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ACTA DA REU"IÃO ORDI"ÁRIA DA 

CÂMARA MU"ICIPAL DE TRA"COSO 

REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2011. -  

*A1*  Aos 26 dias do mês de Outubro 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, António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco. ------------------------------------------------  

*A2*  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 

*A3*  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 21 

do passado mês de Setembro e de 11 do corrente mês de 

Outubro, dispensando as suas leituras em virtude destas terem 

sido antecipadamente distribuídas a todos os membros da 

Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 

91º do diploma atrás citado, as actas ora aprovadas, sejam 
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afixadas no átrio do edifício dos Paços do Município de 

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

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 204 datado de 25 do corrente mês de Outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 372.047,92 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 313.091,10 €. ----------------  

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

*A5*  Intervenções: Começou por usar da palavra a senhora 

vereadora doutora Ivone Mouco, tendo chamado à atenção para 

a situação muito difícil que algumas pessoas no concelho, estão 

a viver neste momento, existindo por isso hoje necessidade de 

garantir a essas pessoas, condições mínimas no que respeita à 

alimentação, vestuário, etc..  -----------------------------------------  

Assim, continuou, era importante que o Município não ficasse 

alheio a estas situações socialmente urgentes, devendo estar 

atento, intervindo sempre que necessário, para além de alertar e 

sensibilizar toda a comunidade, para as situações de pobreza e 

exclusão social já que, certamente se irão agravar no futuro. ---  

A este propósito, tomou a palavra o senhor Presidente da 

Câmara para afirmar considerar oportuna a intervenção da 

senhora vereadora, pois também entende que a situação 
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apresentada é uma situação que deve preocupar toda a gente, 

em especial todos aqueles que tem responsabilidades, nas 

diferentes entidades públicas ou privadas. -------------------------  

Assim, na sua opinião, o que era essencial é que se organize 

uma rede local, para atender os mais necessitados. ---------------  

Esta resposta, acrescentou, deve ser feita através de um 

programa concertado, contando com a colaboração de todos, ou 

seja, juntas de freguesia, IPSS, igreja e naturalmente a 

autarquia. --------------------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira para informar que o próximo mercado 

semanal, irá já decorrer no novo espaço, concluídas que estão 

as obras, bem como os procedimentos burocráticos previstos no 

Regulamento Municipal respectivo. --------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Processo de Expropriação do Terreno Destinado ao Mercado 

Grossista: Seguidamente, foi presente o requerimento número 

3063 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do 

passado mês de Setembro, de Fernando Luís Tavares Moutinho 

Garcês Cabral, na qualidade de único e universal herdeiro de 

seus pais, Maria Emília Monteiro Garcês Cabral e Luiz 

Gonzaga Simões Cabral, e como tal proprietário do prédio 

rústico sito no lugar da Quinta do Conde – Sorte das Viúvas, 
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inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria, sob o 

número 2588 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 320, a requer, com carácter de 

urgência, a marcação de uma escritura a que alude o artigo 37º 

do Código das Expropriações, bem assim como do pagamento 

da quantia de 129.100 euros, nos termos do artigo 11º do 

supracitado diploma legal, aos falecidos pais em 5 de Agosto 

de 2005. ----------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o disposto no artigo 70º do Código das 

Expropriações, ao pagamento da quantia acima referida, 

acresce os juros moratórios que deverão incidir sobre o 

montante da indemnização supracitada, à taxa fixada nos 

termos do artigo 559º do Código Civil.  ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou recolher opiniões 

fundamentadas designadamente ao doutor Castanheira �eves 

e outro advogado ao qual devem ser remetidos os documentos 

necessários à questão. -----------------------------------------------  

Mais foi deliberado solicitar ao senhor engenheiro Fernando 

Cabral o registo da propriedade, bem como o documento que 

serviu de base ao registo. -------------------------------------------  

*A8*  Licença Administrativa para a Alteração do Alvará de 

Loteamento número 2/92: Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 392 da Secção de Obras Particulares que 
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deu entrada nesta Câmara em 22 do passado mês de Junho, da 

Junta de Freguesia de Santa Maria, a solicitar a alteração ao 

alvará de loteamento número 2/92. ---------------------------------  

O requerente solicita a alteração ás características do lote nº 1 

do alvará nº 2/92. Assim, as alterações incidem nos índices de 

edificabilidade previstos em alvará para o lote nº 1, mantendo-

se todos os restantes valores constantes no alvará inicial, 

conforme se verifica pela planta de síntese anexa que contem o 

quadro síntese com os valores alterados. --------------------------  

Alterações ao lote nº 1: ----------------------------------------------  

- Área de implantação em alvará - 144 m2; ------------------  

- Área de implantação da alteração proposta - 199 m2; -----  

- Área de pavimentos máxima em alvará - 288 m2; ---------  

- Área de pavimentos máxima da alteração proposta - 398 

m2 --------------------------------------------------------------  

Assim, não se vê impedimento legal à alteração solicitada, 

devendo o acto dar lugar a um aditamento ao alvará e 

respectiva comunicação oficiosa à C.R.P., conforme o previsto 

na alínea 7ª do artigo 27º "Alteração à licença" do R.G.U.E.. ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração ao 

loteamento nos seus precisos termos com isenção de taxa dado 

tratar-se de uma Junta de Freguesia. -----------------------------  

*A9*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 
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presente o requerimento número 647 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 24 do corrente 

mês de Outubro, de Clara Duarte Meireles Lopes, residente em 

Trancoso, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

prédio urbano, sito em Cótimos, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 344 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 da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 652 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

24 do corrente mês de Outubro, de Arminda de Jesus Gonçalves 

Caldeira, residente em Sintra, a solicitar isenção de licença de 

utilização de um palheiro, sito em vide, em Casas, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 1053 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 da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 657 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 



 
 

Acta  n . º    20  /  2011 .    Reunião  de    26 -10 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

25 do corrente mês de Outubro, de Virgínia de Jesus Araújo 

Bernardino, residente em Carigas, a solicitar isenção de licença 

de utilização de uma casa de habitação, sita na laiginha, em 

Carigas, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 229 da 

freguesia de Vale do Seixo, 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 da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A12*  Empreitada de Obras Públicas para a Concretização de um 

Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Trancoso, que inclui a Construção do Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso e a Remodelação da Iluminação 

Pública dentro da Zona de Muralha do Centro Histórico, 

classificado como Aldeia Histórica - Auto de Medição 

número 2 (I.P.): 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 Manuel Rodrigues Gouveia, SA, está em 

conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta, no valor de 330.885,29 euros.  

A remodelação da iluminação pública dentro da zona de 

muralha do centro histórico está concluída, logo deverá ser 
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objecto da recepção provisória parcial.  ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao pagamento e ao envio do pedido de 

comparticipação. -----------------------------------------------------  

*A13*  TEGEC, EEM - Relatório de Gestão Intercalar e Parecer do 

ROC: Seguidamente foi presente o requerimento número 3347, 

da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente 

mês de Outubro, da TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, EEM, no cumprimento do 

estipulado na aliena e) do artigo 28º da Lei número 53-F/2006 

de 29 de Dezembro, a enviar o relatório de gestão intercalar 

referente ao 1º semestre de 2011 assim como parecer do Fiscal 

Único e as respectivas recomendações de auditoria. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar com as abstenções dos 

senhores vereadores do PS. -----------------------------------------  

�ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

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

*A14*  Transportes Escolares: Em segu ida ,  fo i  p r es en t e  o  

r equer imen to  número  3421 ,  d a  S ecr e t a r i a  que  d eu  en t rada  

n e s t a  Câmara  em 14  do  co r ren t e  mês  d e  Ou tub ro ,  d e  Sé rg io  

Dua r t e  P e r e i r a  Tenre i ro ,  r e s i d en t e  n a  Qu in t a  d a  Cas t anhe i r a ,  

f r egues i a  d e  Vi l a  Ga rc i a ,  a  p ropo r  o  v a lo r  d e  20  eu ros  d i á r io s  

p a r a  e f ec tua r  o  t r an spor t e  dos  s eus  f i l hos ,  d e sde  a  s ua  

r e s i d ênc i a  a t é  Vi l a  Ga rc i a ,  p a r a  s egu i rem  no  t r anspo r t e  e sco l a r  
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no rmal  p a r a  o  e s t abe l ec imen to  d e  ens ino  de  Vi l a  F r anca  d as  

Naves .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

A Câmara Municipal deliberou acordar no apoio ao 

transporte pelo valor de 20 euros por dia, retroactivo ao inicio 

do ano lectivo. --------------------------------------------------------  

*A15*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Trancoso a solicitar um apoio de 

300 euros, para a realização de encontro no âmbito da abertura 

do ano lectivo 2011/2012. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar um subsídio de 300 

euros, mediante protocolo, com a Associação de Pais para a 

finalidade referida. --------------------------------------------------  

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

*A16*  Ratificação do Contrato de Cedência de Exploração do 

‘Campo da Feira’:  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o Contrato de 

Cedência de Exploração do espaço denominado ‘Campo da 

Feira’, com efeito a Janeiro de 2011, por maioria, com as 
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abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista. ----  

�ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

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

*A17*  Outorga de Escritura de Compra e Venda de um Terreno 

Destinado à Implantação do Futuro Centro de Interpretação 

Isaac Cardoso:  -------------------------------------------------------  

�a sequência da deliberação tomada em reunião de 25 de 

Maio de 2010, a Câmara Municipal deliberou outorgar 

escritura de compra e venda do prédio urbano do prédio 

urbano, composto por um terreno para construção, sito na 

Rua do Poço do Mestre, freguesia de São Pedro, deste 

concelho, que confronta de �orte, �ascente e Poente com rua, 

e de Sul com herdeiros de António Traquina, com a área de 

167,70 metros quadrados, inscrito na matriz sob o artigo 1825 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso 

com o número 425, terreno este destinado à implantação do 

futuro Centro de Interpretação Isaac Cardoso. ------------------  

Mais foi deliberado, acordar com os referidos proprietários, 

os seguintes pagamentos, como contrapartida da alienação do 

citado prédio, em função da quota-parte de cada um deles: ----  

- Amélia Judite Santos, detentora de um meio, receberá 

24.000 euros; -------------------------------------------------  

- Jorge Manuel Mendo, detentor de um oitavo, receberá 
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12.000 euros; -------------------------------------------------  

- Maria Amália dos Santos Mendo, detentora de um 

oitavo, receberá 12.000 euros; -----------------------------  

- Primavera de Jesus Marques Mendo, detentora de um 

quarto, receberá, 12.000 euros. ----------------------------  

Assim o total acordado para a aquisição do prédio em causa, 

resultante da soma das diferentes quotas-partes, será de 

60.000 euros. ----------------------------------------------------------  

Por último, foi deliberado dar poderes ao senhor presidente 

da Câmara para outorgar a respectiva escritura de compra e 

venda. ------------------------------------------------------------------  

*A18*  Pagamento à TEGEC, EEM no âmbito do Contrato de 

Gestão 1/2011: Em seguida foi presente informação da Chefe 

de Divisão Financeira, sobre o assunto em epígrafe, que se 

reproduz na íntegra: --------------------------------------------------  

‘�o âmbito do Contrato de Gestão 1/2011, estabelecido ente o 

Município de Trancoso e a TEGEC, EM, e em conformidade 

com a deliberação do Órgão Executivo Municipal de 26 de 

Janeiro de 2011, foi contratualizado entre as partes, à 

semelhança do que acontece em cada exercício económico, os 

princípios que consubstanciam a orientação estratégica para o 

desenvolvimento das actividades da TEGEC para o ano de 

2011, bem como os meios financeiros considerados adequados 
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à sua execução. -------------------------------------------------------  

Dando cumprimentos aos termos do referido contrato de 

gestão, iniciou-se a partir da sua data de celebração, a 

respectiva execução financeira. -------------------------------------  

Em Abril do corrente ano, e após uma análise mais detalhada 

das disposições da Lei 48/2006, de 29 de Agosto (Lei de 

Organização e Processo do Tribunal de Contas), entendeu-se 

que se deferia fazer sujeitar o contrato em questão à 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas. ------------------------  

�este contexto, e de acordo com o disposto no nº. 1, do artigo 

45º, da citada Lei "Os actos, contratos e demais instrumentos 

sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas podem 

produzir todos os seus efeitos antes do visto ou da declaração 

de conformidade, excepto quanto aos pagamentos a que derem 

causa.. . ".  --------------------------------------------------------------  

�a circunstância de não ser entendimento unânime a 

obrigatoriedade de sujeição do referido contrato a visto, de ser 

a primeira vez que o Município de Trancoso adoptava tal 

prática e, sobretudo, devido à relevância e impacto que 

resultariam da suspensão dos efeitos financeiros do contrato, 

foi opção do executivo a manutenção das transferências 

previstas no contrato de gestão. De decisão contrária, 

resultaria a suspensa da actuação da empresa municipal, 
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inviabilizando todas as actividades de carácter cultural,  

social, educativo, recreativo, turístico e de protecção 

ambiental, com claro prejuízo para os Munícipes, uma vez que 

não existe alternativa por parte da iniciativa privada, ou de 

outras entidades públicas, à prestação dos serviços em 

questão, afectando claramente a qualidade de vida da 

população. Entendeu-se pois, que tal decisão iria promover, 

uma vez mais, a descriminação negativa da população do 

Concelho, colocando-a em situação de desigualdade em termos 

de acessibilidade a serviços, que em territórios com dimensão 

são atractivos ao seu desenvolvimento pela iniciativa privada. 

�ão sendo estas actividades, pela sua natureza, 

economicamente viáveis em territórios de baixa densidade 

populacional, tal facto conduz a que tenha de ser a 

administração local, organizada segundo as várias formas 

jurídicas que a lei prevê para o exercício das suas atribuições, 

a substituir-se à ausência de oferta por parte dos privados, de 

forma a assegurar a prestação desses mesmos serviços. ---------  

�o entanto, e apesar deste enquadramento, os serviços 

financeiros têm vindo a alertar para o facto de, perante a 

ausência de visto, existir uma desconformidade legal que urge 

sanar. ------------------------------------------------------------------  

Assim, e perante tais circunstâncias, questiona-se sobre os 
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procedimentos a adoptar relativamente aos pagamentos no 

âmbito do contrato de gestão em causa.’ --------------------------  

Atendendo a que é controvertida a questão do envio ao 

Tribunal de Contas deste contrato, considerando que, na 

obstante não ter sido produzido ainda o visto, pondo em 

causa, por falta de financiamento, a prestação de serviços 

básicos quer à população, quer à população escolar, quer aos 

jovens, á cultura e á economia, considerando a gravidade da 

situação económica que se vive e as suas implicações sociais 

se se pusesse em causa o financiamento da E M TEGEC, a 

Câmara Municipal deliberou continuar a assegurar as 

transferências de meios financeiros no âmbito deste contrato 

programa, por maioria, com a abstenção dos senhores 

vereadores do PS. ----------------------------------------------------  

�ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

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

*A19*  Apoio Financeiro à Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso e destinado à época desportiva 2011/2012:  ----------  

A Câmara Municipal, reconhecendo o papel relevante da 

entidade acima referidas, desenvolve em prol da prática 

desportiva no concelho, em particular com as camadas mais 

jovens, bem como a necessidade de contenção a que todos os 

organismos públicos, se encontram sujeitos, deliberou atribuir 



 
 

Acta  n . º    20  /  2011 .    Reunião  de    26 -10 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

à Associação Cultural e Recreativa de Trancoso um apoio 

financeiro de 17.500 euros destinados à concretização da 

época desportiva de 2011/2012, devendo ser outorgado o 

competente contrato-programa de desenvolvimento desportivo.   

*A20*  Comemoração do Dia de Portugal em França: O senhor 

adjunto do senhor Presidente da Câmara prestou a informação 

que seguidamente se transcreve: ‘�o âmbito do assunto 

mencionado em epígrafe, fomos contactados pelo senhor 

vereador Hermano Sanches, vereador na Câmara de Paris, 

para nos associarmos à Comemoração do Dia de Portugal em 

França que se vai celebrar no próximo dia 11 de �ovembro. 

Surgiu a ideia de ser oferecido pelo nosso Município um 

produto típico do concelho, que neste caso, seriam castanhas. 

Pelo que solicita, autorização para oferecer 1 tonelada de 

castanhas, mais 5000 cartuxos com logótipo de Município e o 

respectivo transporte.  ------------------------------------------------  

Deixo o assunto à consideração’.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou participar no evento, dada a 

grande comunidade de Trancosenses na região e a divulgação 

do produto tão característico de Trancoso como é a castanha, 

oferecendo 1 tonelada de castanha e os 5.000 cartuchos. ------  

*A21*  Taxa de Licença de Construção: Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 645 da Secção de Obras Particulares que 



 
 

Acta  n . º    20  /  2011 .    Reunião  de    26 -10 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

deu entrada nesta Câmara em 21 do corrente mês de Outubro, 

do Centro Social Paroquial de Vila Franca das Naves, a 

solicitar isenção de taxa de acordo com o Regulamento, 

referente a autorizada de utilização da creche. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder isenção de taxas no 

âmbito do Regulamento em vigor. ----------------------------------  

*A22*  Pedreira de Ladeiras: Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 3265 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 3 do corrente mês de Outubro, de Pedreiras de 

Ladeiras, SA, com sede em À dos Ferreiros, a solicitar 

extractos autenticados, centrados no local da pedreira, das 

plantas de ordenamento e de condicionantes do PDM, bem 

como certidão do interesse público municipal para a referida 

pedreira. ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar de interesse 

público municipal a referida pedreira, pelo número de 

trabalhadores e actividade económica desenvolvida pela 

empresa em causa. ---------------------------------------------------  

*A23*  STAL: Em seguida, foi presente o requerimento número 3474 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do corrente 

mês de Outubro, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local a solicitar a colaboração na divulgação e 

recolha de subscritores da petição: Não à redução de autarquias 
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Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

e de trabalhadores. ----------------------------------------------------  

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

*A24*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A25*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A26*  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 da Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa:  

 

 

 

 

 


