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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2011. ---  

*A1*  Aos 10 dias do mês de Agosto 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, João Carvalho, professor Amílcar 

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

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador doutor João Rodrigues. ------------------------  

*A3*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 151 datado de 9 do corrente mês de Agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 19.400,26 €; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 341.379,06 €. ----------------  

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

*A5*  Intervenções: Usando da palavra, o senhor vereador professor 
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Amílcar Salvador perguntou se as entradas no mercado 

grossista já estavam a ser controladas. -----------------------------  

Em resposta, o senhor vereador João Carvalho informou que a 

Câmara Municipal havia contratado uma empresa de segurança 

para fiscalizar as entradas naquele recinto, só deixando entrar  

os comerciantes. ------------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente, interveio a senhora vereadora doutora Ivone 

Mouco para mostrar toda a sua preocupação, relativamente aos 

assaltos que têm ocorrido no concelho, envolvendo, 

nomeadamente, pessoas idosas. -------------------------------------  

Depois de haver analisado diversas ocorrências, a Câmara 

Municipal deliberou manifestar toda a sua preocupação junto 

das autoridades policiais locais, no sentido de serem 

encontradas medidas que possam minorar aquele problema. --  

*A7*  De seguida, usou da palavra o senhor vereador João Carvalho 

para informar que, numa reunião havida com o senhor 

Comandante da GNR de Pinhel, lhe havia solicitado que, na 

sequência da mudança de instalações da GNR de Trancoso, não 

fosse descurado o patrulhamento, na área do Centro Histórico 

da cidade. --------------------------------------------------------------  

*A8*  Depois, usou da palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira que começou por convidar todos os senhores 

vereadores a estarem presentes na inauguração da Feira de São 
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Bartolomeu, a ter lugar na próxima sexta-feira, dia 12, pelas 10 

horas. -------------------------------------------------------------------  

Referiu-se, depois, ao orçamento da Feira de 2011 para afirmar 

que o volume global de despesa prevista era de 238.000 euros, 

enquanto que o de 2010 era de 285.000 euros, o que reflecte 

alguma contenção na despesa, com redução de custos nos 

espectáculos, tendo havido preocupação em seleccionar grupos 

musicais menos onerosos, sendo alguns de base local.  -----------  

Acrescentou, ainda, que desses 238.000 euros, 130.000 euros 

seriam assegurados pela TEGEC, EEM e 108.000 euros pela 

AeneBeira. -------------------------------------------------------------  

Finalmente, referiu que os preços de entrada no recinto dos 

espectáculos também haviam sofrido uma redução, atendendo 

aos tempos menos favoráveis que se estão a atravessar. ---------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Isenção de Taxa de Licença de Funcionamento na Feira de 

São Bartolomeu:  Considerando que a Feira de São Bartolomeu 

é organizada pelo Município, pela AeneBeira e pela TEGEC, 

EEM e considerando, ainda que, o Regulamento Municipal 

sobre a Instalação e Funcionamento de Recintos de 

Espectáculos e Divertimentos Públicos dispõe, no capítulo 

XIV, artigo 52º, número II das observações que ‘f icam isentos 

os espectáculos levados a cabo por autarquias e os integrados 
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em festas religiosas ou político-partidárias’, o senhor Vice-

Presidente da Câmara propôs a isenção da taxa de licença de 

funcionamento, para todos os agentes económicos deste sector, 

presentes na Feira de São Bartolomeu, ou seja, carrosséis, 

montanha russa, pista de automóveis, barracas de tiro e 

diversos e outros equipamentos mecanizados. ---------------------  

Face à circunstância de o Município ser co-organizadora da 

Feira de São Bartolomeu e atendendo à sua importância 

estratégica e ao carácter tradicional deste certame, a Câmara 

Municipal deliberou isentar das licenças obrigatórias, bem 

como das taxas, quer os concertos promovidos pela TEGEC, 

EEM ou AeneBeira, quer as animações de carrosséis, 

montanhas russas, barracas de tiro e outras análogas ou 

ainda as relativas às tasquinhas e restaurantes ou 

barraquinhas que estejam dentro do recinto da Feira de São 

Bartolomeu. -----------------------------------------------------------  

*A10*  Alargamento do Período de Funcionamento durante a Feira 

de São Bartolomeu: À semelhança do que vem acontecendo em 

anos anteriores e nos termos do número 2, do artigo 10º do 

Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 

Serviços do Concelho de Trancoso, foi presente uma proposta 

respeitante ao alargamento do período de funcionamento dos 
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estabelecimentos de cafés, cafetarias, cervejarias, pastelarias, 

restaurantes, pizarias, tabernas, casas de pasto, bares e pubs, 

até às 4 horas, a vigorar durante o período da citada Feira, ou 

seja entre 12 e 21 de Agosto. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao alargamento do 

período de funcionamento dos estabelecimentos de cafés e 

demais estabelecimentos referidos até às 4 horas, a vigorar 

durante o período da Feira. -----------------------------------------  

Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das #aves: ---------------------------------------------------  

*A11*  Auto de Medição número 1 (Trabalhos a Mais): 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 Cipriano Pereira 

Carvalho & Filhos, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos realizados e com os preços unitários registados na 

proposta, no valor de 23.202,94 euros. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento, por conta do contrato inicial,  

atendendo a que o volume dos trabalhos a menos é largamente 

superior ao dos trabalhos a mais. ----------------------------------  

*A12*  Auto de Medição número 1 (Trabalhos de Suprimento de 

Erros e Omissões):  Em seguida, foi presente informação 
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prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Cipriano Pereira Carvalho & Filhos, Limitada, 

se referia a 50% do volume global de trabalhos de suprimento 

de erros e omissões que o adjudicatário deveria ter identificado 

na fase de formação de contrato, no valor de 15.617,29 euros. -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

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

*A13*  Auto de Medição número 2 (Trabalhos de Suprimento de 

Erros e Omissões):  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 Cipriano Pereira Carvalho & Filhos, Limitada, 

está em conformidade com as medidas efectuadas em obra e 

com os valores constantes nas propostas, no valor de 82.580,72 

euros. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

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

*A14*  Escrituras de Justificação para Proceder ao Registo Predial 

de Vários Prédios Urbanos e Rústicos:  Em seguida, foi 

presente informação dos serviços dando conta que, não existe 

escritura de compra e venda ou outro documento que certifique 

a titularidade de propriedade, por parte do Município de 
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Trancoso, dos seguintes prédios urbanos e rústicos, cujas 

certidões matriciais se anexam: -------------------------------------  

Prédios urbanos: -------------------------------------------------  

-Artigo matricial P2218 - Estádio municipal de Trancoso; -  

-Artigo matricial P1199 - Piscinas municipais de Vila 

Franca das Naves; --------------------------------------------  

-Artigo matricial P1834 - Edifício de apoio ao cemitério; -  

-Artigo matricial P2217 - Sanitários públicos. ---------------  

Prédios rústicos: -------------------------------------------------  

-Artigo matricial 1459 - Terreno em frente ao lar; ----------  

-Artigo matricial 1460 - Terreno em frente ao lar.  ----------  

Considerando, ainda, que os referidos prédios inscritos na 

matriz predial urbana e rústica não se encontram registados na 

Conservatória do Registo Predial e não é possível proceder ao 

seu registo sem que previamente se outorgue uma escritura de 

justificação notarial por usucapião, a Técnica superior, Ana 

Ferra, propôs que se efectuassem as escrituras de justif icação 

dos citados prédios urbanos, com o objectivo de se proceder ao 

seu registo na competente Conservatória do Registo Predial.  ---  

A Câmara Municipal deliberou mandar efectuar escrituras de 

justificação dos prédios referidos na informação atendendo à 

posse pública e de boa-fé que o Município vem fazendo, dando 

poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorga das 
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respectivas escrituras. -----------------------------------------------  

*A15*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Em seguida, foi 

presente uma Certidão expedida pelo Secção de Obras 

Particulares onde certifica que, de harmonia com despacho 

exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o número 

459, na Secção de Obras Particulares, apresentado por Irides da 

Penha Bandarra Esteves Matias, residente em Rua da Tapada 

Nova, nº 3, freguesia de Torre do Terrenho, Concelho de 

Trancoso, que o prédio urbano sito na Rua da Carreira, 

freguesia de Torre do Terrenho, Concelho de Trancoso, inscrito 

sob o artigo matricial número 333, está isento de licença de 

utilização, uma vez que, o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor ao Decreto - Lei número 38.382, de 7 de 

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

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A16*  Em seguida, foi presente uma Certidão expedida pelo Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número 461, na Secção de Obras Particulares, apresentado por 

Maria da Luz Dias de Almeida Ferreira, residente em Rua 

Deficientes das Forças Armadas, Lt 18, 1º Frente, freguesia de 

Coração de Jesus, Concelho de Viseu, que o prédio urbano sito 

na Quinta do Pedreiro, freguesia de Torre do Terrenho, 
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Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 

381, está isento de licença de utilização, uma vez que, o mesmo 

foi construído antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei 

número 38.382, de 7 de Agosto de 1951. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A17*  Em seguida, foi presente uma Certidão expedida pelo Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número 467, na Secção de Obras Particulares, apresentado por 

Luís dos Santos Figueiredo Rebelo, residente em Largo de São 

Pedro, Vale de Mouro, freguesia de Tamanhos, Concelho de 

Trancoso, que o prédio urbano sito na Rua do Vale, freguesia 

de Tamanhos, Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo 

matricial número 438, está isento de licença de utilização, uma 

vez que, o mesmo foi construído antes da entrada em vigor ao 

Decreto - Lei número 38.382, de 7 de Agosto de 1951. ----------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

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

Em seguida, foram presentes os despachos relativos aos 

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

- Deslocação de Cogula a Vila Franca das Naves, em 1 de 

Junho, tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 
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150 euros. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 150 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação.’ ---------------------------------------------------  

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

- Deslocação de Trancoso a Aldeia de São Sebastião, em 

14 de Junho, 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 realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 250 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação.’ ---------------------------------------------------  

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

- Deslocação de Miguel Choco a Lisboa, em 12 de Junho, 

tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

900 euros. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 
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Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 900 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação.’ ---------------------------------------------------  

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

- Deslocação de Trancoso a Ourentã, em Cantanhede, em 2 

de Julho, tendo o respectivo transporte sido efectuado 

pela empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no 

valor de 450 euros. -------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 450 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação.’ ---------------------------------------------------  

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

- Deslocação de Miguel Choco a Mira, em 7 de Agosto, 

tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

500 euros. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 500 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação.’ ---------------------------------------------------  



 
 

Acta  n . º    15  /  2011 .    Reunião  de    10 -08 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

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

*A19*  Pedido de Troféu:  Seguidamente, foi presente o requerimento 

número 2207 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 

do passado mês de Julho, do Grupo Desportivo de Trancoso, a 

solicitar o apoio na aquisição de uma taça, para o primeiro 

lugar do Torneio de Futsal ‘Cidade de Trancoso’, a decorrer no 

Pavilhão Multiusos, de 5 a 23 de Julho. ----------------------------  

Os serviços informaram que é necessário o valor de 78 euros 

com IVA incluído. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a aquisição de uma taça até ao valor de 90 euros. 

À reunião para ratificação’.-----------------------------------------  

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

*A20*  Subsídio:  De seguida, foi presente o requerimento número 

2508 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de Agosto, da freguesia de Vila Franca das Naves, 

a solicitar um subsídio para ajuda da realização da Festa em 

Honra da Nossa Senhora da Boa Esperança que se realiza de 12 

a 15 de Agosto. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio sob a forma de 

subsídio no valor de 5.000 euros, mediante protocolo. ----------  

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2516 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês 
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de Agosto, da Associação de Dadores de Sangue de Vila Franca 

das Naves a solicitar almoços, para 12 pessoas, para os dias 15 

e 20 do corrente mês de Agosto, para 2 brigadas de recolha de 

sangue, a ter lugar junto do recinto da Feira de São 

Bartolomeu. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou colaborar com a oferta de 

almoços para cerca de 12 pessoas nos 2 dias, devendo para tal 

solicitar-se proposta à Encanta, no pavilhão multiusos. -------  

*A22*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 2521 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente 

mês de Agosto, da Fábrica da Igreja Paroquial de Freguesia de 

Santa Maria a solicitar um subsídio de 1.500 euros, para ajuda 

da realização da Festa em Honra da Nossa Senhora da Fresta, 

que se realiza a 14 e 15 de Agosto. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio sob a forma de 

subsídio no valor de 500 euros, mediante protocolo. ------------  

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

*A23*  Interlocutor do Município na Avaliação do IMI:  --------------  

A Câmara Municipal, face à necessidade de nomear um 
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interlocutor para as matérias relativas às alterações do 

zonamento do concelho para efeitos da avaliação do IMI, para 

colaborar com o perito das Finanças, tendo em vista 

reformular o habitual zonamento, nomeou o senhor 

engenheiro Victor Silva. --------------------------------------------  

*A24*  Destaque de parcela: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 437, do Sector de Obras Particulares e Loteamentos que 

deu entrada nesta Câmara em 18 passado mês de Julho, de Luís 

Manuel Ramos Baptista, residente em Aldeia Velha, a solicitar 

autorização para o destaque de uma parcela de terreno a 

destacar do prédio rústico sito de Chão da Igreja, freguesia de 

Aldeia Nova, inscrito na matriz predial com o artigo 120, que 

confronta de Norte com António Augusto dos Santos, Sul e 

Poente com Caminho e Nascente com estrada, descrita na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 1226/20110114.  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara Municipal que o prédio que será 

sujeito á operação de destaque, está situado em zona urbana. O 

pedido de destaque de uma única parcela cumpre 

cumulativamente as seguintes condições constantes no 4º ponto 

do artigo 6º do Decreto do Decreto de Lei nº 26/2010 de 30 de 

Março. ------------------------------------------------------------------  

O prédio rústico sobre o qual incide a operação de destaque tem 
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a área de 3.747 m2. A parcela a destacar tem a área de 1.388 

m2. A parcela sobrante terá a área de 1.359 m2. A área bruta de 

implantação das construções não poderá ser superior a 347 m2, 

a área bruta das construções não poderá ser superior a 694 m², 

a habitação é constituída no máximo por dois pisos 

habitacionais. ---------------------------------------------------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar mais nenhum 

destaque por um prazo de 10 anos. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque de acordo 

com a informação. ---------------------------------------------------  

*A25*  Beneficiação do Campo da Feira - Auto de Medição número 

5: 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 

Cipriano Pereira Carvalho & Filhos, Limitada, está em 

conformidade com as medidas efectuadas em obra e com os 

valores constantes nas propostas, no valor de 75.290,28 euros. -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

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

*A26*  Pedido de Venda da Artesanato:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 2344 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 26 do passado mês de Julho, de Maria João Caetano 

Pires Matos, residente em Trancoso, a solicitar autorização 
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para expor e vender artigos de artesanato de sua produção no 

Posto de Turismo.-----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar, comunicando ao 

Posto de Turismo. ----------------------------------------------------  

*A27*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A28*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A29*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,00 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 Director de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Director de Departamento:  

 


