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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2012. -  

*A1*  Aos 31 dias do mês de outubro 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 , doutora Ivone Mouco e 

António Nascimento. -------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de setembro, na redação da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar as atas das reuniões de 2 1 e 

28 de junho, 10 e 18 de julho, 14 e 20 de agosto e 11 de 

setembro, dispensando as suas leituras em virtude destas terem 

sido antecipadamente dis tribuídas a todos os membros da 

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

91º do diploma atrás citado, as atas 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 194 datado de 9 do corrente mês de outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 225.115,90 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 294.065,24 €.  ----------------  

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

*A5*  Intervenções:  O senhor vereador professor Amílcar Salvador 

aproveitou para questionar o senhor Presidente da Câmara,  

sobre a recente colocação de postes de madeira, no âmbito da 

ampliação de rede de fibra ótica em Trancoso, dado que a 

mesma está a suscitar alguma contestação junto dos moradores.   

Em resposta o senhor Presidente da Câmara, afirmou considerar 

inadmissível a colocação dos citados postes, tendo já  sido 

comunicado à empresa, a decisão de paragem imediata das 

obras.  -------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 533 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 24 do corrente  

mês de outubro, de Maria Arminda Simão Franco Bernandes, 
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residente em Lisboa, na qualidade de cabeça de casal, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na rua do Soalheiro, em Rio de Moinhos , inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 399 da freguesia de Santa Maria, 

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 d a 

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

*A7*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 543 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

29 do corrente mês de outubro, de Cidália Augusta da Luz, 

residente em Lisboa, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de l icença de utilização de um edifício, sito na rua da 

Carreira, número 18, em Castanheira , inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 335 da freguesia de Castanheira, 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 d a 

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

*A8*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 544 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

29 do corrente mês de outubro, de Cidália Augusta da Luz, 

residente em Lisboa, na qualidade de proprietária, a solicitar 
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isenção de licença de utilização de um edifício, sito na rua da 

Carreira, número 18, em Castanheira , inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 353 da freguesia de Castanheira, 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 d a 

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

*A9*  Seguidamente, 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 525, 

apresentado por Paulo José Pereira Saraiva, residente em Rua 

da Estrela, nº 8, freguesia de São Pedro, concelho de Trancoso , 

que o prédio urbano sito na Rua do Pintor, nº 10, freguesia de 

São Pedro, concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo 

matricial número 1613, está isento de l icença 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.  -----------  

*A10*  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 549, 
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apresentado por Aristides Augusto Amaral Tenreiro da Silva , 

residente em Rua Luís de Camões, 91, freguesia de Charneca da 

Caparica, concelho de Almada, que o prédio urbano sito na Avª 

Dr. José Guilherme de Melo e Castro, freguesia de Santa Maria,  

Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 

676, 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.  -----------  

*A11*  Direito de Preferência na Compra de Imóvel:  De seguida, foi 

presente uma Certidão expedida pelo Sector de Licenciamento 

de Obras Particulares e Loteamentos  onde certifica que, de 

harmonia com despacho exarado em requerimento entrado nesta 

Câmara sob o número 524, apresentado por Paulo José Pereira 

Saraiva, residente em Rua da Estrela, nº 8, fr eguesia de São 

Pedro, concelho de Trancoso, a solicitar a informação se a 

Câmara Municipal deseja ou não exercer o direito de 

preferência, relativo á venda de um prédio urbano,  sito na Rua 

do Pintor, nº 10, freguesia de São Pedro,  concelho de Trancoso, 

inscrito sob o artigo matricial número 1613, pelo valor de 

10.000 euros. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho  de não 

preferir. ----------------------------------------------------------------  
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*A12*  Informação Prévia : Em seguida, foi presente o requerimento 

número 398 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 16 do passado mês de agosto, de Luis Carlos 

Monteiro da Silva Batista, residente em Vila Franca das Naves,  

A solicitar informação prévia para obras de construção de 

habitação, sita no picoto, em Vila Franca das Naves.  ------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que apesar do Plano de 

Urbanização existir, de estar a ser respeitado em actos de 

licenciamento de iniciativa privada e das infra -estruturas 

urbanísticas estarem a ser implementadas pelo município , este 

Plano não tem natureza legal vinculativa.  -------------------------  

No entanto, por decisão camarária, tens sido cumprido numa 

correcta gestão urbanística, equitativa.  ----------------------------  

Conforme se pode verificar pela planta de implantação 

apresentada pelo requerente, sobreposição da implan tação da 

casa que pretende construir com as propostas contidas no 

estudo urbanístico para esta zona de Vila Franca das Naves, 

grande parte da matriz do requerente será absorvida por 

espaços verdes e arruamentos. A parte remanescente, após a 

aplicação de perequações, seria integrada num futuro lote com 

o n° 132 onde já existe uma habitação.  ----------------------------  

Assim, existem duas hipóteses de decisão:  ------------------------  
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1ª - A da continuidade e respeito pela postura decisória que tem 

sido aplicada pela camara; que implica o indeferimento do 

pedido por este ir contrariar a constituição do futuro lote n° 

132, ou em alternativa, pelo facto de após subtrair à matriz as 

futuras áreas de cedência para arruamentos e zona verde a área 

livre para constituir um futuro novo lote é de apenas 345 m2. 

Pelo que a proposta não poderá exceder uma área de 

implantação de 103,5 m2, área total de construção de 258,75 

m2 com 2 pisos habitáveis acima da cota de soleira com acesso 

limitado pelo arruamento situado no lado nascente.  --------------  

2ª - O entendimento de que o Plano de Urbanização não é 

eficaz; não se vê inconveniente na aprovação do pedido, 

devendo no entanto os acessos à habitação ser condicionados 

pelo arruamento situado do lado nascente. -------------------------  

A Câmara Municipal considerando que o Plano de 

Urbanização não é eficaz legalmente, apesar de o 

entendimento deste município ser de o respeitar mas 

configurando-se no caso em apreço que não é possível fazer 

nenhum lote como o previsto no referido plano e que é de 

aproveitar todas as oportunidades de investimento , deliberou 

diferir nos termos da informação.  ---------------------------------  

*A13*  Emissão de Certidão : Em seguida, foi presente o requerimento 

número 339 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 
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nesta Câmara em 24 do passado mês de julho, de Cidalina 

Gomes Brás Melo, residente em Trancoso, a solicitar cer tidão 

comprovativa em como as obras interiores que foram realizadas 

no edifício sito na rua Conde de Tavarede, número 1, estão 

isentas de licenciamento, conforme legislação em vigor.  --------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que a requerente afirma que 

realizou obras interiores num edifício na R. Conde Tavarede n º  

l.  ------------------------------------------------------------------------  

Solicita agora certidão comprovativa de que as mesmas são 

isentas de licenciamento, conforme legislação em vigor.  --------  

De facto, o artigo 6º do R.J.U.E. prevê a isenção de controlo 

prévio para as acções acima descritas, pelo que não se vê 

inconveniente na emissão da certidão solicitada.  -----------------  

No entanto, informa-se que a utilização do espaço requer o 

prévio pedido de uma autorização de utilização, nos termos do 

ponto 5º do artigo 4º do R.J.U.E..  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir certificando o pedido.  -  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreci ar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  
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*A14*  Vistoria a Imóvel:  Em seguida foi presente o Auto de Vistoria, 

respeitante a um imóvel sito na Rua da Capela, em Garcia 

Joanes, pertença de herdeiros de Adalberto Amador Mendes, 

dando conta que os peritos Victor Jorge Almeida Ribeiro Silva, 

Engenheiro Civil,  João Manuel Oliveira Agante Mano, 

Engenheiro Civil e José Carlos Vale Fantasia Domingues, 

Engenheiro Civil,  nomeados pela Câmara Municipal deste 

município; procederam à vistoria de um edifício, nos termos do 

artigo 89 e 90 do decreto-lei n° 26/2010 de 30 de Março.  -------  

O edifício é composto de dois pisos, de planta retangular, 

caracterizado por paredes estruturantes em granito à vista, de 

aparelho irregular e juntas com argamassas de assenta mento 

constituídas por barro misturado com saibro. A estrutura dos 

pavimentos e da cobertura é em madeira e encontra -se em 

ruína. O edifício possui um pequeno alpendre, o qual está 

prestes a entrar em colapso.  -----------------------------------------  

Assim sendo, os peritos, consideram que o edi fício está num 

estado de ruína, classificando-a mesmo de perigosa, havendo 

componentes estruturais, tais como a viga de cumeeira da 

cobertura que evidenciam patologias graves que poderão vir a 

por em causa a sua estabilidade, propondo -se os seguintes 

procedimentos a adotar:  ----------------------------------------------  

- Obras de demolição, contemplando o alpendre e a 
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cobertura, de modo a salvaguardar a segurança das 

pessoas e bens que circulam na via.  ------------------------  

- Limpeza de todo o interior e exterior, designadamente a 

zona adjacente à linha de água.  -----------------------------  

- Obras de reconstrução, mediante a apresentação de um 

projeto.  ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou notificar o proprietário da 

necessidade de realizar obras descritas como necessárias, 

classificando de ruína iminente a habitação em causa. 

Fixando um prazo de 60 para a realização das obras.  ----------  

*A15*  Feira de São Martinho, em Vila Franca das Naves :  -----------  

A Câmara Municipal deliberou não autorizar que os feirantes 

que vão participar na Feira de São martinho, se instalem na 

Rua do Comércio, devendo aqueles se instalar no espaço 

destinado ao Mercado e aí exercerem a sua atividade.  ----------  

Mais foi deliberado dar conhecimento à GNR para que sejam 

tomadas as medidas necessárias, em particular no sábado à 

noite e domingo durante o decorrer da Feira, no sentido de 

garantir que decorra com a absoluta  normalidade e 

tranquilidade.  ---------------------------------------------------------  

*A16*  Pedido de Indemnização:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 2551 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 17 do passado mês de setembro, de Luis Adriano 
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Garcia Fidalgo, residente em Franca, a dar conta que no 

passado dia 29 de agosto, a sua viatura de marca Audi A4 

Cabriolet, estacionada na Avenida Fernando Pessoa, foi alvo de 

uma inundação no interior da viatura provocada pela água dos 

aspersores do sistema de rega do espaço verde , a quando do seu 

manuseamento pelo funcionário da autarquia José Luís Cardoso 

Nunes, importando no valor global de 2.796,86, a que acresce o 

IVA, conforme orçamento apresentado.  ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou abrir procedimento de 

averiguação, ouvindo o funcionário em questão, bem como  

outras testemunhas que o mesmo apresente.  ---------------------  

Mais foi deliberado nomear como instrutora a senhora 

engenheira Cristina Meireles.  --------------------------------------  

*A17*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A18*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A19*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

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

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

 

 

 

 


