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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2010.  

*A1*  Aos 22 dias do mês de Dezembro do ano 2010, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Concelho, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues, João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador, António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco e tendo faltado o senhor vereador doutor 

João Rodrigues. -------------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 236 datado de 14 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 353.347,26 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 388.069,90 €. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento ------------  

ORDEM DO DIA 

*A4*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 



 
 

Acta  n . º    25  /  2010 .    Reunião  de    22 -12 -2010  

 

professor Amílcar Salvador para solicitar uma reflexão da 

Câmara relativamente à decisão já tomada de transferir o 

mercado semanal para a zona envolvente ao Estádio Municipal.   

Assim, acrescentou, na sua opinião, seria importante pensar se 

não existiriam de todo alternativas à solução já apontada, no 

sentido de o mercado continuar mais próximo do Centro 

Histórico, enquanto decorrem as obras no Campo da Feira,  

reafirmando o desejo dos vereadores do Partido Socialista de 

encontrar a melhor solução. -----------------------------------------  

A este propósito o senhor Presidente da Câmara lembrou que 

não era possível que os feirantes continuassem no espaço 

tradicional da feira, pois a realização das obras não o permite. -  

Assim, acrescentou, também não era possível colocá-los da 

parte de cima da estrada, pois não cabiam lá, pelo que, pensada 

e reflectida a situação foi encontrada a hipótese da zona 

envolvente ao Estádio Municipal,  reconhecendo que tal 

situação irá afectar e alterar transitoriamente a vida dos 

comerciantes, feirantes e quantidade de pessoas. -----------------  

Por último, afirmou, continuar a Autarquia aberta a que sejam 

apresentadas outras soluções. ---------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho expos à Câmara, de que forma 

iriam ser instalados provisoriamente os feirantes na zona do 

Estádio Municipal.  ----------------------------------------------------  
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*A5*  Seguidamente o senhor vereador doutor António Oliveira deu 

conta aos presentes que recebeu na Câmara Municipal, os 

representantes dos grossistas do Mercado de Trancoso, tendo-

lhes dito muito claramente que as regras de funcionamento do 

citado Mercado são para cumprir escrupulosamente, sob pena 

de a Autarquia tomar medidas penalizadoras dos citados 

grossistas. -------------------------------------------------------------  

*A6*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Orçamento e 

das Grandes Opções do Plano para o ano de 2011 e da 

Proposta do Mapa de Pessoal:  -------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou de seguida a palavra 

para, aberta a discussão sobre os documentos referidos em 

epígrafe, se mostrar disponível com vista ao esclarecimento de 

questões que os senhores vereadores entendessem colocar. -----  

O senhor vereador professor Amílcar Salvador tomou a palavra 

para colocar algumas questões e dúvidas, relacionadas com a 

proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano, tendo o 

senhor Presidente da Câmara respondido aos pedidos de 

esclarecimento solicitados. ------------------------------------------  

�ão havendo mais questões ou pedidos de esclarecimento, o 

senhor Presidente da Câmara colocou a proposta de 

Orçamento e Grandes Opções do Plano, à votação, tendo os 

mesmos sido aprovados por maioria com os votos contra dos 
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senhores vereadores do Partido Socialista. -----------------------  

Seguidamente o senhor Presidente de Câmara colocou a 

proposta do Mapa de Pessoal para 2011 à votação, tendo a 

mesma sido aprovada por maioria com a abstenção dos 

senhores vereadores do Partido Socialista.  -----------------------  

De seguida os senhores vereadores do Partido Socialista 

apresentaram a Declaração de Voto, que se transcreve de 

imediato: ---------------------------------------------------------------  

-------“Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2011  ------  

------------------da Câmara Municipal de Trancoso  --------------  

-----Declaração de voto dos vereadores do Partido Socialista  --  

A execução do Orçamento de 2009 da Câmara Municipal de 

Trancoso, analisada e votada em Abril último, foi de apenas 

12.196.00€ quando estavam orçamentados cerca de 25.000.000 

€. -----------------------------------------------------------------------  

Também o Orçamento para 2010 era de cerca de 26.695.000 € 

e contemplava obras há muito prometidas mas que, 

lamentavelmente, mais uma vez não se concretizaram. E, 

veremos, em Abril do próximo ano, qual o grau de execução do 

Orçamento de 2010. --------------------------------------------------  

/o entanto, o Orçamento para 2011 é ainda bem "mais 

arrojado", bem "mais ambicioso" ultrapassando todas as 

expectativas, com quase 30.000.000 €. -----------------------------  
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Ora, num momento em que tanto se fala de crise, se prevê um 

corte na transferência de verbas no Orçamento de Estado para 

os municípios na ordem dos 5% e, consequentemente, as 

Câmaras Municipais, em geral, vão ter menos verbas para as 

suas despesas correntes e de investimentos, a Câmara 

Municipal de Trancoso apresenta-nos um orçamento bem 

superior ao de 2010, com 29.849.602 €, dos quais 8.793.980 € 

em despesas correntes e 21.055.622 € para as despesas de 

capital.  -----------------------------------------------------------------  

É obra! -----------------------------------------------------------------  

Porém, nós, vereadores do Partido Socialista, nunca 

acreditámos, não acreditamos, nem nos deixaremos enganar 

pelas "engenharias financeiras" apresentadas pela maioria 

deste Executivo Municipal. ------------------------------------------  

Sabemos que, mais cedo ou mais tarde, as facturas vão 

aparecer e terão de ser pagas. --------------------------------------  

Entendemos, por isso, tratar-se de um orçamento "ofensivo" 

para quem o lê, para quem o analisa e para os trancosenses em 

geral. -------------------------------------------------------------------  

É um orçamento empolado, irrealista e incapaz de reparar 

todos os erros que esta maioria na Câmara Municipal tem 

cometido, ao não considerar o preocupante grau de 

endividamento em que o Município, agora, se encontra. ---------  



 
 

Acta  n . º    25  /  2010 .    Reunião  de    22 -12 -2010  

 

Os investimentos recentemente realizados por exorbitantes 

quantias, no âmbito da PPP, terão de ser pagos pelas futuras 

gerações.---------------------------------------------------------------  

E, assim, um orçamento 'mais do mesmo'! -------------------------  

Ferido de total credibilidade, quer quanto aos números, quer 

quanto as obras pretensamente a realizar. ------------------------  

Se às obras prometidas já no mandato anterior (cinco museus 

para a cidade, remodelação do mercado municipal,  

reabilitação dos Paços do Concelho, zonas industriais.. .), 

todas elas por concretizar, juntarmos ainda o elevado grau de 

endividamento desta autarquia, nomeadamente com: ------------  

- Empréstimos de médio e longo prazo contraídos de 1999 

a 2005, ainda superiores a 5.800.006; ---------------------  

- Dívidas a terceiros que, no final de 2009, eram já de 

6.580.00€, -----------------------------------------------------  

- E ainda os encargos mensais com os custos das três 

obras realizadas no âmbito da PPP; -----------------------  

Concluiremos que esta maioria hipotecou completamente o 

desenvolvimento futuro do concelho de Trancoso. ----------------  

Os vereadores do Partido Socialista votam, assim, contra este 

Orçamento para 2011. -----------------------------------------------  

Os Vereadores do Partido Socialista: a) Amílcar Salvador, b) 

António /ascimento c) Ivone Mouco” ------------------------------  
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Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara, em nome da 

maioria do PSD apresentou a seguinte Declaração de Voto, que 

se transcreve de imediato: -------------------------------------------  

“A proposta de Orçamento e Plano para 2011 apresentada pela 

maioria, foi aprovada com o voto contra dos Vereadores do 

Partido Socialista, desrespeitando uma tradição já afirmada e 

sucessivamente repetida, na votação do Plano e Orçamento, o 

que só se compreende na lógica de uma luta democrática 

interna. ----------------------------------------------------------------  

Também, como é habitual, não houve debate de ideias, nem de 

estratégia. -------------------------------------------------------------  

À extensa e fundamentada proposta estratégica apresentada 

pela maioria, o Partido Socialista, disse nada! -------------------  

/ão surpreende, nunca se conheceu a esta oposição, 

capacidade para articular de forma coerente, um conjunto de 

ideias, um "arremedo" de estratégia, que fosse! Talvez por essa 

consciência, quiseram despachar a votação, refugiándose na 

leitura da declaração de voto, que trouxeram a título de 

"trabalho de casa". ---------------------------------------------------  

Declaração de voto, que também não surpreendeu. --------------  

O mesmo arrazoado de sempre, num articulado pouco 

inspirado e cansativo. ------------------------------------------------  

Certamente por graça, e com muita ligeireza, acusam-nos de 
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não termos estratégia, de repetirmos intenções de investimento, 

de aumentarmos a despesa, de empolarmos o orçamento, enfim, 

um conjunto já gasto de argumentos, que coleccionam, estamos 

convencidos, que já mais por hábito, que por convicção. --------  

Acusam-nos de aumentar o endividamento, utilizando 

abusivamente a adjectivação, para quem representa um 

Partido, que está a levar o País à falência, justamente pela 

dimensão da divida pública! ----------------------------------------  

Os documentos emitidos pelo Governo, que controla o 

endividamento dos municípios, já muito divulgados pela 

comunicação social, nunca apontaram ao município de 

Trancoso, a adjectivação que os "seus discípulos" aqui 

apregoam, com desfaçatez. ------------------------------------------  

De resto, ao contrário do que acontece com o Governo, o 

endividamento municipal, não se traduz, no aumento de 

impostos, nem na baixa de salários, nem no aumento do custo 

de vida, nem no desemprego, como acontece com os 

Portugueses, como consequência das políticas do Governo do 

Partido Socialista. ----------------------------------------------------  

O que confrange, não é a falta de inspiração é a falta de 

esperança, de ousadia, de sonho, neste Partido Socialista, que 

vive da crítica, de olhar sempre para o passado, sem qualquer 

golpe de asa. ----------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal de Trancoso continuará com serenidade o 

seu caminho; o nosso compromisso é com o povo do concelho, 

que votou maioritariamente o nosso programa, que confiou na 

capacidade e no dinamismo desta maioria para desenvolver o 

concelho.” -------------------------------------------------------------  

*A7*  Proposta de Autorização de Recrutamento Excepcional de 

Trabalhadores: Em seguida o senhor Presidente da Câmara 

Municipal apresentou a seguinte proposta que se transcreve na 

íntegra. -----------------------------------------------------------------  

“A. E�QUADRAME�TO  --------------------------------------------  

Encontra-se aprovado pela Assembleia Municipal o número de 

unidades nucleares e de unidades orgânicas, que estruturam o 

novo mapa de pessoal, também aprovado, na mesma reunião da 

Assembleia. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal aprovou, ainda, o Regulamento da 

organização e estrutura dos serviços, que define as 

competências das várias unidades orgânicas e da estrutura 

nuclear. ----------------------------------------------------------------  

Importa, agora, reflectir sobre a adequação da nova estrutura 

às necessidades e respostas existentes em matéria de pessoal,  

de forma a dar coerência e assegurar a funcionalidade dos 

serviços. ---------------------------------------------------------------  

Entendemos, ainda, que faz sentido, preencher os lugares, que 
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se encontram vagos e que na prática estão a ser desenvolvidos 

por contratados a termo, precariedade, que fere a nossa 

consciência social.  ---------------------------------------------------  

B. JUSTIFICAÇÃO --------------------------------------------------  

Assim, nos termos do disposto no artigo 10º números 2 e 3 da 

Lei 12-A/2010 de 30 de Junho: --------------------------------------  

Propõe-se a deliberação favorável à abertura dos seguintes 

procedimentos de recrutamento excepcional de trabalhadores 

em regime de relação jurídica por tempo indeterminado: -------  

1. Serviço de Acção Social ------------------------------------------  

Trata-se de um serviço que responde a novas competências e 

novas áreas de actuação do município, como o planeamento e 

integração da acção social no concelho ou o apoio social a 

carenciados e famílias desestruturadas, bem como, assegura o 

funcionamento da comissão de protecção de menores, entre 

outras funções. --------------------------------------------------------  

/este serviço, também não existe qualquer funcionário com 

vínculo. Propõe-se: ---------------------------------------------------  

-1 Técnico superior de serviço social -------------------------  

-1 Técnico superior de investigação social aplicada --------  

1.3. Serviços de Educação e Cultura ------------------------------  

Trata-se de um serviço insuficientemente dotado para o 

conjunto de atribuições, sendo norma o recurso a contratados,  
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pelo que se propõe: ---------------------------------------------------  

-1 Técnico superior de ensino básico/ Educação musical --  

-1 Técnico superior de história --------------------------------  

-8 Assistentes operacionais (auxiliares de acção 

educativa) -----------------------------------------------------  

2. DIVISÃO ADMI�ISTRATIVA -----------------------------------  

2.1. Julgado de Paz --------------------------------------------------  

Está protocolado com o Ministério da Justiça este serviço 

público, constituindo encargo a assegurar, a contratação dos 

respectivos técnicos. -------------------------------------------------  

/ão existe qualquer funcionário com vínculo. Propõe-se: -------  

-1 Técnico superior de direito ---------------------------------  

-2 Assistentes técnicos ------------------------------------------  

2.2. Serviço de informática -----------------------------------------  

Em virtude de haver neste serviço apenas um técnico superior 

com vínculo e 2 contratados, propõe-se: ---------------------------  

-2 Assistentes técnicos ------------------------------------------  

2.3. Serviço de apoio à Assembleia Municipal -------------------  

Propõe-se a criação de um lugar, dado que não existe ninguém 

com vínculo a assegurar esta função: ------------------------------  

-1 Assistente técnico --------------------------------------------  

3. DIVISÃO FI�A�CEIRA -----------------------------------------  

3.1. Serviços de Contabilidade -------------------------------------  
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Verifica-se a necessidade de dotar este serviço dos seguintes 

elementos: -------------------------------------------------------------  

-1 Técnico superior de contabilidade e administração -----  

-1 Técnico superior de informática de gestão ----------------  

4. DIVISÃO DE OBRAS MU�ICIPAIS ---------------------------  

4.1. Serviços técnicos de arquitectura e topografia -------------  

Verifica-se a necessidade de dotar este serviço das seguintes 

unidades, propondo-se: ----------------------------------------------  

- 2 Técnicos superiores de engenharia topográfica ---------  

4.2. Serviços técnicos de planeamento e urbanismo -------------  

Urge dotar este serviço, de novas unidades, tendo em vista a 

sua coerência interna: -----------------------------------------------  

-1 Técnico superior de geografia e planeamento ------------  

5. SERVIÇO DE JARDI�S E ZO�AS VERDES -----------------  

-1 Técnico superior de engenharia do ambiente e do 

território -------------------------------------------------------  

6. SERVIÇO DE OBRAS POR ADMI�ISTRAÇÃO DIRECTA -  

-1 Técnico superior de engenharia civil ----------------------  

-1 Encarregado operacional -----------------------------------  

7. SERVIÇO DE GESTÃO DE ARMAZÉM -----------------------  

-2 Assistentes técnicos ------------------------------------------  

Em face do grande número de contratos a tempo certo a 

trabalhar em diversos serviços, (carpintaria, coveiros, 
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jardinagem, limpeza urbana), entende-se, proporcionar a 

criação de vínculo, propondo-se: -----------------------------------  

- 23 Assistentes operacionais.” --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

recrutamento excepcional, por maioria, com as abstenções do 

senhores vereadores do Partido Socialista, devendo 

implementar-se. -------------------------------------------------------  

*A8*  Análise, discussão e votação da proposta relativa à 

participação variável do Município no IRS, nos termos do 

artigo 20º da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro:  -------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara apresentou no que 

respeita ao assunto referido em epígrafe, a mesma proposta que 

foi aprovada em reunião de Câmara no ano anterior, 

considerando que face aos cortes significativos por parte do 

Estado, nas transferências para o Município, não se justificava 

a sua alteração. --------------------------------------------------------  

Colocada a questão à discussão, o senhor vereador António 

Nascimento, lembrou que na Assembleia Municipal de 

Dezembro do ano anterior, o senhor Presidente da Câmara 

assumiu o compromisso de reavaliar esta matéria no ano 

seguinte. ---------------------------------------------------------------  

Assim, no seu entender o Município, na sequência do citado 

compromisso deveria optar pela redução da sua participação no 
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IRS, apoiando desta forma os munícipes do Concelho.-- --------  

Na sequência desta intervenção, o senhor vereador doutor João 

Rodrigues apresentou a proposta de redução de 1%, na 

participação variável do Município do IRS. -----------------------  

Seguidamente o senhor vereador António Nascimento, em nome 

dos vereadores do Partido Socialista, apresentou a proposta de 

redução de 2% relativamente aquela participação. ----------------  

Assim, colocadas à votação as propostas atrás referidas, foi 

aprovada por maioria, com os votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, a proposta de redução de 1% 

na participação variável do Município, de 5%, no IRS, dando 

assim um sinal de solidariedade e compreensão face aos 

tempos difíceis que os portugueses vivem actualmente. ---------  

De imediato tomou a palavra o senhor vereador João Rodrigues 

para apresentar a seguinte Declaração de Voto: -------------------  

"Colocada à votação a proposta de redução de parte da 

participação variável do Município no IRS, e compulsadas as 

actas das reuniões de câmara, e como delas nada consta 

relativamente ao referenciado pelos senhores vereadores do 

Partido Socialista, os Vereadores do PSD, numa manifestação 

clara e inequívoca de solidariedade para com os munícipes do 

concelho de Trancoso, que se vêm espoliados e obrigados a 

contribuir para o Orçamento do Estado de forma impositiva, 
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decidiram, para aliviar os sacrifícios a que o Estado Central 

os obriga, propor uma redução de 1% na referida participação 

no IRS para 2011, dando assim um sinal claro que estão 

sempre com aqueles que sofrem com o abandono a que o 

Estado os votou. ------------------------------------------------------  

A postura dos vereadores do PSD foi nesta matéria, alias como 

sempre aberta ao contributo de todos. -----------------------------  

Apesar dos significativos cortes nas transferências do Estado 

para o Município, de 3% em 2010 e 5% para 2011, a que 

acresce, a subida dos descontos para a ADSE e Serviço 

/acional de Saúde, os vereadores do PSD, aceitaram reduzir 

em 1% a participação no IRS, em sintonia com a posição do 

Partido Social Democrata que propôs para o País, a baixa da 

carga fiscal, como forma estimular a economia e para 

simbolicamente demonstrar que é preciso mudar de politica em 

Portugal." -------------------------------------------------------------  

*A9*  Análise, discussão e votação da proposta de Transferência 

de um Bem do Imobilizado do Município, com vista à 

concretização do Aumento do Capital Social da Empresa 

Municipal TEGEC, EEM:  ------------------------------------------  

Seguidamente o Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra para 

introduzir a discussão e votação do assunto referido em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------  
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Assim,  propôs o aumento do capital social da Empresa 

Municipal TEGEC, EEM, sendo que o mesmo seria feito em 

espécie, através da transferência de um bem do imobilizado do 

Município, propondo que esse bem fosse a antiga Escola 

Primária de Trancoso. ------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara propôs ainda que fosse 

concedida, nos termos da lei a isenção à TEGEC, EEM, do 

pagamento do IMT, relativamente à transferência/aquisição do 

citado imóvel, dado tratar-se de uma empresa totalmente de 

capital municipal e cumprir os requisitos legalmente exigidos 

para o efeito. ----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara propôs por último que a 

Empresa Municipal TEGEC, EEM destinasse o citado imóvel a 

um fim cultural, com vista a apoiar as iniciativas da juventude, 

designadamente no campo musical,  através da elaboração de 

uma candidatura para o efeito. --------------------------------------  

Colocado o assunto à discussão e votação, a Câmara 

Municipal deliberou por maioria, com o voto de qualidade do 

Senhor Presidente da Câmara, tendo votado contra os 

Senhores Vereadores do Partido Socialista, autorizar o 

aumento do capital social da Empresa Municipal TEGEC, 

EEM em espécie, com a transferência de um bem imóvel, a 

antiga escola primária de Trancoso, inscrita na matriz predial 
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urbana na freguesia de São Pedro, sob o artigo 747, e descrita 

na Conservatória do Registo Predial de Trancoso, sob o 

numero 1538/20100527, propriedade do Município, tendo este 

bem imóvel, o valor de 181.164,28€, conforme relatório do 

Revisor Oficial de Contas Lino Correia, SROC, Unipessoal 

Lda, elaborado nos termos do artigo 28 do Código das 

Sociedades Comerciais. ----------------------------------------------  

Mais foi deliberado, nos termos da alínea b) do numero 3 do 

artigo 43 do Decreto-Lei 108/2008 de 26 de Junho, aprovar a 

isenção de imposto municipal sobre transmissões onerosas de 

imóveis (IMT), relativamente à transferência do bem imóvel 

acima identificado. ---------------------------------------------------  

Por último foi deliberado dar poderes ao Senhor Presidente da 

Câmara para outorgar a escritura de aumento de Capital 

Social.  -----------------------------------------------------------------  

�ão participou na discussão e votação o Senhor Vereador Dr. 

João Rodrigues. ------------------------------------------------------  

*A10*  Análise, Discussão e Votação dos Instrumentos de Gestão 

Previsional da Empresa Municipal de TEGEC, EEM: 

Seguidamente foi presente o requerimento número 4089, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente 

mês de Dezembro, da Empresa Municipal TEGEC, EEM, a 

enviar os Instrumentos de Gestão Previsional para o ano de 
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2011, acompanhados do parecer do Fiscal Único. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por maioria, com os 

votos a favor do senhor Presidente, que exerceu também o 

voto de qualidade e dos senhores vereadores doutor António 

Oliveira e João Carvalho, os votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista e não participou na 

discussão e votação o senhor vereador doutor João Rodrigues.  

*A11*  Pedido de Avaliação de alguns Bens Imóveis para Posterior 

Inventariação: Em seguida, foi presente informação à Câmara 

Municipal a dar que considerando que, não se encontram 

inseridos no inventário do património municipal alguns bens 

imóveis, do domínio privado e do domínio público, que s seguir 

se descriminam e cujas declarações matriciais, descrição na 

Conservatória do Registo predial e plantas se anexam: ----------  

Domínio privado: ----------------------------------------------------  

-Terreno e edifício: ---------------------------------------------------  

� Antiga cantina da EB1 de S. Pedro (Artigo matricial 224, 

Descrição da Conservatória do Registo Predial n.° 

00294/111088, Freguesia de S. Pedro); --------------------  

� Casa no Bairro de Santa Luzia (Artigo matricial 786-B, 

Descrição da Conservatória do Registo Predial n.° 

00490/260391, Freguesia de Santa Maria); ----------------  

� Garagem e arrumo localizados no r/c (Artigo matricial 
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1471-J, Descrição da Conservatória do Registo Predial 

n.° 00826/221196, Freguesia de S. Pedro). ----------------  

- Edifício: --------------------------------------------------------------  

Instalações sanitárias do parque Municipal (Artigo matricial 

1807, Descrição da Conservatória do Registo Predial n.° 

1483/20090930, Freguesia de S. Pedro). ---------------------------  

- Terreno: --------------------------------------------------------------  

� Terreno do edifício do Centro de Actividades e Bem 

Estar de Golfar (Artigo matricial 1615, Freguesia de 

Moreira de Rei); ----------------------------------------------  

� Terreno do Campo da Feira (Planta que se anexa, 

Freguesia de Santa Maria); ----------------------------------  

� Terreno da EB1 de Torres (Artigo matricial P375). -------  

Domínio público: ----------------------------------------------------  

- Terreno: --------------------------------------------------------------  

� Terreno do Largo Luís Albuquerque (Planta que se 

anexa, freguesia de S. Pedro). -------------------------------  

Considerando que, em cumprimento do nº. 1 do artigo 20º. da 

Portaria nº. 671/2000, de 17 de Abril, e no nº. 1 e nº. 2 do 

artigo 11º. do Decreto Regulamentar nº. 2/90, de 12 de Janeiro, 

deve ser identificado de forma autónoma o valor do terreno e 

das edificações. -------------------------------------------------------  

Considerando que segundo o preceituado no POCAL, os bens 
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imóveis devem ser valorizados ao custo de aquisição ou de 

produção mas que para estes casos não existe nenhuma 

escritura de compra e venda, tornando-se necessário, por isso, 

que seja feita uma avaliação desses imóveis. ----------------------  

Venho propor que seja efectuada uma avaliação, por uma 

entidade competente, dos bens imóveis enunciados, tendo em 

vista a sua inclusão no inventário do património municipal.  ----  

A Câmara Municipal deliberou nomear para a comissão de 

inventário os senhores engenheiro Vítor Jorge, o engenheiro 

João Mano e a doutora Ana Ferra. --------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia:  --------------------------------------------------------------------  

*A12*  Proposta de cessão de posição contratual entre o Município 

de Trancoso e a Empresa Municipal TEGEC-EEM:  -----------  

Na sequência da deliberação tomada na reunião ordinária do 

passado dia 15 do corrente mês de Dezembro, referida em 

epígrafe, a Câmara Municipal deliberou dar poderes ao 

senhor Presidente de Câmara para outorgar os referidos 

contratos .  --------------------------------------------------------------  

*A13*  Licença de Habitabilidade/Utilização:  Seguidamente, foi 
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ainda presente o requerimento número 933, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 22 de Dezembro 

do corrente ano, de Hermínio Pedro, residente na freguesia de 

Vilares, Concelho de Trancoso, na qualidade de proprietário, a 

solicitar a isenção de licença de utilização do prédio urbano 

(comércio) sito no lugar Chafariz do Vento, freguesia de 

Torres, Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial 

número 327, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor ao Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

Agosto de 1951.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A14*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 

926897 da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta 

Câmara em 20 do corrente mês de Dezembro, de Julieta de 

Lurdes Milagre, residente em Moreira de Rei, na qualidade de 

interessado, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

edificação, sita na Rua da Igreja, em Moreira de Rei, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 1252 da freguesia de 

Moreira de Rei, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

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

Agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 
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interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A15*  Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 4166, que deu entrada nesta secretaria em 21 de 

Dezembro de 2010, de Paulo Nuno Araújo Rosa, contribuinte 

fiscal número 215402693 e Liliana Andreia Ribeiro Marcelino 

Rosa, contribuinte fiscal número 220399093, residentes na Rua 

Dr. Álvaro de Carvalho, número 7, nesta cidade, a solicitar a 

isenção referida em epígrafe, prevista no número 3 do artigo 

43°. do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-

Lei número 215/1989 de 1 de Junho, com a redacção do 

Decreto-Lei número 108/2008 de 26 de Junho, dado 

preencherem os requisitos enunciados na alínea a) do número 3 

do referido preceito legal, referente a um imóvel a adquirir 

para habitação própria e permanente, tipologia T5, sita na Zona 

Industrial de Trancoso, Lote 3°., 6420-231 Trancoso, freguesia 

de São Pedro, pelo valor de 163 000,00€. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, isentar do pagamento do IMT 

nos termos da legislação invocada dado preencher os 

requisitos legais. -----------------------------------------------------  

*A16*  Anulação de Cabimento:  -------------------------------------------  

Em seguida foi presente a anulação de cabimento referente à 

Freguesia de Rio de Mel, no valor de 5.000 euros, para 
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proceder à reparação de diversos arruamentos e caminhos. ------  

A Câmara Municipal deliberou anular o cabimento. ------------  

*A17*  Em seguida foi presente a anulação de cabimento referente à 

Associação dos Naturais e Amigos de Moimentinha, no valor de 

100 euros, proveniente da verba destinada ao Programa de 

Apoio ao Associativismo. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou anular o cabimento. ------------  

*A18*  Em seguida foi presente a anulação de cabimento referente ao 

Grupo Desportivo e Cultural dos Cótimos, no valor de 250 

euros, proveniente da verba destinada ao Programa de Apoio ao 

Associativismo - funcionamento. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou anular o cabimento. ------------  

*A19*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

minuta para efeitos de executoriedade imediata. ------------------  

*A20*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A21*  Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 
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Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 


