
 

 
Ata  n . º    1 2  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    24 -0 6 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 24 DE JUNHO DE 2022. -----------------------  

*A1*  Aos 24 dias do mês de junho 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 se nhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, Ana Luísa Couto, João Carvalho e Cristóvão 

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

*A2*  Às 11h00m, 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 8 

do corrente mês de junho submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os  membros do 

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

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

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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*A4*  De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

117, datado de 23 do corrente mês de junho e que apresenta os 

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

-Operações Orçamentais: 4.242.776,06€;  ---------------------  

-Operações não Orçamentais: 326.719,36€.  ------------------  

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

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

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

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

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

de licença administrativa para construção de um edifício de 

arrumos agrícolas, em Palhais.---------------------------------  

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

medição de trabalhos n.º  5, respeitante à empreitada 

“Requalificação da Rede de Abastecimento de Água, Rede 

de Águas Residuais e Repavimentação de Arruamentos no 

Bairro de Santa Luzia, em Trancoso” .  ------------------------  

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

medição n.º 4 de trabalhos complementares com preços de 

contrato, respeitante à empreitada “Requalificação da Rede 

de Abastecimento de Água, Rede de Águas Residuais e 
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Repavimentação de Arruamentos no Bairro de Santa Luzia, 

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

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

medição de trabalhos n.º  5, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Antigo Edifício da GNR – Incubadora 

de Empresas”.  ----------------------------------------------------  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de alteração relacionada com o material  urbano 

previsto na empreitada “Construção de Infraestruturas no 

Loteamento Senhora da Fresta” .  -------------------------------  

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

assunção de compromissos plurianuais relacionados com o 

fornecimento de gás propano liquefeito para  o 

Agrupamento de Escolas de Trancoso, o Pavilhão 

Multiusos de Trancoso e as Piscinas Municipais de 

Trancoso e Vila Franca das Naves. ----------------------------  

Ponto 9: 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 “Animação, 

Estruturas e Promoção inerentes à Feira de São Bartolomeu 

/ 2022” .  -----------------------------------------------------------  

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

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

Ponto 11:  Análise, discussão e votação relativas à 3.ª revisão 

ao orçamento da receita e da  despesa e à correspondente 

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

Ponto 12:  Análise, discussão e votação respeitantes às contas 

consolidadas do grupo municipal , relativas ao exercício 

económico de 2021. ---------------------------------------------  

Ponto 13:  Apreciação de uma informação técnica relacionada 

com a aprovação do Plano de Ação resultante da adesão do 

Município de Trancoso ao Pacto de Autarcas, promovido 

pela Rede de Aldeias Históricas de Portugal . ----------------  

Ponto 14: Apreciação de um oficio enviado pela Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo do Vale de Távora e Douro, CRL, 

relativo à atribuição de um donativo, destinado a apoiar 

eventos de car iz sociocultural.  ---------------------------------  

Ponto 15:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à  

fixação do preço de venda da caneca alusiva à Festa da 

História. ----------------------------------------------------------  

Ponto 16: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

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

Ponto 17:  Análise,  discussão e votação acerca de pedidos de 

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

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

da Câmara para convidar os senhores vereadores a participarem 

na XX edição da Festa da História –  Bodas Reais que irá 

decorrer em Trancoso, neste fim de semana , entregando-lhes o 

programa das atividades previstas.  ---------------------------------  

*A7*  De seguida, o senhor Presidente informou que o ponto 9 da 

ordem de trabalhos ,  respeitante ao procedimento concursal 

relacionado com a Feira de São Bartolomeu / 2022, irá ser 

retirado da mesma, atendendo a que os documentos de suporte 

ao mesmo ainda não estão devidamente elaborados.  --------------  

*A8*  Interveio, depois, o senhor vereador João Carvalho, para 

formular as seguintes questões:  -------------------------------------  

‘- na última reunião do executivo, o senhor Presidente 

informou que, no dia seguinte, iria ter uma reunião com a 

senhora Ministra da Saúde. Como tal, pergunto se essa 

reunião teve lugar e qual foi o seu resultado;  ---------------  

- através da comunicação social, t ive conhecimento que, no 

passado dia vinte e um, foram assinados protocolos com 

algumas entidades que conseguiram ver alguns projetos 

seus ser comparticipados, no âmbito do Programa PARES. 

Consequentemente, pergunto se o concelho de Trancoso foi 

contemplado com a aprovação de algum projeto .’  ----------  
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*A9*  Concluindo a sua intervenção, o senhor vereador João Carvalho 

solicitou que, logo que possível, lhe fossem disponibilizados os 

documentos contabilísticos, relatórios e contas, referentes à 

Escola Profissional de Trancoso e à Encanta, a fim de se 

inteirar da situação financeira daquelas instituições.  -------------  

*A10*  Em resposta às questões formuladas, o senhor Presidente 

referiu que, mal tinha acabado a anterior reunião do executivo, 

recebeu um telefonema a desmarcar a reunião prevista, 

atendendo a que a senhora Ministra da Saúde não tinha agenda 

disponível para a sua concretização e que, entretanto, a Câmara 

Municipal sugeriu, em sua substituição, a data de  sete de julho, 

mas que, por enquanto, ainda não há qualquer confirmação.  ----  

No que diz respeito aos protocolos re lativos ao alargamento da 

rede de equipamentos sociais, informou que, lamentavelmente, 

não foi apresentada qualquer candidatura por parte das  

instituições concelhias e que, como tal, não poderia haver 

aprovação de qualquer projeto.  --------------------------------------  

Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

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

*A11*  De seguida, foi presente informação n.º 8524 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 
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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.  --------------------------  

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 refer ida 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 junho de 2022, tendo-se apurado um saldo 

inicial de 2.203.178,94 euros. Após a assunção e registo de 

novos compromissos ocorridos ao longo do corrente mês de 

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

Disponíveis de 1.998.486,23 euros. --------------------------------  

Mais se informa, que na execução do referido cálcu lo foram 



 

 
Ata  n . º    1 2  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    24 -0 6 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

consideradas as disposições previstas nos citados diplomas 

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

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

disposições sobre a matéria previstas no artigo 111° da Lei 75-

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

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

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 7069 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

8 do corrente mês de junho, de Isabel Maria da Silva e Miranda 

Ramos, com escritório em Viana do Castelo , na qualidade de 

solicitadora, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma habitação, sita na rua do Adro, em Rio de 

Mel, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 3, da 

Freguesia de Rio de Mel, uma vez que a mesma foi construída 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A13*  Em seguida, foi presente o requerimento número 7280 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

14 do corrente mês de junho, de Maria Clarisse Caetano Xavier, 

residente em Póvoa do Concelho , na qualidade de proprietária, 
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a solicitar dispensa de autorização  de utilização respeitante a 

uma habitação, sita na rua de São João, em Vila Franca das 

Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 580, da 

União das Freguesias de Vila Franca das Naves  e Feital , uma 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A14*  Seguidamente, foi presente o  requerimento número 7384 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

20 do corrente mês de junho, de António Manuel Filipe 

Andrade, residente em Amadora, na qualidade de herdeiro da 

herança de Palmira do Nascimento Filipe, a solicitar dispensa 

de autorização de utilização respeitante a uma edificação 

destinada a arrecadações e arrumos , sita na rua do Calvário, em 

Reboleiro, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 422, 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 7385 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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20 do corrente mês de junho, de António Manuel Filipe 

Andrade, residente em Amadora, na qualidade de herdeiro da 

herança de Palmira do Nascimento Filipe, a solicitar dispensa 

de autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita 

na rua do Calvário, em Reboleiro, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 287, da Freguesia de Reboleiro, uma vez 

que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 7386 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara e m 

20 do corrente mês de junho, de José Mário Alexandre dos 

Santos, residente em São Martinho, na qualidade de 

coproprietário, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma habitação, sita na rua do Ribeiro, em São 

Martinho, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 1532, 

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

que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A17*  Em seguida, foi presente o requerimento número 7479 da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do corrente mês de junho, de Maria Valentina Roseta 

Rodrigues Madeira, residente em Póvoa do Concelho, na 

qualidade de proprietária, a solicitar dispensa de autorização  de 

utilização respeitante a uma habitação, sita na Quinta do 

Cadoiço, em Maçal da Ribeira, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 656, da União das Freguesias de Vilares e 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

Análise, discussão e votação relativas a um pedido de licença 

administrativa para construção de um edifício de arrumos 

agrícolas, em Palhais:  -----------------------------------------------  

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4759 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

20 do passado mês de abril, de Hugo e Daniel Neves 

Automóveis, Limitada , com sede em Rio de Mel, a solicitar 

licença administrativa para construção de um edifício de 

arrumos agrícolas. ----------------------------------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 
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informação n.º 8176 que se transcreve na íntegra:  ----------------  

‘Trata o presente processo do pedido de licença administrativa 

para construção de um edifício de arrumos, localizad o no lugar 

de "Corga", freguesia de Palhais.  ----------------------------------  

Dando cumprimento ao disposto na alínea c) do n .º 1 do artigo 

61º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro (com 

ulteriores alterações), foi solicitado , em 10/05/2022, parecer à 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

(A.N.E.P.C.), quanto à adoção de medidas de proteção 

relativas à resistência do edifício à passagem do fogo. Do 

referido pedido, o serviço não obteve qualquer resposta.  -------  

Neste sentido, e dado que o requerente solicitou a redução até 

10 metros da largura da faixa prevista nas alíneas a) e b) do 

n.º 1 do mesmo artigo 61º, tornava-se imprescindível a 

obtenção de parecer favorável da Comissão Municipal de 

Gestão Integrada de Fogos Rurais (C.M.G.I.F.R), parecer esse 

que, de acordo com o n .º 4 do mesmo artigo, deverá ser emitido 

no prazo de 30 dias.  --------------------------------------------------  

Assim, face à ausência de resposta por parte  da A.N.E.P.C. e 

atendendo ao prazo mencionado para pronuncia da 

C.M.G.I.F.R, o presente processo foi submetido a parecer da 

referida Comissão, em sua reunião de 20/06/2022, tendo obtido 

parecer favorável.  ----------------------------------------------------  
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Ora, de acordo com o disposto no n .º 3 do mencionado artigo 

61º, "Nas obras de ampliação de edifícios inseridos 

exclusivamente em empreendimentos de turismo de habitação e 

de turismo no espaço rural, e nas obras de construção ou 

ampliação de edifícios destinados exclusivamente às atividades 

agrícola, pecuária, aquícola, piscícola, florestal, incluindo 

atividades industriais conexas e exclusivamente dedicadas ao 

aproveitamento e valorização dos produtos e subpro dutos da 

respetiva exploração, ou de edifícios integrados em 

infraestruturas de produção, armazenamento, transporte e 

distribuição de energia elétrica, ou ao transporte de gás, de 

biocombustíveis e de produtos petrolíferos, pode o município, a 

pedido do interessado e em função da análise  de risco subscrita 

por técnico com qualificação de nível 6 ou superior em 

proteção civil ou ciências conexas, reduzir até um mínimo de 

10 m a largura da faixa prevista nas alíneas a) e b) do n. º  1, 

desde que verificadas as restantes condições previstas no 

mesmo número e obtido parecer favorável da  Comissão 

Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais.".  --------------  

Neste sentido, e face ao exposto, deverá a Câmara Municipal 

pronunciar-se sobre a redução a 10 metros da largura da faixa  

prevista nas alíneas a) e b) do n.º 1 do aludido artigo 61º 

solicitada pelo requerente.’  -----------------------------------------  
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Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços e face à argumentação apresentada pela requerente,  

na sequência de parecer favorável da Comissão Mun icipal de 

Gestão Integrada de Fogos Rurais, a Câmara Municipal 

deliberou enquadrar a pretensão da requerente no disposto n o 

n.º 3 do art. º 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

outubro, com as alterações que lhe foram introduzidas,  

reduzindo, até 10m, a largura da faixa prevista nas alíneas a) 

e b) do n.º 1 do mesmo artigo 61.º . Deverá, ainda, a 

requerente cumprir as restantes condições previstas no n.º 1 

do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021. ------------------------  

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 5, respeitante à empreitada “Requalificação da 

Rede de Abastecimento de Água, Rede de Águas Residuais e 

Repavimentação de Arruamentos no Bairro de Santa Luzia, 

em Trancoso”:  --------------------------------------------------------  

*A19*  De seguida, foi presente a informação n.º  8103 do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais , a dar 

conta que o auto de medição de trabalhos n.º  5, 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 119.732,32€,  a que acresce o 

IVA, à taxa legal em vigor, encontrando-se dividido da seguinte 
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forma: ------------------------------------------------------------------  

- Rede de águas ---------------------------------------- 12.912,52€;  

- Rede de águas residuais ---------------------------- 16.632 ,16€;  

- Pavimentação ---------------------------------------- 90.187,64€.  

Esta informação aparece pois existiu um erro na divisão dos 

valores do auto de medição, na informação n.º 5453 de 

14/04/2022.  ------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 119.732,32€ , corrigindo 

a desagregação do auto que foi aprovada, em reunião do 

executivo municipal de 22 do passado mês de abril .  ------------  

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição n.º  

4 de trabalhos complementares com preços de contrato , 

respeitante à empreitada “Requalificação da Rede de 

Abastecimento de Água, Rede de Águas Residuais e 

Repavimentação de Arruamentos no Bairro de Santa Luzia, 

em Trancoso”:  --------------------------------------------------------  

*A20*  Seguidamente, foi presente a informação n.º  8015 do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais , a dar 

conta que o auto de medição n.º 4 de trabalhos complementares, 

apresentado pela empresa adjudicatária,  está de acordo com as 

medições efetuadas em obra e com os preços unitár ios 
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constantes na proposta, importando no valor de 2.104,20€,  a 

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

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

- Rede de águas ----------------------------------------- 1.714,20€;  

- Rede de águas residuais  ------------------------------- 390,00€ .  

Esta informação aparece pois existiu um erro na divisão dos 

valores do auto de medição, na informação n.º 5455 de 

14/04/2022.  ------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 2.104,20€ , corrigindo a 

desagregação do auto que foi aprovada, em reunião do 

executivo municipal de 22 do passado mês de abril .  ------------  

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 5, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Antigo Edifício da GNR –  Incubadora de Empresas”:  --------  

*A21*  De seguida, foi presente a informação n.º  7863 do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição de trabalhos n.º  5, 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 10.084,93€,  a que acresce o 

IVA, à taxa legal em vigor. ------------------------------------------  
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Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 10.084,93€.  --------------  

Análise, discussão e votação relativas a um proposta de 

alteração relacionada com o material urbano previsto na 

empreitada “Construção de Infraestruturas no Loteamento 

Senhora da Fresta”:  -------------------------------------------------  

*A22*  De seguida, foi presente o oficio número 7568 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente mês de junho, 

da empresa “Samuel Augusto –  Construção Civil e Obras 

Públicas, Limitada”, com sede em Menoita, concelho da  

Guarda, a propor alteração do mobiliário urbano previsto. ------  

Acerca deste assunto, foi presente a seguinte informação n.º  

7568, prestada pelo serviço de acompanhamento e fiscalização 

de obras municipais, que se transcreve na íntegra:  ---------------  

‘O artigo deste trabalho, previsto na empreitada, é o seguinte: 

"Fornecimento e assentamento de conjunto mesa e bancos tipo 

"2 Ideias, Merendas Forte", ou equivalente, incluindo todos os 

trabalhos e materiais inerentes à sua aplicação. Todos estes 

trabalhos serão executados, no escrupuloso cumprimento das 

indicações fornecidas pela Fiscalização da Obra, 

nomeadamente quanto à forma de fazer, aos materiais e 

equipamentos a utilizar e aos timings para execução dos 
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mesmos", estando previstas 8 unidades , ao preço unitário de 

312,50€.  ----------------------------------------------------------------  

O adjudicatário vem propor a alteração do  mobiliário previsto 

por um "conjunto de mesa Viga Picnic com dois bancos, 

medidas 1800x1590x800mm, da marca Bricantel", ao preço 

unitário de 162,50€. Justifica a proposta de alteração no facto 

de o equipamento previsto em projeto não se encontrar 

disponível para entrega imediata, devido à situação da 

conjuntura atual, e , como tal, o prazo da sua entrega não ser 

compatível com o prazo de execução da empreitada. O 

mobiliário proposto está disponível para entrega imediata.  ----  

Não existe uma equivalência entre os re feridos mobiliários.  ----  

A alteração do mobiliário implicaria a entrada em Trabalhos 

Complementares (1.300,00€) e à existência de Trabalhos a 

Menos (2.500,00€) dos previstos no artigo 7.1, indo existir uma 

Menos Valia de 1.200,00€ na empreitada.  -------------------------  

Assim, solicitamos que a equipa projetista  da Câmara se 

pronuncie sobre este assunto. ’  --------------------------------------  

A equipa projetista da Câmara, acerca do assunto em causa, 

emitiu o seguinte parecer: -------------------------------------------  

‘Apesar da solução apresentada pelo empreiteiro não cumprir 

os princípios conceptuais inicialmente definidos em sede de 

projeto de arquitetura, e de não constituir uma solução 
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equivalente, considera-se que a mesma pode ser enquadrável 

no contexto de projeto, pelo que cumpre com o objetivo 

funcional pretendido.’  ------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, interveio o senhor vereador João 

Carvalho para referir que, após haver efetuado algumas 

pesquisas, ficou convicto de que o mobiliário agora proposto 

não lhe parece ser o mais adequado, por falta de 

funcionalidade, nomeadamente para pessoas idosas, tendo, 

inclusive, sugerido que fosse utilizado outro tipo de mobiliário.   

Face às razões invocadas pelo empreiteiro e ao parece r 

técnico da equipa projetista , a Câmara Municipal deliberou 

aceitar a proposta de al teração sugerida pela empresa 

adjudicatária. ---------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à assunção 

de compromissos plurianuais relacionados com o 

fornecimento de gás propano liquefeito para  o Agrupamento 

de Escolas de Trancoso, o Pavilhão Multiusos de Trancoso e 

as Piscinas Municipais de Trancoso e Vila Franca das Naves:   

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

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

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

a) Tendo em vista o fornec imento de gás propano liquefeito 

(GPL), para a Escola Integrada do 1 .º Ciclo de Trancoso, 
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o Pavilhão Multiusos de Trancoso  e as Piscinas de 

Trancoso e Vila  Franca das Naves, foi outorgado, no dia 4 

de setembro de 2020, um contrato com a empresa Repsol 

Gás Unipessoal, Lda., no valor de 130.076,70€, o qual teve 

início na mesma data e  por um prazo de 2 anos,  

terminando, assim, no dia 4 de setembro de 2022;  ----------  

b) O Município de Trancoso contratou , igualmente com a 

referida empresa, em 09/04/2019, o fornecimento d e gás 

GPL ao Centro Escolar da Ribeirinha, no valor de 

14.176,00€, contrato este que terminou em 09/04/2022, 

pelo que importa garantir a continuidade do mesm o 

fornecimento; ----------------------------------------------------  

c) Dada a transferência de competências na área da 

educação, ocorrida a 1 de abril  do corrente ano, o 

Município de Trancoso assumiu, entre outras, a obrigação 

de assegurar o fornecimento de gás GPL ao Agrupamento 

de Escolas de Trancoso que inclui a Escola Secundária e 

as Escolas Básicas de Trancoso e Vila Franca das Naves;  -  

d) Perante tais factos, revela-se necessário garantir o 

fornecimento do mencionado gás aos equipamentos e 

estabelecimentos educativos acima referidos;  ---------------  

e) Ora, nos termos do artigo 6 .º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, a assunção de compromissos plurianuais está 
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sujeita à autorização prévia do órgão deliberativo 

municipal;  --------------------------------------------------------  

f) Desta forma, a contratação do mencionado fo rnecimento 

de gás GPL, pelo prazo de 2 anos, face à plurianualidade 

da despesa em causa, bem como o montante base 

envolvido, carece de autorização prévia da Assembleia 

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

Assim, propõe-se que seja remetido à Assembleia Municipal o 

pedido de autorização prévia à  abertura do procedimento em 

causa, estimando-se como valor base os seguintes montantes:  --  

Fo rn ec imen to  d e  Gá s  pa ra  a  Esco la  

In t eg ra d a  do  1 °  C i c lo  d e  Tra n co so ,  
Cen t ro  Esco la r  d a  R ibe i r i n h a ,  

Pa v i l h ão  Mu l t i u so s ,  P i sc in a  d e  

Tra n co so ,  P i sc in a  d e  V .  F .  d a s  
Na ves  e  Ag ru pa men to  d e  Esco la s  d e  

Tra n co so  

Cu s to  Es t ima d o  

Exerc í c io  2 02 2  

Cu s to  Es t ima d o  

Exerc í c io  2 02 3  

Cu s to  Es t ima d o  

Exerc í c io  2 02 4  
TOTA L  

1 1 8 .00 0 ,00 €  3 0 0 .00 0 ,00 €  1 8 2 .00 0 ,00 €  6 0 0 .00 0 ,00 €  

 

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

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

A Câmara Municipal, nos termos do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro,  deliberou aprovar a proposta apresentada, 

requerendo à Assembleia Municipal de Trancoso autorização 

prévia para a contratação mencionada e consequente  

assunção de despesa, com os valores constantes na proposta . -  

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

receita e da despesa e às correspondentes alterações às 

grandes opções do plano, para o corrente ano:  -----------------  
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*A24*  Tendo sido presentes a 11.ª e 12.ª alterações ao orçamento da 

receita e da despesa, com valores equivalentes para os totais de 

reforços e para os totais de diminuições, nos montantes, 

respetivamente, de 413.000€ e 229.886€, e às correspondentes 

alterações às grandes opções do plano,-----------------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações  

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

Análise, discussão e votação relativas à 3.ª revisão ao 

orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

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

*A25*  Acerca deste assunto, começou por intervir o senhor Presidente 

da Câmara para informar que esta revisão orçamental se 

justifica pelo facto de haver necessidade de incluir,  nos 

documentos previsionais, ampliações das redes de água e 

saneamento na Aldeia de Santo Inácio, no Terrenho, em 

Frechão e Torres, bem como a requalificação da rua das Naves, 

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

Usando da palavra, o senhor vereador Cristóvão Santos referiu 

que seria necessário averiguar se as condutas de ág ua já 

existentes, nas localidades referidas pelo senhor Presidente da 

Câmara, aguentam pressões de água acrescidas e que, em Vila 

Franca das Naves, seria necessário requalificar não só a rua das 
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Naves, mas também a rua da Ponte, paralela àquela.  -------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

documentos, com um acréscimo de reforços equivalente  ao de 

anulações, no montante de 97.500€,  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 2021: --------------------------------------------------  

*A26*  Tendo sido presentes as contas  consolidadas do grupo 

municipal de Trancoso, relativas ao exercício económico de 

2021, 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 

contas, com um ativo de 44.438.497,23€ e um passivo de 

10.824.713,23€, um total de rendimentos de 11.656.962,58€, 

um total de gastos de 10.791.957,35€ e um consequente 

resultado líquido consolidado de 865.005,23€ .  -------------------  

Mais, foi ainda deliberado submeter as contas consolidadas à 

apreciação e votação, por parte da Assembleia Municipal de 

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

Apreciação de uma informação técnica relacionada com a 

aprovação do Plano de Ação resultante da adesão do 
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Município de Trancoso ao Pacto de Autarcas, promovido 

pela Rede de Aldeias Históricas de Portugal:  -------------------  

*A27*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o serviço de ambiente 

e serviços urbanos do Município prestou a seguinte informação 

n.º 8172 que se reproduz na integra : -------------------------------  

‘Decorrente da aprovação da adesão do Município de Trancoso 

como membro signatário do Pacto de Autarcas (em Assembleia 

Municipal de 24 de fevereiro de 2022), remete -se a V. Exa. o 

Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima (PAESC) da 

Aldeia Histórica de Trancoso, para que seja submetido a 

apreciação, em reunião de Câmara Municipal e posterior 

submissão a aprovação da Assembleia Municipal.  ---------------  

O documento que se anexa resulta do trabalho desenvolvido 

pelas Aldeias Históricas de Portugal , em colaboração com o 

Município, sendo que as propostas que nele constam respeitam 

a lógica de rede e contribuem para a implementação do quadro 

estratégico e do referencial/plano de gestão das Aldeias 

Históricas de Portugal.  ----------------------------------------------  

Mais se informa que o PAESC da AHP de Trancoso visa 

assegurar, a nível local, o compromisso de reduzir as emissões 

de gases com efeito estufa (GEE) em 45%, até 2030 e em 80%, 

até 2050.’  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de Ação para 
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a Energia Sustentável e Clima da Aldeia Histórica de 

Trancoso presente, nos exatos termos, submetendo-o à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

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

Apreciação de um oficio enviado pela Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo do Vale de Távora e Douro, CRL, relativo à 

atribuição de um donativo, destinado a apoiar eventos de 

cariz sociocultural: --------------------------------------------------  

*A28*  De seguida, foi presente o oficio número 7340 que deu entrada 

na Secretaria da Câmara, em 15 do corrente mês de junho, da 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro, 

com sede em Tabuaço, a informar que foi atribuído um donativo 

ao Município de Trancoso, no valor de 7.500€ , que poderá ser 

em numerário ou merchandising, destinado a apoiar certames de 

cariz cultural, recreativo e económico-social no concelho. ------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar o donativo, em 

numerário, afetando o respetivo valor à organização da Feira 

de São Bartolomeu. --------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

do preço de venda da caneca alusiva à Festa d a História:  ----  

*A29*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

transcreve na íntegra: ------------------------------------------------  
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‘O Município de Trancoso vai promover , nos próximos dias 24,  

25 e 26 de junho de 2022, mais uma edição da Festa da 

História.  ---------------------------------------------------------------  

Assim, o Município irá disponibilizar, para venda , uma caneca 

alusiva à citada Festa  da História. Desta forma, proponho que  

seja fixado o preço de venda em 1,50 Euros, no decorrer da 

Feira Medieval e, posteriormente, nos equipamentos de 

turismo, como forma de promoção do territ ório.’  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização, por danos causados numa viatura :  -------------  

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 7424 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 20 do corrente mês de 

junho, de Maria Fernanda Rebelo Augusto Assunção, residente 

em Trancoso, a solicitar uma indemnização, resultante de danos 

na sua viatura, ocasionados no decurso de trabalhos de limpeza 

de ruas. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização,  

no montante de 674,74€.  --------------------------------------------  

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

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 6756 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 2 do corrente mês de 
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junho, do Moto Clube Cavaleiros D. Dinis , a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, destinado a concretizar o seu 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 4.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 6755 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 2 do corrente mês de 

junho, dos Cavaleiros e Damas D’El-Rei – Associação Cultural 

de Recriação Histórica , a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, destinado a comparticipar o seu plano de atividades,  

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A33*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 7521 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 21 do corrente mês de 

junho, da Acurvil - Associação Cultural e Recreativa de 

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

montante de 3.500€ , destinado a ajudar a fazer face às despesas 

previstas no seu plano de atividades, para o corrente ano . -------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A34*  De seguida, foi presente o requerimento número 1467 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 9 do passado mês de 
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fevereiro, do Clube Roda Miness de Trancoso, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, destinado a ajudar a 

concretizar o seu plano de atividades, para o corrente ano . -----  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A35*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5576 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 10 do passado mês de 

maio, do Clube Recreativo das Naves – Rancho Folclórico de 

Vila Franca das Naves, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 12.000€ , destinado a ajudar a fazer 

face às despesas previstas no seu plano de atividades, para o 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A36*  De seguida, foi presente o requerimento número 7567 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 22 do corrente mês de 

junho, do Centro Social e Paroquial de Trancoso , a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no montante de 7.500€ ,  

destinado a comparticipar a despesa inerente à manutenção do 

edifício onde funciona a valência de ATL. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 7.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A37*  Seguidamente, foi presente o  requerimento número 7239 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do corrente 

mês de junho, da Freguesia de Cótimos, a solicitar a atribuição 

de um apoio financeiro, no montante de 25 .000€, visando a 

requalificação de um espaço, destinado a servir de sede da 

Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 19.500€, median te 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.  -----------  

*A38*  De seguida, foi presente o requerimento número 4665 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 19 do passado mês 

de abril,  da Associação de Desenvolvimento das Freguesias da 

Zona Centro do Concelho de Trancoso, a solicitar a atribuição 

de um apoio financeiro, no montante de 7 .000€, destinado a 

comparticipar os custos inerentes à aquisição de equipamento 

necessário à atividade da Associação. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 4.500€, median te 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.  -----------  

*A39*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 6671 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 1 do corrente mês 

de junho, da União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior , 

a solicitar a atribuição de um apoio fi nanceiro, destinado a 

ajudar a suportar a despesa inerente à execu ção de trabalhos na 

sede da Junta de Freguesia . ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 4.000€, median te 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.  -----------  

*A40*  Ainda acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor 

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

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

a) A Junta de Freguesia de Valdujo apresentou ao Turismo 

de Portugal, no âmbito da medida "Linha de Apoio à 

Valorização Turística do Interior  - (Aviso n.º 1)", a 

candidatura relativa ao Parque de Autocaravanismo de 

Valdujo, candidatura esta já aprovada; ----------------------  

b) O Município de Trancoso, reconhecendo a importância e a 

mais valia do projeto mencionado, quer para a freguesia,  

quer para todo o concelho, pretende comparticipar nos 

custos de execução da referida obra;  -------------------------  

c) O custo total do investimento ascende a 260.436,66€, 
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sendo a parte referente à execução da empreitada de 

229.514,16€;  -----------------------------------------------------  

d) Por deliberações da Câmara Municipal , datadas de 21 de 

junho e 3 de dezembro de 2021 , e da Assembleia 

Municipal , de 25 de junho e 10 de dezembro de 2021 , e 

considerando as obras executadas até à referida data, o 

Município de Trancoso deliberou comparticipar as obras 

da empreitada, no valor de 90.000,00€ (45 .000,00€ + 

45.000,00€) (noventa mil euros);  ------------------------------  

e) Na presente data, as obras executadas ascendem ao valor 

total de 225.608,05€, conforme informação prestada pela 

referida Junta de Freguesia , em anexo ao pedido de 

comparticipação;  ------------------------------------------------  

f) Em conformidade, a Junta de Freguesia de Valdujo 

solicitou nova comparticipação ao Município para a 

referida obra.  ----------------------------------------------------  

Assim, atendendo ao manifesto interesse que a concretização 

do citado projeto tem para o concelho de Trancoso, 

proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir à 

Freguesia de Valdujo, um apoio financeiro no valor de 

50.000,00€ (cinquenta mil euros), destinado a 

comparticipar os custos dos trabalhos executados no 

âmbito da referida empreitada.  --------------------------------  
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À Divisão Financeira para cabimen tar. ----------------------------  

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

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 50.000€ ,  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. -----------  

*A41*  De seguida, foi presente o requerimento número 7370 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do corrente 

mês de junho, da Associação de Dadores de Sangue de Vila 

Franca das Naves, a solicitar serviço de transporte, no dia 18 de 

junho, destinado ao XXXIV Convívio Nacional / XXVIII 

Convívio Internacional de Dadores de Sangue, em Portalegre. --  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho:  ---  

‘Autorizado. Ao serviço de transportes do Município. -----------  

À reunião de Câmara para ratificação.’  ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o transporte  

solicitado, ratificando o despacho do senhor Presidente da 

Câmara de 17/06/2022. ----------------------------------------------  

*A42*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 6986 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do corrente mês 

de junho, do Pároco de Trancoso, a solicitar serviço de 

transporte, no próximo dia 3 de julho, enquadrado na ordenação 
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sacerdotal do diácono Fábio Pontífice, na Sé Catedral da 

Guarda. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o transporte  

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

*A43*  De seguida, foi presente o requerimento número 6787 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 3 do corrente mês 

de junho, da Mordomia das Festas de Verão 2022 de Cótimos , a 

solicitar diverso apoio logístico para a realização do evento 

acima referido, no período compreendido entre  11 e 15 de 

agosto. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio logístico 

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

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

*A44*  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:  -----------------------------------------  

*A45*  As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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*A46*  Pelas 12h30m, 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:  


