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ACTA DA REU$IÃO ORDI$ÁRIA DA 

CÂMARA MU$ICIPAL DE TRA$COSO 

REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2011.-----  

*A1*  Aos 16 dias do mês de Março do ano 2011, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, 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 e doutora Ivone Mouco. -  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador António Nascimento. --------------------------  

*A3*  Às 10,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A$TES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar as actas das reuniões de 1 e 

de 22 do passado mês de Fevereiro, dispensando as suas 

leituras em virtude destas terem sido antecipadamente 

distribuídas a todos os membros da Câmara e que para efeitos 
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do disposto no número 1 do artigo 91º do diploma atrás citado, 

as actas ora aprovadas, sejam afixadas no átrio do edifício dos 

Paços do Município de Trancoso. -----------------------------------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 50 datado de 15 do corrente mês de Março e que 

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

- Operações Orçamentais: 81.267,95 €; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 347.816,52 €. ----------------  

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

*A6*  Intervenções: De seguida tomou a palavra o senhor vereador 

doutor João Rodrigues para chamar à atenção para a 

necessidade de a Autarquia, relativamente à Feira de São José, 

que irá decorrer no próximo sábado, em Vila Franca das Naves, 

não autorizar a instalação dos feirantes na Rua do Comércio, 

dado que desta forma serão garantidos os acessos a todos os 

estabelecimentos comerciais aí existentes. ------------------------  

Assim, acrescentou, os citados feirantes devem instalar-se no 

espaço destinado ao Mercado e aí exercerem a sua actividade, 

devendo para o efeito, a GNR, tomar as medidas adequadas, em 

particular, na sexta-feira à noite e sábado de manha. -------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a sugestão 

apresentada pelo senhor vereador doutor João Rodrigues, 
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devendo ser comunicado à G R de Vila Franca das  aves e 

Junta de Freguesia, a decisão agora tomada. --------------------  

*A7*  De seguida tomou a palavra a senhora vereadora doutora Ivone 

Mouco tendo chamado novamente atenção para o estado em que 

se encontra a estrada do Freixial, pois a situação exige, na sua 

opinião, a tomada de medidas urgentes. ----------------------------  

A este propósito, o senhor Presidente da Câmara reconheceu 

que a estrada referida, necessita de facto, de uma intervenção 

urgente. ----------------------------------------------------------------  

Para o efeito, acrescentou, a Autarquia tem procurado 

candidatar a referida obra, aguardando-se a definição de 

algumas medidas, para uma tomada de decisão final.  ------------  

Face ao falecimento do senhor António Maurício Amaral,  

antigo presidente da Junta de Freguesia de Moreira de Rei, 

durante vários mandatos, a Câmara Municipal deliberou 

aprovar um voto de pesar, devendo ser transmitido este voto à 

família .  ----------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

ainda presente o requerimento número 126 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 25 do passado 

mês de Fevereiro, de Maria da Conceição Proença, residente em 

Cótimos, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção de 
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licença de utilização de uns arrumos, sito no Largo do Rossio, 

em Cótimos, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

P434 da freguesia de Cótimos, 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 

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

*A9*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 127 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 25 do passado mês de Fevereiro, de Caixa Geral de 

Depósitos, SA, com sede em Lisboa, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

armazém, sito em Corgos, Moimentinha, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 266 da freguesia de Moimentinha, 

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 

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

*A10*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 144 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 4 do corrente mês de Março, de Emília Marlene da Silva, 

residente em Cogula, na qualidade de interessada, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um palheiro, sito na Rua do 
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Rossio, em Cogula, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 386 da freguesia de Cogula, 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 

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

*A11*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 151 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 10 do corrente mês de Março, de Ilídio de Pádua Davim, 

residente em Moitas, na qualidade de interessado, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um prédio, sito na Estrada 

Nacional 102, em Moitas, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 305 da freguesia de Cogula, 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 

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

*A12*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 152 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 10 do corrente mês de Março, de Maria Rosa Ribeiro 

Davim, residente em Moitas, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uns arrumos, sito 

em Moitas, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 277 
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da freguesia de Cogula, 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 

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

*A13*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 159 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 14 do corrente mês de Março, de Samuel José Vieira Malta, 

residente em Fiães, na qualidade de justificante, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na Rua 

do Bairro Alto, em Fiães, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 169 da freguesia de Fiães, 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 

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

*A14*  Direito de Preferência de Imóvel: Em seguida, foi presente o 

ofício número 697, da Secção de Obras Particulares, que deu 

entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês de Março, de Rosa 

Jesus Fonseca Gouveia, casada, residente em Trancoso, a 

solicitar se a Câmara Municipal quer ou não exercer o direito 

de preferência, pelo valor de 63.000 euros, do imóvel urbano, 

sito na Rua Frei João de Lucena, em Trancoso, inscrito na 
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respectiva matriz predial urbana sob o artigo 1828, que proveio 

do antigo artigo 786, da freguesia de São Pedro. -----------------  

A Câmara deliberou não preferir.  ----------------------------------  

*A15*  Beneficiação do Campo da Feira em Trancoso - Auto de 

Medição número 1:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Edibeira, Limitada, está em conformidade com 

os trabalhos executados, no valor de 14.224,45 euros. -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A16*  Reparação e Beneficiação da Piscina Coberta de Trancoso - 

Auto de Medição número 3: Em seguida, foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Norinstelnor, Instalações 

Especiais, SA, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 36.820 euros.------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A17*  Resíduos Sólidos Urbanos:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 768 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 10 do corrente mês de Março, de Jorge Manuel 
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Braz, residente em Venda do Cepo, a solicitar a retirada de 2 

tarifas de RSU das 3 existentes. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar isento 2 desses 

contadores, pagando só por um, devendo comunicar-se à 

empresa Aguas da Teja. ---------------------------------------------  

*A18*  Pedidos de Cedência de Transporte:  -----------------------------  

Em seguida foram presentes os despachos relativos aos pedidos 

de transporte que de seguida se transcrevem: ---------------------  

- Uma deslocação ao Hospital da Universidade de 

Coimbra, em 18 de Março, para consulta maxilo facial 

de deficiente. --------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o 

seguinte despacho: ‘Deferido. Ao vereador João 

Carvalho. À reunião para ratificar’.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

- Uma deslocação a Figueira de Castelo Rodrigo, em 4 de 

Abril, tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

200 euros. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar à Viúva Carneiro & 

Filhos, Limitada a execução e fornecimento do transporte 

pelo valor de 200 euros. ---------------------------------------------  

- Uma deslocação a Aguiar da Beira, em 19 de Janeiro, 
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tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

200 euros. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a execução do transporte pelo 

valor de 200 euros à Viúva Carneiro & Filhos, 

Limitada. À contabilidade e reunião’.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o respectivo 

despacho. --------------------------------------------------------------  

- Uma deslocação a Guarda, em 19 de Janeiro, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 200 euros. ------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a execução do transporte pelo 

valor de 200 euros à Viúva Carneiro & Filhos, 

Limitada. À contabilidade e reunião’.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o respectivo 

despacho. --------------------------------------------------------------  

- Uma deslocação a Fornos de Algodres, em 21 de Janeiro, 

tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

200 euros. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 
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despacho: ‘Adjudique-se a execução do transporte pelo 

valor de 200 euros à Viúva Carneiro & Filhos, 

Limitada. À contabilidade e reunião’.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o respectivo 

despacho. --------------------------------------------------------------  

- Uma deslocação a Covilhã, em 28 de Fevereiro, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 250 euros. ------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a execução do transporte pelo 

valor de 250 euros à Viúva Carneiro & Filhos, 

Limitada. À contabilidade e reunião’.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o respectivo 

despacho. --------------------------------------------------------------  

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: --------------------------------------------------------------------  

*A19*  Contribuição Anual para a Comurbeiras: Em seguida, foi 

presente o ofício número 735 da Secretaria, que deu entrada 

nesta Câmara em9 do corrente mês de Março, da Comurbeiras, 

Comunidade Intermunicipal – CIM, a solicitar a regularização 
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da contribuição financeira do Município referente ao ano de 

2009, 2010 e 2011 no valor de 8.000 euros cada. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar de acordo com uma 

calendarização a propor à Comurbeiras de 4.000 euros mensal 

de acordo com a disponibilidade financeira. ---------------------  

*A20*  Pedido de Indemnização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 586, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 21 do passado mês de Fevereiro, de Fátima do 

Nascimento Mendes, residente em Aldeia Nova, a solicitar o 

valor de 283,61 euros, pela reparação de sua habitação por 

motivo de alargamento de rua. --------------------------------------  

A Câmara Municipal, dado que se conseguiu alargar o 

arruamento em causa e face ao acordado com a Autarquia, 

deliberou indemnizar em 283,61 euros à senhora Fátima do 

 ascimento Mendes. -------------------------------------------------  

*A21*  Cedência dos Edifícios Escolares do 1º Ciclo já Encerrados:   

Em seguida, foi presente o ofício número 580, da Secretaria, 

que deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês de 

Fevereiro, da Junta de Freguesia de Moreira de Rei, a solicitar,  

a título definitivo, da cedência da antiga escola do 1º Ciclo de 

Moreira de Rei, anteriormente cedida a título provisório à 

Associação de Caça e Pesca, a qual não se opõe a esta 

cedência, para construção de uma garagem em anexo para a 
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carrinha da Junta. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar sem efeito a cedência à 

Associação de Caça e Pesca face ao desinteresse manifestado, 

deliberando ceder a titulo de comodato por 25 anos. ------------  

*A22*  Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 818, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 15 

do corrente mês de Março, de Jorge Filipe Abreu Castela e 

Isabel Maria dos Santos Cipriano, no estado de solteiros, 

residentes, ele na Rua Dr. Amaro da Costa Lt1 – 1º esquerdo 

em Trancoso e ela em Rua do Soalheiro em Castanheira, 

contribuintes fiscais números 230193811 e 242841180, 

respectivamente, a solicitar a isenção referida em epígrafe, 

prevista no número 3 do artigo 43º 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 T3, sita na Rua Sorte das Viúvas, Urbanização Quinta 

do Conde, lote 9, em Trancoso, freguesia de Santa Maria, pelo 

valor de 120.000 euros. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos documentos 
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juntos e da sua conformidade à Lei isentar de IMT, emitindo-

se a respectiva certidão. ---------------------------------------------  

*A23*  Aquisição de Livro: Em seguida foi presente o pedido de 

aquisição do livro ‘Que Vida!...’, do escritor António Almeida, 

natural de Trancoso. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adquirir 10 exemplares para 

as bibliotecas do Agrupamento de Escolas. -----------------------  

*A24*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

563, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 21 do 

passado mês de Fevereiro, do Moto Clube Motards D’El Rey 

solicitar apoio para a realização de um evento todo-o-terreno, 

no próximo 3 de Abril, no fornecimento do almoço bem com de 

2 viaturas de caixa aberta para apoio. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou apoiar através da cedência das 

viaturas de apoio. ----------------------------------------------------  

*A25*  Em seguida, foi presente o requerimento número 817, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês 

de Março, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar apoio 

financeiro de 10.000 euros para a reparação e manutenção de 

diversos locais do Complexo Desportivo. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

10.000 euros, mediante protocolo. ---------------------------------  

*A26*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  
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As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata. --------------------  

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A28*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12.30 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 de Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  

 

 


