

Dispõe o artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 280/2007 sobre a 

administração de bens imóveis que: --------------------------------  

“1 - A administração de bens imóveis compreende a sua 

conservação, valorização e rendibilidade, tendo em vista a 

prossecução do interesse público e a racionalização dos 

recursos disponíveis, de acordo com o princípio da boa 

administração.  ---------------------------------------------------  

2 -Constituem, designadamente, formas de administração dos 

imóveis: a) A cedência de utilização; b) O arrendamento; 

c) A constituição do direito de superfície.”  ------------------  

Nestes termos, e tendo em conta o que dispõe a Lei, no artigo 
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53.º e seguintes para cada uma destas formas de administração 

de imóveis, pode o Município escolher a forma que considere 

mais adequada para ceder o imóvel a entidade privada, sendo 

que, como resulta do aludido normativo, as formas de 

administração não se esgotam na cedência de utilização, 

arrendamento e constituição do direito de superfície.  -----------  

Dispõe ainda o art.  33.º,  n.º  1, al g), da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro que “Compete à Câmara Municipal adquirir, alienar 

ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG”.  -----  

Dispõem ainda as alíneas o), p) e ff) do aludido normativo que 

compete à Câmara Municipal:  --------------------------------------  

“o) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista à execução de obras ou à realização de eventos de 

interesse para o município, bem como à informação e 

defesa dos direitos dos cidadãos; -----------------------------  

p) Deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de 

qualquer outra natureza a instituições legalmente 

constituídas ou participadas pelos trabalhadores do 

município, tendo por objeto o desenvolvimento de 

atividades culturais, recreativas e desport ivas, ou a 

concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos 

familiares;”  ------------------------------------------------------  
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ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 

realização de eventos relacionados com a atividade 

económica de interesse municipal.”  --------------------------  

É, ainda, liquido que no conceito de alienação referido no art. 

33.º , n.º  1, al g), integra-se a figura jurídica da doação, como 

forma de alienação a título gratuito, confo rme diversos 

pareceres das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional sobre esta matéria.  ----------------------------------------  

A possibilidade legal de doação resulta ainda, de forma 

indireta, do disposto no artigo 6.º da Lei n.º  64/2013 , de 27 de 

Agosto: -----------------------------------------------------------------  

“Atos de doação  ------------------------------------------------------  

1 - Os atos de doação de um bem patrimonial registado em 

nome do Estado ou de outras entidades obrigadas são 

publicitados com indicação da entidade obrigada, do nome 

ou firma do beneficiário e do respetivo número de 

identificação fiscal ou número de pessoa coleti va, do valor 

patrimonial estimado e do seu fundamento legal.  -----------  

2 - A publicitação nos termos do número anterior reali za-se 

em conjunto com as listagens previstas no artigo 4.º,  

independentemente de o ato já ter sido objeto de 

publicação ao abrigo de outro di spositivo legal.  ------------  

3 - Os atos de doação estão sujeitos à obrigação de reporte 
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nos termos do artigo anterior.”  -------------------------------  

Assim, considerando:  -------------------------------------------------  

a) As competências atribuídas à Câmara Municipal , nos 

termos do disposto nas alíneas g), o), p) e ff) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Decreto-Lei 75/2013, de 12 de Setembro, 

conjugadas com o disposto no art. 6.º da Lei 64/2013, de 

27 de agosto; ----------------------------------------------------  

b) A aplicação, por analogia, do disposto no artigo 52.º do 

Decreto-Lei n.º  280/2007, de 07/08; --------------------------  

c) O relevante interesse público que motiva a doação do 

prédio rústico: Construção de Equipamento Social (Lar de 

Idosos) destinado a Estrutura Residencial para Idosos, 

Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia;  ------------  

d) O prédio rústico objeto da doação é urbanizável , para o 

fim pretendido pela Associação;  -------------------------------  

e) A Associação de Bem Estar Social de Freches tem como 

objeto, nos termos do art. 3.º dos Estatutos “ contribuir 

para a promoção do bem estar das pessoas, famílias e 

comunidades, através da prestação se serviços nas áreas 

de solidariedade social e saúde, designadamente n o apoio 

às famílias, infância, pessoas idosas, pessoas com 

deficiência e incapacidade, e grupos desfavorecidos, 

designadamente desempregados e vitimas de violência 
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doméstica”;  ------------------------------------------------------  

f) A referida Associação obteve parecer favorável do CLAS 

(Conselho Local de Ação Social) para construção do 

edificado pretendido, destinado às respostas sociais de 

ERPI, Centro de Dia e SAD e aguarda a atribuição do 

estatuto de utilidade pública; ----------------------------------  

g) A taxa de cobertura das respostas de apoio à população 

idosa no concelho de Trancoso (Centro de Dia, Serviço de 

Apoio Domiciliário e Estruturas residências para Pessoas 

Idosas) é de apenas 18 por cento,  não ultrapassando, no 

caso de ERPI, os 7,50 por cento. ------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 

disposto nas alíneas g), o), p) e ff) do  n.º  1 do artigo 33.º do 

anexo I do Decreto-Lei 75/2013, de 12 de setembro, conjugadas 

com o disposto no art. 6.º da Lei 64/2013, de 27 de agosto, e 

ainda artigo 52.º do Decreto -Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, 

proceder à doação do prédio rústico sito no l ugar de Canadas, 

em Freches, União de Freguesias de Freches e Torres, 

concelho de Trancoso,  que confronta de norte com Margarida 

Proença, nascente com caminho, sul com Joaquim da Fonseca e 

poente com ribeira, com a área total de 9656 m2, inscrito na 

matriz sob o art.  1181 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso com o n.º 412, à Associação de Bem Estar 
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Social de Freches, pessoa coletiva n.º  516372351, com sede na 

rua do Caminho Velho, em Freches, concelho de Trancoso.  -----  

Mais, proponho que, na escritura pública de doação, fique a 

constar uma cláusula de reversão do aludido prédio rústico a 

favor do Município, devendo, em conformidade , a propriedade 

do prédio rústico, bem como o respetivo equipamento social 

nele construído ou em construção, reverter para o Município de 

Trancoso, sem direito a indemnização por parte  da Associação, 

nas seguintes situações: ---------------------------------------------  

a) Se a construção do equipamento social (Lar de Idosos) , 

destinado a Estrutura Residencial para Idosos, Serviço de 

Apoio Domiciliário e Centro de Dia , não estiver concluído 

e em funcionamento de acordo com a lei, no prazo máximo 

de 5 anos, a contar da celebração da escritura pública de 

doação; -----------------------------------------------------------  

b) Se a Associação de Bem Estar Social de Freches,  

beneficiária da doação, for extinta, dissolvida ou 

declarada insolvente; -------------------------------------------  

c) Se não cumprir a prossecução dos objetivos de finidos no 

artigo 3.º  dos seus Estatutos.  ----------------------------------  

Mais proponho que, na escritura pública de doação, fique a 

constar a impossibilidade da Associação vender ou onerar o 

imóvel e os equipamentos sociais que nele vierem a ser 
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construídos, sem autorização prévia, por escrito, da Câmara 

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

Usando da palavra, o senhor vereador João Carvalho , em nome 

dos vereadores eleitos pela Coligação PSD/CDS-PP disse: ------  

‘Somos favoráveis a esta doação e à concretização deste 

investimento, desde que haja utentes para o utilizar. Assim 

sendo, congratulamo-nos com esta iniciativa. Não havendo 

discordância, nem da Junta de Freguesia, ne m da Assembleia 

de Freguesia locais, nada temos a opor. Desejamos a melhor 

sorte a esta Instituição que carecerá de um estudo económico 

que ajude a concretizar uma gestão capaz de arranjar utentes  

que permitam arrecadar receitas para face aos custos a 

suportar e que o PRR comparticipe este investimento  e seja 

possível criar, ali,  um pólo de desenvolvimento. ’  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta presente, 

nos seus exatos termos, doando o prédio rústico aí referido à 

Associação de Bem Estar Social de Freches, nas condições aí 

previstas, nomeadamente no que diz respeito às cláusulas de 

reversão e às condicionantes à sua alienação.  -------------------  

Mais, foi  deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para outorgar a respetiva  escritura de doação.  --------  

Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

isenção do pagamento de taxas, referente a um processo de 
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ocupação de espaço público com suporte publicitário, 

solicitado pela Associação de Conservação da Natureza 

Rewilding Portugal :  -------------------------------------------------  

*A22*  De seguida, foi presente o requerimento número 1876 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 17 do 

corrente mês de fevereiro, da Associação de Conservação da 

Natureza Rewilding Portugal, com sede na Quinta da Maunça, 

na Guarda, a solicitar isenção do pagamento de taxas, referente 

a ocupação de espaço público com suporte publicitário , junto ao 

Parque Municipal de Trancoso. -------------------------------------  

A sub-unidade de planeamento e acompanhamento de obras,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 

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

‘Trata o presente processo do pedido de isenção do pagamento 

de taxas relativas à ocupação do espaço público com suporte 

publicitário, junto ao Parque Municipal de Trancoso, com o 

fundamento de a requerente ser uma organização sem fins 

lucrativos.  -------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no n .º 2 do artigo 15º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

outras Receitas do Município  de Trancoso (R.L.C.T.L.R.M.T.) 

"Poderão ainda ser isentas de taxas devidas pela realização de 

operações urbanísticas ou beneficiar de uma redução , até 50%, 
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por deliberação fundamentada da Câmara Municipal: a) As 

pessoas coletivas de utilidade pública admin istrativa ou de 

mera utilidade pública, as instituições particulares de 

solidariedade social, e entidades a estas legalmente 

equiparadas, os partidos políticos, os sindicatos, as 

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."  -----------------------------------  

Tendo ainda em consideração a definição constante da alínea j)  

do artigo 2º 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."  ----------------------------  

Na sequência da informação técnica prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou isentar a requerente do 

pagamento de taxas, em conformidade com o previsto  na 

alínea a) do n.º 2 do art.º 15º do Regulamento de Liquidação e 
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Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município 

de Trancoso, atendendo a que se trata de uma pessoa coletiva 

sem fins lucrativos. --------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

fixação do preço de venda do livro ’Trancoso –  aldeia 

histórica, vila medieval e cidade contemporânea’ :  ------------  

*A23*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, 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 preço, relativamente à obra literária 

abaixo discriminada, pelo que proponho, para o efeito, o 

seguinte valor: --------------------------------------------------------  

- Trancoso, aldeia histórica, vila medieval e cidade 

contemporânea (Mariana Miranda e Miguel Santiago) - 

17,50€.’  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

celebração de um protocolo com a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, destinado à 

permanência no concelho da Força Especial de Proteção 
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Civil:  -------------------------------------------------------------------  

*A24*  De seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta : -----------  

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

a) A Câmara Municipal de Trancoso deliberou, em 23/02/21,  

celebrar um Protocolo com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso, destinado a apoiar os 

custos da permanência, no concelho, da Força Especial de 

Proteção Civil,  mantendo-se o mesmo Protocolo em vigor 

até final de 2021;------------------------------------------------  

b) Continua a ser muito importante para Trancoso assegurar 

a permanência da mencionada Força Especial de Proteção 

Civil, dado que a sua permanência representa uma 

significativa mais valia, no que respeita à capacidade de 

resposta às solicitações de emergência de proteção e 

socorro, a ações de prevenção e combate, em cenários de 

incêndios, acidentes graves e catástrofes. --------------------  

Assim, em face dos considerandos atrás expostos, proponho que 

a Câmara Municipal delibere aprovar um novo Protocolo com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso, destinado apoiar os custos da permanência daquela 

Força Especial, em Trancoso, sendo aquele apoio realizado de 

forma mensal, no valor de 1.400€, com início a partir do 
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corrente mês de março, mantendo-se o mesmo protocolo em 

vigor, até ao final de 2022.’  -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Não participou na discussão e votação o senhor vereador da 

Coligação PSD/CDS-PP, João Carvalho.  -------------------------  

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

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2446 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 2 do corrente mês 

de março, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso , a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no montante de 

40.000€ , destinado a ajudar a suportar os custos inerentes ao 

funcionamento dos ATL ’s de Freches e de Cogula, durante o 

corrente ano letivo. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 35.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A26*  De seguida, foi presente o requerimento número 2078 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 22 do passado mês 

de fevereiro, da Casa do Benfica em Trancoso , a solicitar  

serviço de transporte, para os dias 4 e 5 de junho, destinado ao 

tradicional passeio de cicloturismo entre Trancoso e Fátima . ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio solicitado. --  

*A27*  Acerca da atribuição de apoios, interveio o senhor vereador 
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João Carvalho para, uma vez mais, alertar para a necessidade de 

ser aprovado um Regulamento que permita a atribuição de 

apoios de forma mais criteriosa.  ------------------------------------  

Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

*A28*  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 ar tigo 57.º da Lei n.º  

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

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

Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

*A29*  As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

Encerramento:  -------------------------------------------------------  

*A30*  Pelas 17h00m, 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:  


