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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2012.  

*A1*  Aos 29 dias do mês de novembro 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*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 229 datado de 28 do corrente mês de novembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 244.926,81 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 202.623,16 €.  ----------------  

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

*A4*  Intervenções:  Começou por usar da palavra a senhora 

vereadora doutora Ivone Mouco para, referindo-se às atas da 

Câmara Municipal, perguntar qual a razão de a s mesmas não se 
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encontrarem publicadas desde 2009, no portal do Município.  ---  

*A5*  A mesma vereadora perguntou seguidamente se era possível o 

Município alienar as antigas Escolas Primárias às associações 

existentes no concelho e interessadas em tal situação.  -----------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara afirmou, 

relativamente à publicação das atas, que os serviços estavam a 

ultimar alterações ao citado portal de forma a que a 

apresentação das atas ocorra de um modo mais eficiente e 

prático, sendo posteriormente atual izada a referida publicação.   

Quanto à possibilidade de alienação das antigas Escolas 

Primárias às Associações interessadas, afirmou, que o 

Município, tem vindo ao longo dos últimos anos, a ceder por 

comodato aquelas Escolas a diferentes Associações do 

concelho.---------------------------------------------------------------  

Assim, entende ser possível, desde que devidamente 

fundamentada e a titulo excecional a alienação direta dos 

citados imóveis ás Associações que o solicitarem.  ---------------  

ORDEM DO DIA 

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

presente o requerimento número 581 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 19 do corrente  

mês de novembro, de Vítor Manuel Domingues Pires , residente 

em Rio de Moinhos, na qualidade de herdeiro, a solicitar 
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isenção de licença de utilização do prédio urbano, sito na Rua 

da Paula, em Rio de Mel, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 363 da freguesia de Rio de Mel, 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.  ----------------  

*A7*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5 81 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do corrente mês de novembro, de Vítor Manuel Domingues 

Pires, residente em Rio de Moinhos, na qualidade de herdeiro, a 

solicitar isenção de licença de utilização do prédio urbano, sito 

na Rua da Paula, em Rio de Mel, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 437 da freguesia de Rio de Mel, 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.  ----------------  

*A8*  Seguidamente, foi presente o requerimento  número 581 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do corrente mês de novembro, de Vítor Manuel Domingues 

Pires, residente em Rio de Moinhos, na qualidade de herdeiro, a 

solicitar isenção de licença de utilização do prédio urbano, sito 
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na Rua da Paula, em Rio de Mel, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 586 da freguesia de Rio de Mel, 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.  ----------------  

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5 90 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

22 do corrente mês de novembro, de Elisa Maria Nunes Lopes, 

residente em Fiães, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização do prédio urbano, sito na Rua 

Direita, em Fiães, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

53 da freguesia de Fiães, 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 5 91 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

22 do corrente mês de novembro, de Elisa Maria Nunes Lopes , 

residente em Fiães, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização do prédio urbano, sito na Rua 

Lavandeira, em Fiães, inscrito na matriz predial urbana sob o 
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artigo 334 da freguesia de Fiães, 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 5 99 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

27 do corrente mês de novembro, de Maria Dulce Matias 

Pereira, residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de 

proprietária , a solicitar isenção de licença de utilização do 

prédio urbano, sito no Bairro da Igreja, em Granja, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 303 da freguesia de Granja, 

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*  Licença de Publicidade:  De seguida, foi presente o 

requerimento número 3072 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 16 do corrente mês de novembro, de Laranjeira & 

Silva, Limitada, com sede em Trancoso a solicitar a desistência 

da licença de publicidade no veículo com a matrícula 12-HZ-

97, processo número 350.  --------------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que à data da entrega do 
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requerimento já tinha sido efetuado o processamento para o ano 

de 2013 que deverá ser liquidado durante o mês de dezembro, 

pelo que o contribuinte já estava lançado na conta corrente, 

pelo que este ano deveria ainda pagar. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar o requerimento e em 

consequência anular-se o lançamento.  ----------------------------  

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

*A13*  Não Comunicação das Taxas de IMI para 2013:  ---------------  

O Município de Trancoso, na sequência do acompanhamento do 

processo de avaliação dos imóveis no concelho, constatou que 

se perspetiva até ao final do corrente ano, a avaliação total dos 

imóveis neste concelho, daí resultando o aumento da recita em 

termos de IMI.  --------------------------------------------------------  

Por outro lado, a Câmara Municipal entende que a discussão 

gerada na última Assembleia Municipal, justificaria um 

consenso general izado quanto à aplicação da taxa mínima do 

IMI para 2013, visando desta forma ajudar os munícipes do 

concelho, em contexto de crise e dificuldades económicas.  -----  

Assim a Câmara Municipal deliberou não comunicar à 
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entidade competente, qualquer taxa, sabendo que esta não 

comunicação, determinará a aplicação das taxas mínima, de 

acordo com a Lei, decisão esta que não penalizará a 

Autarquia face ao aumento previsível dos valores 

patrimoniais dos prédios já avaliados, e como tal da receita do 

IMI, ajudando os munícipes, num período de forte 

dificuldades, face ao contexto socioeconómico em que o país 

se encontra.  -----------------------------------------------------------  

*A14*  Realização da Feira de Santa Luzia no próximo dia 16 de 

dezembro:  De seguida, foi presente o abaixo-assinado número 

3183 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 29 do 

corrente mês de novembro, de empresários com sede em 

Trancoso a dar conhecimento do descontentamento em relação à 

mudança da Feira Anual de Santa Luzia, de 13 para 16 de 

Dezembro, já que de tal alteração resulta não um acréscimo de 

volume de negócios mas sim um maior encargo com o pessoal, 

solicitando a manutenção da realização da referida Feira no dia 

13 de dezembro como manda a tradição.  ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manter o dia 13 como  dia de 

Feira atenta a tradição, devendo ser solic itado à Assembleia 

Municipal a alteração do Regulamento nesse sentido, 

revogando-se a deliberação anterior.  ------------------------------  

Faça-se Edital e publicite-se já no próximo mercado.  ----------  
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*A15*  Alienação de Lotes por Alinhamento na Zona Industrial de 

Trancoso:  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, na sequência da última ampliação à Zona 

Industrial de Trancoso, procedeu à alienação de diversos lotes, 

tendo para o efeito celebrado as competentes escrituras.  --------  

Ora tendo esta Autarquia tido conhecimento do interesse de 

alguns dos proprietários dos referidos lotes, em adquirirem 

parcelas de terreno, propriedade do Município, parcelas estas 

confinantes com os mesmos lotes,  a Câmara Municipal 

deliberou, disponibilizar aqueles terrenos para a cedência por 

alinhamento aos proprietários dos lotes interessados na 

referida aquisição, fixando para o efeito o preço de 2,5 €/m2.   

Mais foi deliberado, solicitar aos Serviços Técnicos a medição 

dos espaços em causa, devendo posteriormente os interessados 

requerer formalmente ao Município a cedência dos terrenos 

referidos.  --------------------------------------------------------------  

*A16*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A17*  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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*A18*  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 foi aprovada em minuta e 

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 :  

 

 


