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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2006.  -------  

*A1*  Aos 17 dias do mês de Maio do ano 2006, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência d o senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento  tendo comparecido todos os 

senhores vereadores.  -------------------------------------------------  

*A2*  Às 14,00 horas, o senhor Presidente da Câmara declarou aberta 

a reunião, dando-se de imediato início ao Período Antes da 

Ordem do Dia .  --------------------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 92 datado de 16 do corrente mês de Maio e que 

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

- Operações Orçamentais: 101.802,89 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 363.381,24 €.-----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A4*  Averbamentos de Alvarás Sanitários:  A Câmara Municipal, 

após a publicação do Decreto – Lei número 168/97 de 4 de 

Julho e Decreto – Lei número 370/99 de 18 de Setembro viu -se 
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confrontada com a questão de como proceder quanto aos 

pedidos de averbamento nos diferentes tipos de 

Estabelecimentos.  -----------------------------------------------------  

Assim, em 2000 foi solicitado parecer jurídico quer à 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses, quer á 

Comissão de Coordenação da Região Centro, tendo a Autarquia 

passado a agir em conformidade com esses pareceres, ou seja, 

fazendo averbamentos apenas aos Alvarás Sanitários existentes 

na Restauração e Bebidas, dando disso conhecimento à 

Delegação de Saúde.  --------------------------------------------------  

Sucede porém que a Delegação de Saúde,  veio recentemente em 

algumas situações, informar que os Estabelecimentos em causa 

não tinham de facto condições para funcionar.  --------------------  

A Câmara Municipal considerando a necessidade de 

uniformizar os procedimentos relativamente a todo o tipo de 

Estabelecimentos,  considerando o tempo já decorrido desde a 

publicação da legislação até à presente data, bem como, da 

necessidade de garantir as condições mínimas de 

funcionamento dos estabelecimentos designadamente os que 

possam por em causa a saúde pública, deliberou qu e em todos 

os processos com pedidos de averbamento nos diferentes tipos 

de estabelecimentos, que ainda possuam Alvarás Sanitários, 

seja realizada uma vistoria nos termos do artigo 12.º do 
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Decreto –  Lei número 168/97 de 4 de Julho, com as devidas 

alterações, bem como nos termos do artigo 13.º do Decreto –  

Lei número 370/99 de 18 de Setembro, devendo para o s efeitos 

os Serviços proceder em conformidade.  ---------------------------  

*A5*  Propriedade Horizontal:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 305, na Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês de Maio, de 

Maria de Lurdes Monteiro Domingues, cabeça de casal da 

herança indivisa por óbito de José Hermínio Cerveira, viúva, 

residente em Trancoso, proprietária do prédio urbano, destinado 

a escritór ios e a comércio, sito no Largo das Portas D’El Rei, 

freguesia de São Pedro, na cidade de Trancoso, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

00025/180385 e inscrito na matriz predial sob o artigo número 

683, que confronta de No rte com Largo das Portas d’El Rei, de 

Sul com Rua da Cooperativa, de Este com Avenida Frederico 

Ulrich e de Oeste com Largo das Portas D’El Rei, a solicitar 

que seja convertido em propriedade horizontal, uma vez que 

cada uma das fracções autónomas em que s e irá dividir e 

também abaixo identificadas, obedece aos requisitos exigidos 

pelos artigos 1414 e 1415, isto é, são distintas e isoladas entre 

si,  com saída própria para uma parte comum do prédio.  ---------  

-------FRACÇÕES SITUADAS NO PISO MENOS UM -----------  
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- FRACÇÃO A --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Norte com frente para o Largo das Portas D’El 

Rei, destinada a arrumos e apoio à actividade exercida nos 

comércios/escritórios e com a superfície coberta de 51,85 

metros quadrados.  ----------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de vinte do valor do  

prédio.  -----------------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO B --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Oeste com frente para o Largo da Feira, sendo a 

terceira Fracção a contar da fachada Sul (Rua da Cooperativa) 

destinada a arrumos e apoio à actividade exercida nos 

comércios/escritórios e com a superfície coberta de 4 3.,10 

metros quadrados.  ----------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de quinze do valor do 

prédio.  -----------------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO C --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Oeste com frente para o Largo da Feira, sendo a 

segunda Fracção a contar da fachada Sul (Rua da Cooperativa) 

destinada a arrumos e apoio à actividade exercida nos 

comércios/escritórios e com a superfície coberta de 43.90 

metros quadrados.  ----------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de quinze do valor do 

prédio.  -----------------------------------------------------------------  
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- FRACÇÃO D --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Oeste com frente para o Largo da Feira e na 

fachada Sul com frente para a Rua da Cooperativa, destinada a 

arrumos e apoio à actividade exercida nos comércios/escritórios 

e com a superfície coberta de 67.95 metros quadrados.  ----------  

A esta fracção corresponde a permilagem de vinte e dois do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO E --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Este, com frente para a Av. Frederico Ulrich, 

destinada a arrumos e apoio à actividade exercida nos 

comércios/escritórios e com a superfície coberta de 50.70 

metros quadrados.  ----------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de vinte do  valor do 

prédio.  -----------------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO F ---------------------------------------------------------  

Única interior, destinada a arrumos e apoio à actividade 

exercida nos comércios/escritórios e com a superfície coberta 

de 17.30 metros quadrados.  ------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de seis do valor do 

prédio.  -----------------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO G --------------------------------------------------------  

Correspondente a: parte do Piso -1,na fachada Sul, confronta 

com as fracções D, F e H, destinada a arrumos e apoio à 
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actividade exercida nos comércios escritórios e com a 

superfície coberta de 30.10 metros quadrados.  --------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de dez do valor do 

prédio.  -----------------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO H --------------------------------------------------------  

Sita parte da fachada Este (Avª Frederico Ulrich) e parte na 

fachada Sul (Rua da Cooperativa), destinada a arrumos e apoio 

á actividade exercida nos comércios/escritórios e com a 

superfície coberta de 68.60 metros quadrados.  --------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de vinte e dois do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  

-------FRACÇÕES SITUADAS NO PISO ZERO ------------------  

-FRACÇÃO I ----------------------------------------------------------  

Sita na fachada Norte com frente para o Largo das Portas D’El 

Rei, destinada a comércio e com a superfície coberta de 74.25 

metros quadrados.  ----------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de oitenta e cinco do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  

-FRACÇÃO J ----------------------------------------------------------  

Sita na fachada Oeste (Largo da Feira), sendo a terceira fracção 

a contar da fachada Sul (Rua da Cooperativa), destinada a 

comércio e com a superfície coberta de 54.50 metros quadrados.   

A esta fracção corresponde a permilagem de quarenta e cinco 



 

 
Acta  n . º    1 0  /  2 00 6 .    Reuniã o  de    17 -0 5 -2 0 0 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

do valor do prédio.  ---------------------------------------------------  

- FRACÇÃO L --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Oeste (Largo da Feira) sendo a segunda fracção 

a contar da fachada Sul, (Rua da Cooperativa) destinada a 

comércio e com a superfície coberta de 108.10 metros 

quadrado. --------------------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de setenta do valor do 

prédio.  -----------------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO M --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Oeste (Largo da Feira) e na fachada Sul (Rua da 

Cooperativa) destinada a comércio e com a superfície coberta 

de 75.55 metros quadrados.  ------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de cinquenta e cinco 

do valor do prédio.  ---------------------------------------------------  

- FRACÇÃO N --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Este, com frente para a Av. Frederico Ulrich, 

destinada a comércio e com a superfíci e coberta de 72.10 

metros quadrados.  ----------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de setenta e cinco do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO O --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Sul, com frente apenas para a Rua da 

Cooperativa, destinada a comércio e com a superfície coberta 
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de 51.70 metros quadrados.  ------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de trinta e cinco do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO P ---------------------------------------------------------  

Sita na fachada Este, com frente para a Av. Frederico Ulrich, e, 

na fachada Sul com frente para Rua da Cooperativa, destinada a 

comércio e com a superfície coberta de 44.05 metros quadrados.   

A esta fracção corresponde a permilagem quarenta e cinco do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  

-------FRACÇÕES SITUADAS NO PISO UM ---------------------  

- FRACÇÃO Q --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Norte com frente para o Largo das Portas D’El 

Rei, destinada a escr itório ou comércio e com a superfície 

coberta de 98.90 metros quadrados.  --------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de setenta do valor do 

prédio.  -----------------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO R --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Oeste, com frente para o Largo da Feira, sendo 

a quarta fracção a contar da fachada Sul (Rua da Cooperativa) 

destinada a escritório ou comércio e com a superfície coberta 

de 44.65 metros quadrados.  ------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de trinta e dois do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  
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- FRACÇÃO S ---------------------------------------------------------  

Sita na fachada Oeste, com frente para o Largo da Feira, sendo 

a terceira fracção a contar da fachada Sul (Rua da Cooperativa) 

destinada a escritório ou comércio e com a superfície coberta 

de 45.10 metros quadrados.  ------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de trinta e dois do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO T --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Oeste com frente para o Largo da Feira, sendo a 

segunda fracção a contar da fachada Sul (Rua da Cooperativa) 

destinada a escritório ou comércio e com a superfície coberta 

de 43.35 metros quadrados.  ------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de trinta e dois do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO U --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Oeste, com frente para o Largo da Feira, e na 

fachada Sul com frente para à Rua da Cooperativa, destinada a 

escritório ou comércio e com a superfície coberta de 59.60 

metros quadrados.  ----------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de quarenta do valor 

do prédio.  --------------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO V --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Este, com frente para a Av. Frederico Ulrich, a 
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primeira a contar da fracção Q destinada a escritório ou 

comércio e com a superfície coberta de 39.25 met ros quadrados.   

A esta fracção corresponde a permilagem de vinte e oito do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO X --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Este, com frente para a Av. Frederico Ulrich, a 

segunda a  contar da fracção Q, destinada a escritório ou 

comércio e com a superfície coberta de 52.25 metros quadrados.   

A esta fracção corresponde a permilagem de quarenta e dois do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  

- FRACÇÃO Y --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Sul, com frente apenas para a Rua da 

Cooperativa, destinada a escritório ou comércio e com a 

superfície coberta de 75.50 metros quadrados.  --------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de cinquenta do valor 

do prédio.  --------------------------------------------------------------  

-FRACÇÃO Z ---------------------------------------------------------  

Sita na fachada Este, com frente para a Av. Frederico Ulrich, e 

na fachada Sul com frente para a Rua da Cooperativa, destinada 

a escritório ou comércio e com a superfície coberta de 62.85 

metros quadrados.  ----------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de quarenta e dois do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  
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-------FRACÇÕES SITUADAS NO PISO DOIS -------------------  

- FRACÇÃO K --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Sul com frente apenas para a Rua da 

Cooperativa, destinada a escritório ou comércio e com a 

superfície coberta de 76.70 metros quadrados.  --------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de cinquenta do valor 

do prédio.  --------------------------------------------------------------  

-FRACÇÃO W --------------------------------------------------------  

Sita na fachada Este, com frente para a Av. Frederico Ulrich, e 

na fachada Sul com frente para a Rua da Cooperativa, destinada 

a escritório ou comércio e com a superfície coberta de 63.85 

metros quadrados.  ----------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de quarenta e dois do 

valor do prédio.  -------------------------------------------------------  

São partes comuns a todas a s fracções as definidas na Lei 

como tal.   

O elevador, porém, é parte comum a todas a s facções excepto 

às situadas no Piso Zero.  --------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que feita 

a análise do projecto de propriedade horizontal, concluindo que 

verifica cumulativamente os seguintes requisitos.  ----------------  

a) O edifício é composto por fracções;  -----------------------  

b) As fracções são autónomas;  ---------------------------------  
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c) As fracções constituem unidades independentes, 

distintas e isoladas entre si;  ---------------------------------  

d) As fracções têm saída própria para a zona comum do 

prédio, ou para via pública.  ---------------------------------  

A descrição das fracções corresponde ao mencionado na 

memória descritiva, bem como à utilização das mesmas, não 

vendo inconveniente no deferimento do processo.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos da 

informação dos serviços que  se reproduz.  ------------------------  

*A6*  Direito de Preferência de Imóvel de Interesse Público:  Em 

seguida, foi presente o ofício número 1973, da Secretaria, que 

deu entrada nesta Câmara em 17 do corrente mês de Maio, de 

Francisco José Queirós Pinheiro de Veiga e José Joaquim 

Queirós Pinheiro de Veiga , residentes em Sabrosa, a solicitar se 

a Câmara Municipal quer ou não exercer o direito de 

preferência, pelo valor de 270.000 euros, do prédio urbano  

denominado de Solar dos Brasis, sito em Torre do Terrenho, 

concelho de Trancoso, inscrito na respectiva matriz predial 

urbana sob o número 6 da freguesia de Torre do Terrenho e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o 

número 00211/250992. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou:  ------------------------------------  

1 - Confirmar o interesse na compra do Solar dos  Brasis;   
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2 – Solicitar todos os elementos essenciais ao negócio, 

nomeadamente nome do comprador.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou ainda na sequência da 

solicitação recebida dos proprietários do edifício Solar dos 

Brasis, no sentido de esta autarquia exercer,  se assim 

entender o direito de preferência na aquisição do citado 

imóvel, considerar ser o IPPAR a entidade indicada para 

proceder à aquisição daquele solar, propondo desde já que 

futuramente se estabeleça entre o IPPAR e a Câmara 

Municipal um protocolo no sentido de recuperar aquele 

magnifico edifício.  ---------------------------------------------------  

*A7*  Caminho Agrícola Granja – Dominga Chã – Auto de 

Medição nº. 1 (trabalhos a Mais): Em seguida, foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, elaborado pelo 

empreiteiro Transbicho , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 12.363,30 euros.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procede ndo ao 

pagamento.  ------------------------------------------------------------  

*A8*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 3998, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de Setembro, da Comissão Fabriqueira de Á do Cavalo , a 
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solicitar a concessão de um subsídio no valor de 12.300 euros, 

para reparação da igreja . ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio de 10.000 

euros, mediante protocolo à Comissão Fabriqueira de Moreira 

de Rei que gere a igreja de À do Cavalo .--------------------------  

*A9*  E, seguidamente, foi presente o requerimento 1977, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do corrente mês 

de Maio, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, 

secção motorizada Clube TT Quebra Molas, a solicitar a 

atribuição de um subsídio para realização do VII Passeio “Por 

Terras de Bandarra”, a realizar no próximo dia 27 de Maio, no 

valor de 3.000 euros.  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou  conceder subsídio de 3.000 

euros para esta realização, mediante protocolo com a ACRT. -  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Carvalho. --------------------------------------------------------------  

*A10*  E de seguida, foi ainda presente requerimento da Associação 

Cultural e Recreativa de Trancoso a solicitar a atribuição de um 

subsídio para realização de obras de conservação e reparação da 

sede no valor de 60.000 euros.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio pretendido 

no valor de 50.000 euros, mediante protocolo.  -------------------  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador João 
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Carvalho.  --------------------------------------------------------------  

*A11*  Pedido de Indemnização por Dano em Viatura:  Em seguida, 

foi presente o requerimento de Maria Amélia Gil Pires Garcia , 

residente em Trancoso, a solicitar uma indemn ização, para 

pagamento da reparação de sua viatura danificada pelo camião 

do lixo junto ao Pelourinho, conforme croqui do acidente . ------  

A Câmara Municipal deliberou indemnizar a proprietária da 

viatura no montante de 693,69 euros, face ao reconhecimento 

do nexo de causabilidade e da verificação do prejuízo . ---------  

*A12*  E seguidamente, foi presente o requerimento de Maria de 

Lurdes Pinto Aguiar, residente em Trancoso, a solicitar uma 

indemnização, pelos prejuízos causados num terreno sua 

propriedade sito em lugar da Susana em Valdujo, com a 

melhoria no caminho agrícola Moreirinhas – Valdujo e com a 

construção do depósito de água que abastece Valdujo, no valor 

total de 2.750 euros . --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar como indemnização 

2.000 euros pela ocupação de 520 metros  quadrados de 

estrada e caminhos e 750 euros pela ocupação de 200 metros 

quadrados no abastecimento de água.  -----------------------------  

*A13*  5ª Alteração às Grandes Opções do Plano:  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente quinta 

alteração às Grandes Opções do Plano.  ---------------------------  
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*A14*  5ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa:  ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente quinta 

alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa.  ---------------  

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

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

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

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*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 acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

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

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

Coelho -----------------------------------------------------------------  


