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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2012. ------  

*A1*  Aos 10 dias do mês de julho do ano 2012, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso , sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues , João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador  e doutora Ivone Mouco. -  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

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

*A3*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 130 datado de 9 do corrente mês de julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 159.842,34 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 269.663,36 €.  ----------------  

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

*A5*  Intervenções:  Dado tratar-se da primeira reunião do mês, o 
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Executivo recebeu os dirigentes do Grupo Desportivo de 

Trancoso Mário Lopes e Eugénio Dias, tendo estes prestado um 

conjunto de informações, relativamente aos planos e projetos 

que o Grupo Desportivo tem para a próxima época desportiva, 

salientando designadamente, que os diferentes escalões de 

futebol, envolverão cerca de 162 atletas, o que significa u ma 

evolução relativamente à época que terminou, pela que a 

despesa será maior.  ---------------------------------------------------  

Assim, solicitaram ao Executivo  a concessão de um apoio 

adequado e suficiente, capaz de assegurar as inúmeras despesas 

que a próxima época irá acarretar.  ----------------------------------  

A este propósito tomou a palavra o senhor vereador João 

Carvalho tendo afirmado que deve ser reconhecido o esforço, 

trabalho e dedicação desta direção, destacando o elevado 

número de jovens que pratica futebol no Grupo Desportivo de 

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  4ª Alteração do Plano Diretor Municipal:  Em seguida foi 

presente informação do Serviço de Acompanhamento e 

Fiscalização de Obras Municipais desta Autarquia a dar conta 

que a Câmara Municipal na sua reunião de 04-05-2012 aprovou 

a proposta que se traduziu no início do procedim ento referente 

à 4ª Alteração do Plano Diretor Municipal, a qual se 
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consubstancia numa alteração à alínea d) do n º 2 do artigo 47º 

do Regulamento do PDM. --------------------------------------------  

De acordo com o nº 2 do artigo 77º do RJIGT, foi dado um 

prazo de 15 dias para participação pública, não tendo sido 

formuladas sugestões.  ------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal deve instruir o processo de 

alteração e solicitar à CCDRC o acompanhamento necessário, 

de acordo com o artigo 75-Cº do RJIGT.---------------------------  

A Câmara Municipal dado não ter existido qualquer sugestão 

no decurso do inquérito público entretanto promovido, 

deliberou manter a proposta aprovada em reunião de 04-05-

2012, considerando a mesma como reproduzida para todas os 

efeitos.  -----------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado remeter à CCDRC, a referida proposta, 

cujo processo deverá ser devidamente instruído, devendo 

igualmente ser solicitado o acompanhamento necessário, nos 

termos da lei.  ---------------------------------------------------------  

*A7*  Licença de Habitabilidade/Utilização:  Em seguida, foi 

presente uma Certidão expedida pelo Sec tor de Licenciamento 

de Obras Particulares e Loteamentos  onde certifica que, de 

harmonia com despacho exarado em requerimento entrado nesta 

Câmara sob o número 285, apresentado por Vítor Jorge Pinto 

Costa, residente na Avª. António Eanes, 27, 6 Esq. em Queluz , 
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que o prédio urbano sito em Quintas de Cima - Castaide, 

freguesia de Santa Maria, Concelho de Trancoso, inscrito sob o 

artigo matricial número 1626, 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.  -----------  

Empreitada Estrada Municipal Trancoso – Aldeia Velha: ---  

*A8*  Ratificação da Aprovação da Conta Final:  ----------------------  

Tendo a Conta final da empreitada referida em epigrafe, no 

montante de 374.536,45 euros, sido aprovada por de spacho do 

senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 7/04/2010 , a 

Câmara Municipal deliberou ratificar a aprovação da Conta 

Final da empreitada ‘Estrada Municipal Trancoso –  Aldeia 

Velha, feita pelo despacho acima identificado .  ------------------  

*A9*  Revisão de Preços Definitiva:  Em seguida foi presente 

informação do Acompanhamento e Fiscalização de Obras 

Municipais da Autarquia a dar conta que confirma que a revisão 

de preços final desta empreitada, após a saída de todos os 

índices, não alterou a revisão de preços já elab orada e objeto de 

nossa informação número 971 de 6/05/2010.  ----------------------  

Assim, a Conta Final da empreitada já elaborada está 

corretamente realizada.  ----------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão de preços 

definitiva de acordo com a informação.  ---------------------------  

*A10*  T.E.G.E.C., EEM – Relatório Trimestral:  Em seguida foi 

presente o requerimento número 1628, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 4 do corrente mês de julho, da 

TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais de Lazer, EEM, a enviar, nos termos da Lei, cópia do 

relatório trimestral de execução orçamental do primeiro 

trimestre de 2012, dando cumprimento ao estipulado na alínea 

d) do artigo 27º da Lei 53F/2006 de 29 de setembro . -------------  

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

*A11*  Licenciamento de Prova Desportiva:  Em seguida, foi presente 

o requerimento número 1631, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 4 do corrente mês de julho, do Moto Clube 

Motards D’El Rey a dar conta que por motivos de condições 

meteorológicas e segurança, não foi possível organ izar o evento 

já licenciado no passado dia 20 de maio, solicitando 

autorização para alteração das licenças do evento, sem mais 

custos, para o próximo dia 12 agosto . ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar do pagamento de taxa, 

atendendo a que foram liquidadas aquando da prova prevista 

que tendo sido anulada pelas condições do tempo irá ser 

agora realizada. ------------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 3  /  2 01 2 .    Reuniã o  de    1 0 -0 7 -2 0 1 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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

*A12*  Aquisição de Parcela de Terreno para Ampliação do Quartel 

dos Bombeiros Voluntários de Trancoso:  ------------------------  

A Câmara Municipal, tendo analisado a resposta remetida 

através da advogada da proprietária do terreno referido em 

epígrafe, na sequência da notificação promovida por esta 

Autarquia, para efeitos do disposto no n º 5 do artigo 10º do 

Código das Expropriações, de facto o artigo rústico de onde se 

pretende destacar a parcela de terreno objeto da expropriação, 

3300 m2, não se encontra inscrito na matriz da freguesia de 

Santa Maria, sob o n° 588, mas sob o n° 228.  ---------------------  

Assim, reconhecendo o erro na identificação referida, a 

Câmara Municipal deliberou mandar corrigir a deliberação de 

4 de maio de 2012, no que respeita ao artigo rústico em causa.   

Mais foi deliberado, corrigido o lapso citado, mandar 

proceder a nova notificação para os efeitos já citados do n° 5 

do artigo 10º do Código das Expropriações, mantendo -se com 

a exceção do artigo matricial  já referido, todo o conteúdo da 

deliberação de 04-05-2012, que assim se dá como reproduzida 
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para todos os legais efeitos.  -----------------------------------------  

Assim nestes termos, propor a compra da referida parcela de 

terreno, pelo valor de 149 457,00 € , tendo o prazo de 20 dias, 

contados a partir da receção da presente notificação, para 

dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta apresentada.  ------  

A recusa ou a falta de resposta no prazo referido, ou de 

interesse em eventual contraproposta confere, de imediato a 

esta autarquia, a faculdade de apresentar o requerimento 

para a declaração de utilidade pública.  ---------------------------  

*A13*  Levantamento de Espaços de Jogo e Recreio do Concelho de  

Trancoso:  Em seguida foi presente informação do sector do 

Meio Ambiente a dar conta que no seguimento dos 

levantamentos dos Espaços de Jogo e Recreio existentes no 

Concelho de Trancoso, bem como do resultado das inspeções e 

relatórios efetuados aos equipamentos e instalações, somos 

pelo presente deixar à consideração superior a seguinte 

proposta:  ---------------------------------------------------------------  

1-  O Relatório e ficha de inspeção correspondente a cada 

um dos espaços, deverá ser dado a conhecer às 

despectivas entidades responsáveis, Juntas de Freguesia 

e IPSS, de modo a que estas tomem conhecimento das 

mediadas a serem implementadas, e que possam 

regularizar a situação existente num prazo de 60 dias. 
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Decorrido este prazo, o Município de Trancoso 

enquanto entidade fiscalizadora, procederá a nova 

inspeção com o propósito de averiguar a possibilidade 

de licenciamento dos espaços; ------------------------------  

2-Nos espaços e equipamentos existentes nas escolas do 

primeiro ciclo descativadas, cuja responsabilidade é do 

Município de Trancoso, e na maioria das situações 

manifestam a sua não uti lização, propõe-se a remoção 

dos equipamentos, ou em alternativa, e caso as Juntas de 

Freguesia assim o pretendam, a deslocalização dos 

mesmos para espaços cuja responsabilidade pela 

manutenção e cumprimento da legislação passe a ser 

assumida pelas mesmas,  passando a se considerar o 

procedimento que consta do primeiro ponto desta 

informação; ----------------------------------------------------  

3-Nos restantes espaços, responsabilidade do Município, 

deverão ser tomadas as medidas necessárias para que 

sejam cumpridos os requisitos legislativos, 

nomeadamente manutenção do piso e dos equipamentos.   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta e enviar a 

todas as entidades como proposto para diligenciar no sentido 

de observar a legislação.  --------------------------------------------  

*A14*  Pedido de Substituição do Represente do Município na 
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CPCJ de Trancoso:  De seguida, foi presente o requerimento 

número 1306, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

30 do passado mês de maio, da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Trancoso a  informar que o representante 

do Município na CPCJ de Trancoso, Dr . Júlio Sarmento, já 

atingiu o número de anos de exercício de funções nesta CPCJ 

que a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo 

possibilita , assim, pelo exposto e de acordo com o artigo 17º da 

Lei n°. 147/99 de 1 de setembro solicita a que designe um 

representante do Município para o exercício de funções na 

Comissão de Protecção de Crianças c Jovens de Trancoso, 

sendo pertinente que o representante possua formação numa das 

seguintes áreas: direito, psicologia, serviço social ou 

experiência na área da proteção de menores.  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou nomear o senhor doutor 

Francisco Coelho para representante do Município.  ------------  

*A15*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A16*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

modo de votação.  -----------------------------------------------------  
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*A17*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

Administrativa que a redigiu. ---------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 

 


