
 
 

Acta  n . º    13  /  2011 .    Reunião  de    7 -07 -2011  
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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 7 DE JULHO DE 2011. -------  

*A1*  Aos 7 dias do mês de Julho 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. --------------------------------------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada as faltas de comparência à presente 

reunião dos senhores vereadores professor Amílcar Salvador, 

António Nascimento e doutora Ivone Mouco. ---------------------  

*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 aprovar a acta da reunião de 14 do passado mês de 

Junho, dispensando a sua leitura em virtude desta ter sido 

antecipadamente distribuída a todos os membros da Câmara e 
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que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 91º do 

diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja afixada no átrio 

do edifício dos Paços do Município de Trancoso.-----------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 127 datado de 6 do corrente mês de Julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 109.567,00 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 385.431,74 €. ----------------  

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

*A6*  Intervenções: Dada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara iniciou a reunião, propondo uma 

alteração à Ordem do Dia, apresentando para o efeito um novo 

assunto à consideração e decisão do executivo, assunto este que 

se prende com a proposta de cessão da posição contratual com a 

Santa Casa da Misericórdia de Trancoso e o Município, no 

âmbito da empreitada de construção do novo Lar de Idosos da 

freguesia de Granja. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal aprovou a proposta apresentada. ---------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Aprovação da Cessão da Posição Contratual com a Santa 

Casa da Misericórdia de Trancoso, no âmbito da empreitada 

de Construção do Futuro Lar de Idosos da Granja:  -----------  
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Na sequência da aprovação na última Assembleia Municipal, da 

Revisão Orçamental onde, entre outros investimentos, se 

encontra a obra relativa à construção do futuro lar de idoso de 

Granja, tendo igualmente nessa Assembleia Municipal, sido 

bem explicitado que seria realizada a cessão da posição 

contratual entre a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara 

Municipal, tendo em vista possibilitar a sua candidatura ao 

QREN, pelo Município, o que configurará uma situação 

idêntica entre outras, à construção do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves e sendo esta a primeira 

reunião da Câmara Municipal após a referida Assembleia, o 

executivo deliberou aprovar a cessão da posição contratual 

com a Santa Casa da Misericórdia de Trancoso no âmbito da 

empreitada de construção do lar de idosos da Granja, dando 

poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar a 

citada cessão.  ---------------------------------------------------------  

*A8*  Apoio à Associação Luzlinar:  --------------------------------------  

A Câmara Municipal reconhecendo o trabalho meritório que a 

Associação Luzlinar, com sede no Feital, tem desenvolvido no 

concelho, ligado à promoção das artes plásticas e 

performativas, contribuindo assim para o estado e divulgação 

do património local e regional, deliberou conceder-lhe um 

subsídio de 17.500 euros, destinados a apoiar as suas 
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actividades, destacando-se de forma especial, a realização de 

mais uma edição do Simpósio Internacional de Arte do Feital,  

evento cultural já consolidado a nível nacional e 

internacional .  ---------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado celebrar o competente protocolo. ----------  

*A9*  Destaque de Uma Parcela:  -----------------------------------------  

Relativamente ao processo de A. Lourenço & Filhos, Limitada, 

sobre o destaque de uma parcela sita no Crujeiro, freguesia de 

Santa Maria, em Trancoso, a Divisão de Planeamento. 

Licenciamento, Urbanismos e Ambiente informou a Câmara 

Municipal que a comunicação prévia foi aprovada na reunião de 

câmara do passado dia 22 de Junho, condicionada à realização 

de uma zona verde com dez metros de largura, adjacente à EM 

586 Trancoso – Aldeia Nova. ----------------------------------------  

O requerente vem agora apresentar elementos escritos e 

fotografias que comprovam a execução dessa zona verde. -------  

Estando reunidas as condições para se dar seguimento à 

admissão da comunicação prévia apresentada, devendo o 

requerente proceder ao pagamento das taxas devidas, 

previamente à emissão da certidão comprovativa da admissão. -  

A Câmara Municipal deliberou deferir de harmonia com o 

projecto aprovado em 1993, devendo no prazo de 30 dias 

plantar árvores de maior porte .  ------------------------------------  
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*A10*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 405 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado 

mês de Junho, de Maria Justina Grilo, residente em Guarda, na 

qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma edificação, sita na Avenida da Igreja, em 

Vila Franca das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 1080 da freguesia de Vila Franca das Naves, 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 presente o requerimento número 406 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de Julho, de Alexandra Catarina Nascimento 

Nunes Santos, residente em Viseu, na qualidade de proprietária, 

a solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, 

sita na Rua Principal, em Valdujo, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 539 da freguesia de Valdujo, 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. ----------------  
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*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 409 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de Julho, de Alexandra Catarina Nascimento 

Nunes Santos, residente em Viseu, na qualidade de proprietária, 

a solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, 

sita na Quinta da Igreja, em Valdujo, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 288 da freguesia de Valdujo, 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 presente o requerimento número 412 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

5 do corrente mês de Julho, de Rui Miguel Fernandes dos 

Santos, residente em Trancoso, na qualidade de proprietário, a  

solicitar isenção de licença de utilização de um armazém, sito 

no Outeiro, em Póvoa do Concelho, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 488 da freguesia de Póvoa do Concelho, 

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*  Beneficiação do Campo da Feira em Trancoso - Auto de 
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Medição número 4:  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 Edibeiras, Limitada, está em conformidade 

com os trabalhos realizados e com os preços unitários 

registados na proposta, no valor de 97.462,53 euros.-------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

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

*A15*  Ocupação da Via Pública - Estacionamento: Em seguida, foi 

presente o ofício número 1917 que deu entrada nesta Câmara 

em 4 do corrente mês de Julho, de Carlos Manuel Dias 

Oliveira, residente em Trancoso, a solicitar licença de 

ocupação da via pública, para cargas e descargas, junto ao seu 

estabelecimento de padaria, sito na Rua Dr. Castro Lopes, 

número 21, em Trancoso, numa área de 8 metros quadrados. ----  

A Câmara deliberou indeferir, face a decisões anteriores no 

mesmo sentido. -------------------------------------------------------  

*A16*  Despachos:  Em seguida foi presente factura do café restaurante 

Emigrante em Vila Franca das Naves, no valor de 350 euros. ---  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Pague-se, o almoço oferecido aos participantes na recolha de 

dadores de sangue da Associação de Vila Franca das �aves’.  --  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  
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*A17*  Em seguida o posto de turismo informou que foram entregues à 

Casa do Benfica de Trancoso 3 colecções de postais do Centro 

Histórico de Trancoso e 1 medalha com o brasão de Trancoso, 

para oferta na realização do Passeio de btt a Fátima. -------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizado’.  ----------------------------------------------------------  

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

*A18*  Em seguida o posto de turismo informou que foram entregues 

ao Grupo Desportivo de Trancoso 3 mini-guiões, 3 medalhas 

com o brasão de Trancoso, 3 Histórias de Trancoso em banda 

desenhada, 5 t-shirts brancas com cores tamanho M, 12 t-shirts 

pretas com branco tamanho L e 7 t-shirts pretas com branco 

tamanho XL. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizado’.  ----------------------------------------------------------  

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

*A19*  Em seguida o posto de turismo informou que foram entregues à 

doutora Conceição, 15 sacos com folhetos e 15 Forais de 

Trancoso para oferta na cerimónia de entronização da Confraria 

das Sardinhas Doces. -------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizado’.  ----------------------------------------------------------  

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



 
 

Acta  n . º    13  /  2011 .    Reunião  de    7 -07 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

*A20*  Visita de Orquestra Israelita: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 1977, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 6 do corrente mês de Julho, do Turismo Serra da 

Estrela, a enviar o programa da visita acima referida para 

aprovação. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘À secção de aprovisionamento para proceder à 

seguinte orçamentação para posterior cabimentação: 1-

Transporte da Pousada de Belmonte para Trancoso: 2-

Proposta para almoço que pode ser em cantina escolar com a 

salvaguarda de não serem servidos enchidos e carne de porco; 

3-Proposta para jantar nos moldes do número anterior; 4-

Solicitar alojamento à Trancoso Eventos EEM nas residências 

de Estudantes; 5-Acordar com o posto de turismo visita ao 

Centro Histórico; 6-À reunião para ratificação’.  ----------------  

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

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

*A21*  Aprovação de Localização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 1880, da Secretaria que deu entrada nesta 
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Câmara em 30 do passado mês de Junho, de Chupas e Morrão, 

Construtores de Obras Públicas, SA, com sede na Zona 

Industrial de Trancoso, a solicitar o licenciamento simplificado 

das instalações sitas na E.N 102, Cruzamento da Cogula, para a 

compatibilidade da operação de gestão de resíduos com o PDM.  

A Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos informou a 

Câmara que de acordo com o PDM, a zona em questão, está em 

espaço não urbano, classificado como espaço florestal.  Nos 

espaços florestais só podem ser autorizadas a construção de 

edificações destinadas a equipamentos colectivos, a habitação 

para proprietários ou titulares dos direitos de exploração, a 

habitações permanentes, a turismo de habitação, a turismo rural 

e agro-turismo, a instalações agro-pecuárias, a apoiode 

explorações agrícolas e florestais e instalações de vigilância e 

combate a incêndios florestais.  -------------------------------------  

Não está, portanto, prevista a gestão, tratamento e eliminação 

de resíduos não perigosos. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, de acordo com o PDM, a 

instalação pretendida deve ser realizada em Zona Industriais,  

pelo que face ao parecer dos serviços se indefere. ---------------  

*A22*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves a solicitar ajuda para o pagamento da 
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comparticipação de 30% relativa à aquisição de uma viatura de 

socorro e assistência táctico, no valor de 160.000 euros, a que 

acresce o IVA, através do projecto de requalificação dos 

veículos operacionais de socorro e assistência do Programa 

Operacional da Região Centro, Eixo 4. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a comparticipação no 

valor de 12,5%. -------------------------------------------------------  

*A23*  Destaque de Uma Parcela:  -----------------------------------------  

Relativamente ao processo de A. Lourenço & Filhos, Limitada, 

sobre o destaque de uma parcela sita no Crujeiro, freguesia de 

Santa Maria, em Trancoso, a Câmara Municipal deliberou 

deferir condicionado à realização no prazo de 60 dias da zona 

verde, constante do projecto de instalação industrial e da 

habitação apresentada nesta Câmara, ou em alternativa a 

cedência da faixa de 10 metros para a Câmara implantar a 

referida zona verde . --------------------------------------------------  

Esta deliberação revoga a anterior. -------------------------------  

*A24*  Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 1821, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

22 do corrente mês de Junho, de Jorge Filipe Abreu Castela e 

Isabel Maria dos Santos Cipriano, no estado de casados, a 

solicitar a emissão de nova certidão de isenção de IMT, mas 
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com o estado de casados, pois é efectivamente o real estado que 

actualmente se encontram. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manter a deliberação que 

isentou de IMT dado que os pressupostos se mantêm. ----------  

*A25*  Compra de Cortiça do Parque Municipal de Trancoso: Em 

seguida, foi presente o requerimento número 18, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 21 do corrente mês de Junho, 

de David Carlos Carvalho Bito, a propor o preço de 900 euros, 

pela aquisição da citada cortiça. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por ser a única proposta 

alienar a David Carlos Carvalho Bito, pelo valor base de 900 

euros, com IVA incluído. --------------------------------------------  

*A26*  Candidatura ao Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitação: Em seguida, foi presente o requerimento de Maria 

Orminda Rebelo, residente em Falachos, a solicitar apoio na 

construção de obras de reparação, restauro e conservação. ------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir no âmbito do 

Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação, a 

importância de 3.796,70 euros, a Maria Arminda Rebelo, 

residente em Falachos, considerando os pareceres positivos. --  

*A27*  Transporte Escolares: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 1724, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 13 do corrente mês de Junho, do Agrupamento de 
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Escolas de Trancoso a solicitar, à semelhança de anos 

anteriores, continuar a assegurar os transportes a alunos do 

concelho de Penedono. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da proposta do 

Agrupamento, atribuir igual tratamento com a EPT e o 

Agrupamento de Escolas, devendo aguardar-se oportunidade 

para analisar em concreto esta questão. --------------------------  

*A28*  Encerramento de Rua: Em seguida, foi presente o 

requerimento 1782, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara 

em 17 do corrente mês de Junho, de dois comerciantes da Praça 

D. Dinis: Bruno Henrique Vicente Amaro, do estabelecimento 

Travessa Café e Francisco Manuel Pintassilgo, do 

estabelecimento Rookies, a solicitarem o encerramento da rua 

ao trânsito, no período de 17 de Junho a 31 de Agosto. ----------  

A Câmara Municipal deliberou encerrar a rua como é 

habitual, desde o dia de hoje até 15 de Setembro. Comunique-

se à G@R. --------------------------------------------------------------  

*A29*  Ocupação da Via Pública - Esplanadas: Em seguida, foi 

presente o ofício número 1827 que deu entrada nesta Câmara 

em 22 do corrente mês de Junho, de Bar do Castelo Café, 

Limitada, com sede em Trancoso, a solicitar licença de 

ocupação da via pública, para mesas e cadeiras, junto ao seu 

estabelecimento de Bar, na Travessa da Rua dos Cavaleiros 
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com a Igreja de Santa Maria, numa área de 6 metros quadrados, 

pelo prazo de 3 meses: Julho, Agosto e Setembro. ----------------  

A Câmara deliberou deferir autorizar revogando 

expressamente a deliberação anterior. ----------------------------  

*A30*  Despachos:  Em seguida o senhor vereador João Rodrigues 

exarou o seguinte despacho: ‘�o passado dia 7 de Maio, o 

Município de Trancoso ofereceu ao Grupo Coral da Santa Casa 

da Misericórdia aquando da actuação deste grupo na 

entronização da confraria das sardinhas doces um almoço no 

Hotel Turismo de Trancoso no valor de 315€, pelo que 

determino o seu pagamento’.  ----------------------------------------  

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

*A31*  Em seguida o senhor vereador João Rodrigues exarou o 

seguinte despacho: ‘�o passado dia 30 de Maio, a Câmara 

Municipal ofereceu aos elementos da Assembleia Geral da Rede 

de Judiarias um almoço no Hotel Turismo de Trancoso no valor 

de 198€, pelo que determino o seu pagamento’.  ------------------  

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

*A32*  Em seguida o senhor vereador João Rodrigues exarou o 

seguinte despacho: ‘�o passado dia 31 de Maio, o Município de 

Trancoso ofereceu aos Órgãos Sociais da Associação Sefardita, 

por ocasião da Assembleia Geral desta Associação, um jantar 

no Hotel Turismo de Trancoso no valor de 128,50€, pelo que 
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determino o seu pagamento’.  ----------------------------------------  

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

*A33*  Em seguida o senhor vereador João Rodrigues exarou o 

seguinte despacho: ‘�o âmbito das actividades culturais e 

lúdicas que este Município desenvolverá para a comemoração 

do (1 de Junho) Dia Mundial da Criança, torna-se necessário 

ofertar um almoço aos técnicos convidados, Dr. Valle 

Figueiredo e Dr. Miguel Leitão da Sociedade Histórica da 

Independência de Portugal’.  ----------------------------------------  

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

*A34*  Em seguida o senhor vereador João Rodrigues exarou o 

seguinte despacho: ‘�o passado dia 1 de Junho, desapareceu 

uma idosa com 90 anos de idade na freguesia de Rio de Mel, 

tendo a Protecção Civil Municipal em colaboração com os 

Bombeiros Voluntários de Trancoso e com a G�R de Trancoso 

dado inicio no dia 2 de Junho às buscas na zona envolvente à 

freguesia de Rio de Mel da idosa desaparecida até às 20:00 h 

do dia 3 de Junho. ----------------------------------------------------  

�o dia 3 de Junho foi necessário assegurar o fornecimento do 

almoço a todas as equipas intervenientes na busca, no valor de 

226€, pelo que determino o seu pagamento’. ----------------------  

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

*A35*  Pagamentos:  Em seguida, foi presente o ofício número 1759 
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que deu entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês de Junho, 

do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar o 

pagamento do fornecimento do gás das Escolas do 1º Ciclo de 

Trancoso, no valor de 4.440 euros. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir ao Agrupamento de 

Escolas a quantia de 4.440 euros, mediante protocolo. ---------  

*A36*  Pedido de Indemnização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 621, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 23 do passado mês de Fevereiro, de Joaquim 

Alexandre Pinheiro Pinto, residente em Póvoa do Concelho, a 

solicitar a reparação da sua viatura provocada por um contentor 

de lixo. -----------------------------------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que após deslocação ao local 

se constatou que os danos provocados na viatura foram 

provocados pelo contentor de lixo que não se encontrava 

devidamente travado. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir uma indemnização no 

valor de 270,60 euros a Joaquim Alexandre Pinheiro Pinto. --  

*A37*  Catálogo da Exposição ‘Castelo de Trancoso’:  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir o preço de venda de 2 

euros por exemplar, já com IVA, a o Catálogo referido em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------  

*A38*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  
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Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

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

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

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

Pelas 12,00 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:  

 

 

 


