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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2011.  

*A1*  Aos 19 dias do mês de Dezembro 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 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 239 datado de 16 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 454.453,96 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 307.508,69 €. ----------------  

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

*A4*  Intervenções: O senhor vereador professor Amílcar Salvador 

tomou a palavra para perguntar como estava o processo de 

adjudicação de diversos caminhos agrícolas, tendo o senhor 
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Presidente da Câmara respondido que o processo iria ser 

apreciado e decidido nesta reunião. --------------------------------  

*A5*  Aquele senhor vereador perguntou ainda se o controle nas 

entradas do Centro Grossista continuava a ser feito. -------------  

O senhor vereador João Carvalho respondeu dizendo que o 

mesmo controle continuava a ser feito. ----------------------------  

ORDEM DO DIA 

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

das Grandes Opções do Plano para 2012, bem como Mapa de 

Pessoal: O senhor Presidente da Câmara, tomou de seguida a 

palavra para, aberta a discussão pública sobre os documentos 

referidos em epígrafe, mostrar disponibilidade para responder 

às questões que os senhores vereadores entendessem colocar, 

começando por colocar em apreciação, a proposta de Mapa de 

Pessoal para 2012. ----------------------------------------------------  

Dado não terem sido solicitados esclarecimentos ou produzidos 

quaisquer intervenções, o senhor Presidente da Câmara,  

colocou a mesma proposta à votação, tendo a mesma sido 

aprovada por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores 

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

Seguidamente, tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para relativamente à proposta de Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para 2012, começar por afirmar que 
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os documentos agora propostos, apresentam, relativamente a 

orçamentos anteriores, um aumento da despesa corrente, em 

mais de 8%. ------------------------------------------------------------  

Relativamente à receita, acrescentou, o único aumento que se 

regista, é ao nível dos impostos. ------------------------------------  

Considerou ainda que grande parte das verbas constantes da 

proposta em análise, se destinam a pagar obras, lançadas há 

vários anos. ------------------------------------------------------------  

Por último o senhor vereador salientou que o grande objectivo 

deste orçamento, conforme consta expressamente da proposta 

entregue, é contratar um empréstimo. ------------------------------  

Não tendo sido produzidos mais intervenções ou solicitados 

comentários, o senhor Presidente da Câmara, colocou os 

documentos referido em epígrafe à votação, sendo os mesmos 

aprovados por maioria, com os votos contra dos senhores 

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

Mais foi deliberado remeter, nos termos da Lei, à Assembleia 

Municipal a proposta agora aprovada. ----------------------------  

Os senhores vereadores do Partido Socialista em seguida 

apresentaram a Declaração de Voto que se reproduz na íntegra:  

--------------------------Declaração de Voto -------------------------  

“Para uma análise do Orçamento e Grandes Opções do Plano 

(GOP) para 2012, importa, desde logo, ter em linha de conta 
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os três orçamentos da Câmara Municipal, apresentados desde o 

início do actual mandato autárquico 2009-2013: -----------------  

 

 2010 2011 2012 

Despesas  Corren tes  8 .753.159,00€  8 .733.980,00€  9 .450.452,00€  

Despesas  de Capita l  17.942.434,00€  21.115.622,00€  14.718.385,00€  

Tota l  26.695.593,00€  29.849.602,00€  24.168.810,00€  

 

Do ponto de vista político, a proposta do orçamento de 2012, 

em pouco ou nada se diferencia das apresentadas nos anos 

anteriores, embora de reconheça um grande decréscimo do seu 

valor global. -----------------------------------------------------------  

Significativo e espantoso é o aumento das despesas correntes 

para 2012 comparativamente a 2011 em mais de 716.472,00 6 

(aumento de 8,2 %), quando, ao nível do Governo e das 

próprias autarquias se exige uma redução. ;a verdade, são 

muitas as autarquias que apresentam um corte de 10% nas suas 

despesas correntes. ---------------------------------------------------  

Estranhamente, num momento de tantas dificuldades que os 

portugueses e, em particular, os trancosenses atravessam, 

constatamos que o único aumento do lado da receita, 

relativamente ao ano anterior, é ao nível dos impostos.  --------  

Sempre considerámos os orçamentos apresentados irreais, 

empolados, meramente especulativos, feridos de qualquer 

credibilidade. As pequenas taxas de execução e a não 
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realização das obras orçamentadas, apesar de prometidas ano 

após ano, acabaram sempre por dar inteira razão aos 

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

O Orçamento e GOP para 2012 agora apresentados são, assim 

e invariavelmente, mais um embuste. -------------------------------  

Tendo em conta: ------------------------------------------------------  

• o que é referido ponto 1 "Introdução", página 1 do 

documento das GOP para 2012, onde se lê que a 

Câmara Municipal de Trancoso irá receber, no próximo 

ano, "menos 5% em relação aos valores que estão a ser 

transferidos em 2011" e "menos 25% em relação à 

aplicação da Lei de Finanças Locais em 2010." ----------  

• a falta de rigor a que já fomos sendo habituados, pelo 

facto de se preverem receitas elevadas e totalmente 

empoladas, como: ---------------------------------------------  

 

Rendimento  de propriedade de 

bens de domínio púb lico  
Rubrica 051.005  2 .983.318,00€  

Venda de bens  de invest imento  Rubrica 090.101  3 .000.000,00€  

Venda de bens  de invest imento  Rubrica 090.301  4 .000.000,00€  

 

• a crise do mercado imobiliário, com as famílias, as 

empresas, as autarquias, o País e a Europa a 

atravessarem as maiores dificuldades económicas e 

financeiras dos últimos 100 anos; --------------------------  
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obviamente que nenhuma destas receitas será conseguida . 

São meras fantasias. --------------------------------------------------  

Ademais, estas tão elevadas percentagens de receitas de 

capital causam, à partida, um forte enviesamento das 

previsões, por serem irrealistas, para além de, no final,  

redundarem numa baixa taxa de execução. ------------------------  

Acresce, ainda, o facto de grande parte das verbas 

orçamentadas se destinar exclusivamente a pagar obras 

realizadas há sete, oito e nove anos (anos de 2003, 2004, 

2005). ------------------------------------------------------------------  

Mas, como é referido no segundo parágrafo, página 2 das GOP 

para 2012, o grande objectivo da maioria do PSD na Câmara 

Municipal é "contratar um empréstimo", ignorando e 

discordando até da recomendação do actual Primeiro-Ministro,  

que a 13/12/2011 dizia "não fazer sentido a ideia de que 

poderemos crescer contraindo mais dívida". ----------------------  

É o claro reconhecimento do falhanço das más opções e 

decisões políticas seguidas nas últimas décadas pela maioria 

PSD no Concelho de Trancoso. -------------------------------------  

Assim sendo, com este orçamento, os trancosenses pouco ou 

nada de bom podem esperar para o ano de 2012. -----------------  

;ão descortinámos qualquer nova obra a lançar em 2012. ------  

Em tempos de crise, apostar na ampliação e criação de infra-



 
 

Acta  n . º    23  /  2011 .    Reunião  de    19 -12 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

estruturas nas zonas industriais, que há muito deveriam estar 

executadas e em pleno funcionamento, parece-nos 

incompreensível e não será certamente a opção mais correcta. 

Importante seria, agora, apoiar as empresas, os comerciantes e 

outras entidades e ajudá-las a criar riqueza e a manter postos 

de trabalho. -----------------------------------------------------------  

Verificamos, com agrado, a tentativa de apoiar a agricultura e 

o empreendedorismo dos jovens, algo que o Partido Socialista 

sempre defendeu. Mas as verbas destinadas a esse apoio são 

irrisórias. --------------------------------------------------------------  

;a cultura e preservação do património, após tantos museus há 

muito prometidos mas sem que nenhum esteja em construído, 

entendemos que não tardará muito o anúncio, em Trancoso, das 

"Ruínas do Palácio Ducal". -----------------------------------------  

E um orçamento pouco virado para as pessoas e incapaz de 

resolver os problemas dos cidadãos do Concelho. Lamentamos 

não ver, neste orçamento, uma forte aposta nas políticas 

sociais, como, por exemplo, a criação de um Fundo Municipal 

de Emergência Social, com verbas destinadas aos mais 

carenciados bem como um reforço do Programa de Apoio ao 

Investimento, que assegure o emprego e crie riqueza no 

Concelho. --------------------------------------------------------------  

Gostaríamos de ver reforçado o apoio às colectividades, 
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instituições, Juntas de Freguesia do Concelho. -------------------  

Preocupa-nos o elevado grau de endividamento do Município, 

por todos sobejamente conhecido, bem como os pareceres do 

Revisor Oficial de Contas: ------------------------------------------  

• de 21 de Abril de 2011, segundo o qual, o Município, no 

exercício de 2010, ultrapassou em cerca de 3.256.000,00 

€ o limite de endividamento líquido (ver ponto 9.2. do 

parecer do Revisor Oficial de Contas de 21/04/2011);---  

• de 26 de Setembro de 2011, segundo o qual o montante 

de endividamento líquido do Município, no primeiro 

semestre de 2011, excedeu o limite previsto em cerca de 

2.575.000,00 € (ver ponto 6.1. do parecer do Revisor 

Oficial de Contas de 26/09/2011). --------------------------  

Manifestamos a nossa inquietação com a futura 

sustentabilidade financeira do Município. -------------------------  

;os tempos de hoje, os sucessivos falhanços desta maioria do 

PSD na Câmara Municipal de Trancoso não são a sorte do 

partido da oposição mas sim a desgraça dos munícipes e o 

empobrecimento de todos os trancosenses. ------------------------  

Para nós, a teoria do "quanto pior melhor" nunca existiu. 

Procuramos, isso sim, ser uma oposição responsável, fazendo 

política com seriedade. ----------------------------------------------  

Votamos CO;TRA esta proposta de Orçamento e Grandes 
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Opções do Plano para 2012. ----------------------------------------  

Trancoso, 19 de Dezembro de 2011 --------------------------------  

Os Vereadores do Partido Socialista.” ----------------------------  

Seguidamente os senhores vereadores do Partido Social 

Democrata apresentaram a Declaração de Voto que se reproduz 

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

-------------------------Declaração de Voto --------------------------  

“A difícil situação em que o Partido Socialista deixou o País, 

após sete anos de Governo, à beira da bancarrota, com um 

endividamento gigantesco e insustentável, teve como 

consequência a implementação de um rigoroso e ajustado 

programa orçamental, que vem originando cortes nas 

transferências para as Autarquias e atrasos nos pagamentos do 

Estado e comparticipações comunitárias. -------------------------  

Como se salientou no documento das Grandes Opções para 

2012, estes cortes significam menos cinco por cento por 

relação a 2011 e cerca de vinte e cinco por cento em relação 

ao cumprimento da Lei das Finanças Locais. ---------------------  

A Situação que o País vive, exige, também, que a 

Administração Local tenha por missão, controlar o nível da 

despesa e do endividamento, reduzindo o investimento público.  

As opções que se colocam ao Município de Trancoso, 

designadamente, para o ano de 2012, serão inevitavelmente, de 
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reduzir o investimento público, devendo ser muito selectiva na 

escolha dos investimentos que tenha impacto no 

desenvolvimento e crescimento económico e na criação de 

postos de trabalho. ---------------------------------------------------  

Assim, o apoio ao investimento e ao empreendorismo, à 

agricultura e ás empresas assume particular relevância neste 

Plano e Orçamento para 2012. --------------------------------------  

Mas, o Município não esquece, ainda, o investimento em áreas 

sociais, não só pela necessidade de assegurar e promover o 

emprego nestes investimentos de proximidade, como pela 

necessidade de intervir em casos de emergência social,  

actuando em sede e com o apoio de vários actores 

institucionais. ---------------------------------------------------------  

É bom lembrar, que a lei não permite que o Município apoie 

financeiramente cidadãos individuais, tão só, que enquadre em 

programas especificamente dirigidos a situações de objectiva 

carência social e económica. ----------------------------------------  

A redução do plano de investimento tem origem, como se disse, 

na necessidade de controlar a despesa pública e investir muito 

selectivamente. --------------------------------------------------------  

Quanto ao aumento da despesa corrente tem a ver apenas com 

o impacto da subida do custo da iluminação pública, 

transportes escolares, matérias primas e serviços. ---------------  
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Lamentamos, que o PS na Câmara Municipal continue a 

caminhar na demagogia fácil,  e na repetida mentira, quando 

refere que o novo empréstimo destinado a saneamento 

financeiro vá aumentar o endividamento. --------------------------  

;a verdade, o processo de saneamento financeiro, que as 

condições do País recomenda, irá, apenas, substituir divida de 

curto prazo, relativo a obras executadas, por um empréstimo 

de igual montante pago a 12 anos. ---------------------------------  

Desta forma, pagam-se às empresas que na sua maioria são da 

área do Município e da região, assegurando que elas 

sobrevivam, evitando-se juros legais, que seriam superiores 

aos juros deste empréstimo de médio prazo e disciplina-se 

financeiramente o Município no caminho da sustentabilidade. -  

Esta maioria social democrata é fiel aos valores da honradez e 

tem por objectivo cumprir com os pagamentos, bem ao 

contrário de alguma opinião mal formada que vai corroendo os 

valores da nossa democracia, de forma bem irresponsável. -----  

Também, todas as referências de estilo gongórico, que o PS faz 

acerca do endividamento municipal são profundamente 

demagógicas, pois sabe-se como o endividamento do Município 

será controlado a curto prazo através do seu saneamento, bem 

como, é do conhecimento público, que está bem abaixo de 

Município vizinhos geridos por executivos socialistas. ----------  
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Os Portugueses sabem como o PS é o campeão do despesismo, 

no País e no distrito da Guarda, e agora, também, arauto de 

uma nova doutrina do ‘não pagador’. ------------------------------  

Pode o PS desta Autarquia, falar, gritar, dizer o que quiser, 

acerca da gestão municipal desta maioria social democrata, 

mas não pode esconder, que o único indicador de 

desenvolvimento conhecido – o indicador demográfico – que 

estabelece a relação entre o desenvolvimento económico, a 

criação de emprego e a fixação de pessoas, seja tão favorável 

a Trancoso, que coloca o nosso Município no segundo lugar no 

distrito, facto que suscita, pelos vistos, tanto a admiração de 

muitos como a inveja de alguns. ------------------------------------  

;este sentido, a maioria social democrata na Câmara 

Municipal vota a favor das Grandes Opções para 2012, que 

lamentavelmente, não receberam qualquer contributo positivo, 

tão só a critica fácil e gratuita da oposição. ----------------------  

Os vereadores do Partido Social Democrata”. --------------------  

*A7*  Análise, Discussão e Votação da Proposta relativa à 

Participação Variável do Município no IRS, nos termos do 

artigo 20º da Lei número 2/2007, de 15 de Janeiro:  -----------  

A Câmara Municipal, analisada e discutida a matéria referida 

em epígrafe, e atendendo à decisão tomada no ano anterior, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de redução de 
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2% na participação variável do Município de 5%, no IRS. -----  

Mais foi deliberado nos termos da Lei, sujeitar esta proposta à 

aprovação da próxima Assembleia Municipal. -------------------  

*A8*  Análise, Discussão e Votação da 4ª Revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa e às Grandes Opções do Plano:  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara justificou a 

apresentação dos documentos referidos em epígrafe, afirmando 

que o procedimento da Revisão Orçamental se destina a fazer 

ajustamentos ao Orçamento, sendo por isso um instrumento de 

trabalho. ---------------------------------------------------------------  

Feitas estas considerações, o senhor Presidente da Câmara 

mostrou-se disponível para prestar qualquer esclarecimento. ---  

Dado não terem sido solicitados esclarecimentos ou produzidas 

intervenções, o senhor Presidente da Câmara, colocou os 

documentos em discussão, à votação tendo os mesmos sidos 

aprovados por maioria, com os votos contra dos senhores 

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

Mais foi deliberado remeter, nos termos da Lei, à Assembleia 

Municipal a proposta agora aprovada. ----------------------------  

*A9*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Aumento do 

Capital Social da Empresa Municipal TEGEC, EEM, a 

concretizar mediante a transferência de um bem do 

imobilizado e de uma entrada em numerário:  ------------------  
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Seguidamente o senhor Presidente da Câmara tomou a palavra, 

para em síntese, justificar o aumento do capital social da 

Empresa Municipal, afirmando que desta forma se cumpririam 

os requisitos exigidos na lei, informando também esperar que a 

Empresa Municipal obtenha um resultado positivo no final 

deste exercício. -------------------------------------------------------  

Referiu ainda que, dado tratar-se de um reforço de capital, e 

detendo a Câmara Municipal a totalidade do capital social da 

Empresa, fica assegurado a destinação pública do imóvel 

‘Centro Cultural’.  -----------------------------------------------------  

Assim, propôs que o referido aumento do capital social fosse 

concretizado através da transferência de um bem do património 

do Município, o Centro Cultural de Trancoso e respectivo 

terreno, bem como de uma entrada em numerário, ou seja 

35.000 euros. ----------------------------------------------------------  

Mais propôs que, fosse igualmente aprovada a isenção à 

TEGEC, EEM do pagamento do IMT, relativamente à 

transferência do citado imóvel, dado tratar-se de uma empresa 

totalmente de capital municipal e cumprir os demais requisitos 

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

Colocada a proposta apresentada à discussão e votação, a 

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto de 

qualidade do senhor Presidente da Câmara e com os votos 
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contra dos senhores vereadores do Partido Socialista, aprovar 

o aumento de capital social da Empresa Municipal TEGEC, 

EEM, em espécie através da transferência de um bem imóvel, 

o Centro Cultural de Trancoso e respectivo terreno, inscrito 

na matriz predial urbana da freguesia de Santa Maria, sob o 

artigo 2162 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso, sob o número 2279/20110824, propriedade do 

Município, tendo este bem, o valor global de 785.212,83 

euros, conforme avaliação do Revisor oficial de contas Lino 

Correia, SROC, Unipessoal, Limitada, nos termos do artigo 

28º do Código das Sociedades Comerciais e de uma entrada 

em numerário no valor de 35.000 euros. --------------------------  

Mais foi deliberado, nos termos da Lei número 2/2007, de 15 

de Janeiro, propor igualmente à Assembleia Municipal a 

aprovação da isenção de IMT relativamente à transferência 

do bem imóvel acima identificado. ---------------------------------  

Por último foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para outorgar a escritura de aumento do capital 

social.  ------------------------------------------------------------------  

Cão participou na discussão e votação o senhor vereador 

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

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

Previsional da Empresa Municipal de TEGEC, EEM: 
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Seguidamente foi presente o requerimento número 4007, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 16 do corrente 

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

enviar os Instrumentos de Gestão Previsional para o ano de 

2011. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por maioria, com a 

abstenção dos senhores vereadores do Partido Socialista, os 

documentos relativos aos instrumentos de gestão bem como o 

parecer do fiscal único. ---------------------------------------------  

Cão participou na votação e discussão o senhor vereador 

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

*A11*  Desafectação do domínio público de áreas de cedência ao 

Município no âmbito da Urbanização Quinta do Conde: Em 

seguida foi presente informação do Serviço de Património a dar 

conta que o loteamento e os projectos definitivos, da 

Urbanização Quinta do Conde, foram aprovados pelas 

deliberações camarárias de 05/08/1999 e 30/03/2000. ------------  

Reportando-nos à data, a legislação aplicável é o Decreto-Lei 

n.º 448/91, de 29 de Novembro, e em cumprimento do n.º 1 e 

do n.º  3 do artigo 16.º, as áreas de cedência, que totalizam 

22.976,00 m2, devem passar a integrar o domínio público 

municipal com a emissão do alvará de loteamento n.º 2/2000: --  

- Área verde: 4.750,00 m2; -------------------------------------  
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- Área de arruamentos: 9.325,00 m2; -------------------------  

- Área de passeios: 3.750,00 m2; ------------------------------  

- Área de estacionamentos: 1.650,00 m2; ---------------------  

- Área de equipamento: 3.501,00 m2 (Polidesportivo: 

412,00 m2; Depósito de gás: 753,00 m2; Restante área 

de equipamento: 2.336,00 m2). -----------------------------  

A Comissão de Avaliação de Inventário avaliou os seguintes 

imóveis para serem introduzidos no inventário municipal de 

2011, na sua Acta N.º1, de 3 de Outubro de 2011: ----------------  

- Rede de águas distribuição; ----------------------------------  

- Rede de esgotos domésticos; ---------------------------------  

- Rede de águas pluviais; ---------------------------------------  

- Rede de gás; ----------------------------------------------------  

- Rede eléctrica de BT; -----------------------------------------  

- Rede de telefones; ---------------------------------------------  

- Arruamentos; ---------------------------------------------------  

- Passeios e estacionamentos; ----------------------------------  

- Terrenos: Terreno da área verde, terreno do 

Polidesportivo, terreno do depósito de gás e terreno da 

restante área de equipamento. -------------------------------  

Os referidos imóveis foram introduzidos no inventário 

municipal em 07/12/2011 e 09/12/2011, ficando afectos ao 

domínio público. ------------------------------------------------------  
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Ora, à presente data, a legislação, neste âmbito, em vigor é o 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, que introduziu 

alterações ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e o 

seu n.º 3 do artigo 44.º passou a ter a seguinte redacção “ As 

parcelas de terreno cedidas ao município integram-se no 

domínio municipal com a emissão do alvará, …, devendo a 

câmara municipal definir no momento da recepção as parcelas 

afectas aos domínios publico e privado do município.” ----------  

A recepção definitiva das obras de urbanização tem data de 

30/05/2006, tendo sido deliberado, em reunião de câmara de 

01/06/2006, receber a título definitivo o auto de vistoria 

realizado. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal,  na sua reunião de 11 de Outubro de 2011, 

definiu as parcelas afectas ao domínio público e ao domínio 

privado do município: ------------------------------------------------  

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

- Rede de águas distribuição: 1.4625,22 m; ------------------  

- Rede de esgotos domésticos: 1.320,00 m; ------------------  

- Rede de águas pluviais: 802,00 m; --------------------------  

- Arruamentos: 9.325,00 m2; -----------------------------------  

- Passeios: 3.750,00 m2; ----------------------------------------  

- Estacionamentos: 1.650,00 m2; ------------------------------  

- Rede de gás: 1.497,00 m; -------------------------------------  
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- Rede eléctrica de BT: 1850,00 m, 45 iluminárias; ---------  

- Rede de telefones: 1.681,00 m; ------------------------------  

- Terrenos: Terreno da área verde (4.750,00 m2) e terreno 

da restante área de equipamento (2.336,00 m2). ----------  

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

- Terrenos: Terreno do Polidesportivo (412,00 m2) e 

terreno do depósito de gás (753,00 m2). -------------------  

Torna-se, assim, necessário a desafectação do domínio público 

municipal da área do terreno do Polidesportivo (412,00 m2) e 

da área do terreno do depósito de gás (753,00 m2), pelo que, 

em cumprimento da alínea b) do n.º4 do artigo 53.º da Lei n.º  

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, é da competência da Assembleia Municipal 

deliberar neste sentido. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta e a 

remeter, nos termos da Lei, à Assembleia Municipal a 

proposta agora aprovada. -------------------------------------------  

*A12*  Afectação de Diversos Bens Imóveis ao Domínio Público 

Municipal: No seguimento da Informação n.º 934, de 31 de 

Maio de 2011, do Serviço de Património, da Informação da 

Chefe da Divisão Financeira, de 21 de Junho de 2011, e dos 

Serviços Técnicos, de 26 de Setembro de 2011, que se anexam, 

conclui-se que a todos os bens imóveis enumerados, com a 
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excepção do bem imóvel com o n.º de inventário 5697 que é um 

terreno junto à Barragem da Teja adquirido com o intuito de se 

ali  construir uma zona de lazer, deverá ser alterada a 

classificação contabilística de bens de domínio privado para 

bens de domínio público, por forma a afectá-los às utilidades 

públicas correspondentes e assim melhorar a qualidade de 

informação prestada pelo sistema de inventário e cadastro. -----  

A seguir se listam os imóveis a considerar: -----------------------  

- Bem n.º 5013 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 100); --------------------------------------  

- Bem n.º 5014 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

105);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5015 - Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

106);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5016 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

107);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5017 - Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 118); --------------------------------------  

- Bem n.º 5018 - Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 120); --------------------------------------  

- Bem n.º 5019 - Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

121);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5020 – Terreno afecto à barragem da Teja 
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(parcela do artigo 122); --------------------------------------  

- Bem n.º 5021 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

123);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5022 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

124);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5023 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 47); ---------------------------------------  

- Bem n.º 5259 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 10); ---------------------------------------  

- Bem n.º 5260 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

107);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5261 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

110);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5262 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

111);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5263 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

112);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5264 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

113);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5265 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

114);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5266 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

130);------------------------------------------------------------  
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- Bem n.º 5267 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 147); --------------------------------------  

- Bem n.º 5268 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 148; ---------------------------------------  

- Bem n.º 5269 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 149); --------------------------------------  

- Bem n.º 5270 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

150);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5271 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

151);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5272 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

172);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5273 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 173); --------------------------------------  

- Bem n.º 5274 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

174);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5275 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 175); --------------------------------------  

- Bem n.º 5276 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

176);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5277 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

180);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5278 – Terreno afecto à barragem da Teja 
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(parcela do artigo 183); --------------------------------------  

- Bem n.º 5279 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

185);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5280 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

186);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5281 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

187);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5282 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

188);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5283 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

189);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5284 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

190);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5285 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

191);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5286 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

192);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5287 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

2); --------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5288 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

20); -------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5289 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

21); -------------------------------------------------------------  
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- Bem n.º 5290 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

244);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5291 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

256);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5292 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

259);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5293 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

260);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5294 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

261);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5295 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

262);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5296 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

263);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5297 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

265);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5298 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

3); --------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5299 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 34); ---------------------------------------  

- Bem n.º 5300 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 52); ---------------------------------------  

- Bem n.º 5301 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 



 
 

Acta  n . º    23  /  2011 .    Reunião  de    19 -12 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

53); -------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5302 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

841);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5303 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

9); --------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5304 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

762);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5305 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 829); --------------------------------------  

- Bem n.º 5306 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 830); --------------------------------------  

- Bem n.º 5307 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 831); --------------------------------------  

- Bem n.º 5308 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

833);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5309 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 836); --------------------------------------  

- Bem n.º 5310 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

837);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5311 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

838);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5312 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

839);------------------------------------------------------------  
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- Bem n.º 5313 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 842); --------------------------------------  

- Bem n.º 5314 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

843);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5315 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

844);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5316 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

859);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5317 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

860);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5318 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 862); --------------------------------------  

- Bem n.º 5319 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

868);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5320 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

869);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5324 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

840);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5325 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

845);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5326 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcela do artigo 846); --------------------------------------  

- Bem n.º 5327 – Terreno afecto à barragem da Teja 
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(parcela do artigo 848); --------------------------------------  

- Bem n.º 5328 – Terreno afecto à barragem da Teja (artigo 

871);------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5798 – Terreno afecto à barragem da Teja 

(parcelas dos artigos 129, 264, 266 e 1095); --------------  

- Bem n.º  5691 – Prédio rústico p/ infraestruturas Vila 

Franca das Naves (artigo 1287); ----------------------------  

- Bem n.º 5692 – Terreno para ampliação da zona urbana 

Vila Franca das Naves partcelas 41.1, 41.2 e 41.3 

(Expropriação); -----------------------------------------------  

- Bem n.º 5693 – Terreno para ampliação da zona urbana 

Vila Franca das Naves partcelas 41.4 e 41.5 

(Expropriação); -----------------------------------------------  

- Bem n.º  5694 – Parcela de terreno p/ expansão urbana em 

Vila Franca das Naves (parcela do artigo 1223);----------  

- Bem n.º 5696 – Terreno alargamento estrada de Vila 

Franca das Naves (Artigo 1.591); ---------------------------  

- Bem n.º 5698 – Terreno lugar do Picoto – Expansão 

urbana de Vila Franca das Naves (parcelas do artigos 

1259 e 1249);--------------------------------------------------  

- Bem n.º 5699 – Terreno para expansão urbana em Vila 

Franca das Naves (Artigo 1285);----------------------------  

- Bem n.º 5835 – Terreno para piscina de Vila Franca das 
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Naves (parcela do artigo 1.209), este terreno foi 

utilizado para construção de um caminho; -----------------  

- Bem n.º 5846 – Terrenos expansão urbana Vila Franca 

das Naves (alargamento estrada) (Prédio urbano c/ 70 

m2); ------------------------------------------------------------  

- Bem n.º 5692 – Terreno p/ ampliação da zona urbana em 

Vila Franca das Naves (parcelas: 41.1, 41.2 e 41.3); -----  

- Bem n.º 5693 – Terreno p/ ampliação da zona urbana em 

Vila Franca das Naves (parcelas : 41.4 e 41.5). -----------  

Torna-se, assim, necessário a afectação, dos imóveis referidos, 

ao domínio público municipal, pelo que, em cumprimento da 

alínea b) do n.º4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é da 

competência da Assembleia Municipal deliberar neste sentido. -  

A Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta e a 

remeter, nos termos da Lei, à Assembleia Municipal a 

proposta agora aprovada. -------------------------------------------  

*A13*  Pedido de Licenciamento de Operações Urbanísticas: Em 

seguida, foi presente o requerimento número 874, da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 29 passado 

mês de Novembro, de Aldino Andrade dos Santos, residente em 

Torres, a solicitar licença para a realização da operação 

urbanística de obras de ampliação e alteração de uma 
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hospedagem, sita na Avenida Infante D. Henrique, em 

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

A Divisão de Planeamento, Licenciamento Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara Municipal que a Câmara 

Municipal, aprovou o projecto de arquitectura e solicitou os 

projectos das especialidades, através do ofício nº 250 de 

24/01/2011. Tendo o requerente procedido à apresentação dos 

mesmos Cumpre a este serviço informar que estão estes 

projectos instruídos em conformidade com a legislação 

aplicável em vigor, não tendo sido detectada, nesta matéria, 

qualquer irregularidade impeditiva do licenciamento da obra 

em epígrafe. -----------------------------------------------------------  

NOTA: O presente processo pretende efectuar a regularização 

das alterações à licença de obras nº 224/1992 para a Construção 

de uma habitação, efectuadas em obra há mais de 20 anos, e a 

actividade exercida ao longo destes anos de forma ilegal mas 

consentida pelas entidades a quem compete o dever de 

fiscalização. -----------------------------------------------------------  

Assim, há apenas lugar a emissão de ofício de aprovação do 

processo, pagamento das taxas pelas ampliações e alterações 

introduzidas e posteriormente, a emissão da licença de 

utilização, quando solicitado. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou cumprir a informação 
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proposta. ---------------------------------------------------------------  

Aquisição de Material de Higiene: --------------------------------  

*A14*  Em seguida foi presente informação do Serviço de 

Aprovisionamento e Património a dar conta que se torna 

necessário adquirir para os jardins de infância e escolas do 1º 

ciclo, 10 recargas de esfregonas, 2 garrafões de lixivia de 5 

litros, 2 embalagens de sabonete liquido de 5 litros e 8 

embalagens de detergente para chão de 5 litros, no valor de 

86,23 euros. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a despesa. À reunião de Câmara para ratificação’.   

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

*A15*  Em seguida foi presente informação do Serviço de 

Aprovisionamento e Património a dar conta que se torna 

necessário adquirir para os jardins de infância e escolas do 1º 

ciclo, 10 garrafões de lixivia de 5 litros, no valor de 9,10 

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

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a despesa. À reunião de Câmara para ratificação’.   

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

*A16*  Em seguida foi presente informação do Serviço de 

Aprovisionamento e Património a dar conta que se torna 

necessário adquirir para os jardins de infância e escolas do 1º 
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ciclo, 8 garrafões de lixivia de 5 litros, 1 caixa de sonasol gel e 

1 caixa de sonasol amoniacal, no valor de 55,92 euros. ----------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a despesa. À reunião de Câmara para ratificação’.   

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

*A17*  Associação Rede #acional de Judiarias:  O senhor vereador 

João Carvalho exarou o seguinte despacho: ‘Vai realizar-se no 

próximo dia 14 de Dezembro, uma Assembleia Geral da 

Associação Rede ;acional de Judiarias no Clube Trancosense, 

pelo que se torna necessário oferecer uma lembrança a cada 

uma das entidades que integram a referida associação. ---------  

Assim determino a compra de 54 sardinhas doces, sendo o 

valor unitário de cada de 1€ com IVA incluído, desde que haja 

dotação orçamental’.  -------------------------------------------------  

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

Pagamento de Refeições e Alojamento:  -------------------------- : 

*A18*  Em seguida, foi presente factura 14898 de 10 do corrente mês 

de Dezembro, do Hotel Turismo de Trancoso, no valor de 440 

euros, pelo fornecimento de refeições. -----------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Pague-se, jantar oferecido aos promotores da Ecoraia.’ -------  

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

*A19*  Em seguida, foi presente factura 14933 de 12 do corrente mês 
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de Dezembro, do Hotel Turismo de Trancoso, no valor de 60 

euros, pelo fornecimento de alojamento. ---------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Pague-se. Dormida do senhor Carlos Cortez da diputacion de 

Salamanca, aquando da feira Ecoraia, em Trancoso, sendo 

oferta do município.’ -------------------------------------------------  

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

*A20*  Em seguida, foi presente factura 14944 de 14 do corrente mês 

de Dezembro, do Hotel Turismo de Trancoso, no valor de 204 

euros, pelo fornecimento de refeições. -----------------------------  

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

*A21*  Alteração a Loteamento: O senhor vereador João Carvalho 

exarou o seguinte despacho: ‘Considerando o requerido pelas 

empresas Salsicharia Trancosense, Lda. e Marmoraria 

Trancosense, Lda. relativamente aos lotes que dispõem na Zona 

Industrial de Trancoso -----------------------------------------------  

Considerando que a Câmara Municipal de Trancoso foi a 

promotora do referido loteamento ----------------------------------  

Determino no âmbito das minhas competências delegadas a 

elaboração de projecto de alteração ao referido loteamento 

visando: ----------------------------------------------------------------  

1-  A unificação de lotes conforme o solicitado por ambas 

as requerentes; -----------------------------------------------  
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2-  A alteração dos índices de edificabilidade fixados no 

dito loteamento para os lotes em apreço para os 

actualmente previstos no Plano Director Municipal’ .  ---  

A Câmara Municipal deliberou ser a Câmara Municipal a 

liderar a alteração do loteamento em causa. ---------------------  

*A22*  Destaque de parcela: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 683, da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 9 passado mês de Novembro, de Orlando do 

Nascimento Sobral e Elisabete Nascimento dos Santos Fonseca, 

residentes em Reboleiro, a solicitar autorização para o destaque 

de uma parcela de terreno a destacar do prédio rústico sito de 

pombal, freguesia de Reboleiro, inscrito na matriz predial com 

o artigo 907, descrita na Conservatória do Registo Predial sob 

o número 221 de 26/04/1989. ----------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara Municipal que o prédio que será 

sujeito á operação de destaque, está situado na 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 

a área de 2.219 m2. A parcela a destacar tem a área de 1.219 
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m2 e a parcela sobrante terá a área de 1.000 m2. As 

construções a erigir na parcela destacada e sobrante, terão que 

respeitar os índices de edificabilidade constantes no PDM. -----  

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. ---------------------------------------------------  

*A23*  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 4 (C.I.C.):  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 63.470,33 euros. -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

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

*A24*  Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis: Em seguida, foi presente o requerimento 



 
 

Acta  n . º    23  /  2011 .    Reunião  de    19 -12 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

número 3826, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

28 do passado mês de Novembro, de Pascal Nicolau Fernandes 

Félix e Catarina Garcia Fernandes, no estado civil de casados, 

residentes, ele na Rua das Vitórias, número 254, em Lixa e ela 

na Avenida Marquês de Marialva, número 43, em São Romão, 

contribuintes fiscais números 221915010 e 225925184, 

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 T5, sita na Rua Conde São Vicente, em Vila Franca 

das Naves, pelo valor de 140.000 euros, inscrita na matriz 

urbana com a artigo P1201 da freguesia de Vila Franca das 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos documentos 

juntos e da sua conformidade à Lei isentar de IMT, emitindo-

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

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 
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discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A25*  Análise, Discussão e Votação do Relatório do Júri de 

Apreciação das Propostas no âmbito do Procedimento para 

Contratação de um Empréstimo com Vista ao Saneamento 

Financeiro do Município:  ------------------------------------------  

Seguidamente, foi presente o relatório referido em epígrafe, 

tendo a Câmara Municipal tomado conhecimento da única 

proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos. ------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para referir 

que a Caixa Geral de Depósitos, só tinha apresentado proposta 

para um empréstimo de 5 milhões de euros, considerando que, 

apesar de a mesma ser de montante inferior ao referido no 

procedimento inicial,  é a citada proposta muita vantajosa nas 

atuais condições de mercado, propondo assim que a referida 

proposta sirva de base ao Plano de Saneamento Financeiro. -----  

Não existindo intervenções ou pedidos de esclarecimento, foi o 

documento referido em epígrafe, bem como a proposta 

apresentada, aprovados por maioria com os votos contra dos 

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

*A26*  Pedido de Autorização à Assembleia Municipal para entrega 

do #ovo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca 

das #aves à Associação Humanitária de Bombeiros da 
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mesma freguesia:  ----------------------------------------------------  

Na sequência do protocolo celebrado em 26 de Novembro de 

2008, entre o Município de Trancoso e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Vila Franca das 

Naves, que prevê no seu ponto número 7, que ‘O Município 

acorda, logo que concretizada a construção do quartel de 

bombeiros de Vila Franca das Naves e após a sua recepção 

provisória, em entregar o referido imóvel para a posse e 

propriedade da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves’, a Câmara Municipal 

deliberou, reunidas que estão as condições atrás referidas, 

solicitar à Assembleia Municipal, nos termos da Lei, 

autorização para a concretização do enunciado no já referido 

ponto número 7 do mesmo protocolo .------------------------------  

*A27*  Escrituras de Justificação para se Proceder ao Registo 

Predial de vários Prédios Urbanos: Em seguida, foi presente 

informação dos serviços dando conta que, considerando que não 

é possível a utilização da escritura de compra e venda dos 

seguintes prédios urbanos, cujas certidões matriciais se 

anexam, para se proceder ao registo predial: ----------------------  

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

- Artigo matricial 517 - Edifício da Rua Conde de 

Tavarede N.° 4A; ---------------------------------------------  
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- Artigo matricial 518 - Edifício da Rua Conde de 

Tavarede N.° 4; -----------------------------------------------  

- Artigo matricial 527 - Garagem da Rua Conde de 

Tavarede; ------------------------------------------------------  

- Artigo matricial 528 - Garagem da Rua Conde de 

Tavarede. ------------------------------------------------------  

Considerando que o motivo do impedimento da utilização do 

documento aquisitivo se prende com o facto de a escritura de 

compra e venda, de 23/11/1936, ter a intervenção, como 

vendedores, o Eng.º Pedro António dos Santos Viterbo e, ainda, 

Maria Eugénia Sobral, constando, porém, do registo na 

Conservatória do Registo Predial e como sujeito activo apenas 

o Eng.º Viterbo, faltando o registo de 1/2 a favor de Maria 

Eugénia Sobral.  -------------------------------------------------------  

Considerando, ainda, que não existe escritura de compra e 

venda que certifique a titularidade de propriedade, por parte do 

Município de Trancoso, dos seguintes prédios urbanos, cujas 

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

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

- Artigo matricial P2228 - Parque de estacionamento da 

EBI de Trancoso; ---------------------------------------------  

- Artigo matricial P2227 - EBI de Trancoso. -----------------  

Venho propor que se efectuem as escrituras de justificação dos 
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citados prédios, com o objectivo de se proceder ao seu registo 

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

A Chefe da Divisão Financeira informou que concorda com o 

teor da informação. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder à justificação dos 

prédios constantes da informação. ---------------------------------  

*A28*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 741 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente 

mês de Dezembro, de Ana Maria Garcia, residente em 

Trancoso, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita em Tamanhos, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 546 da freguesia de Tamanhos, uma vez que a 

mesma foi construída 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. ----------------  

*A29*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A30*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 
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outro modo de votação. ----------------------------------------------  

*A31*  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:  

 

 


