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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2008.  

*A1* Aos 19 dias do mês de Dezembro do ano 2008, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio José Saraiva tendo comparecido todos os senhores 

vereadores. ------------------------------------------------------------  

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

existência de quórum, 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 241 datado de 18 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 22.015,33 €; -----------------------  

- Operações não Orçamentais: 537.914,38 €.-----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A4* Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves: Os Serviços Técnicos apresentaram à 

Câmara o programa de procedimento e caderno de encargos e 
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programa de concurso da empreitada acima referida em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto, caderno de 

encargos e programa de concurso determinando-se a abertura 

de concurso público de acordo com a Lei, devendo seguir-se a 

forma escrita em papel neste período transitório. Deliberou 

ainda designar como júri deste procedimento o senhor doutor 

Francisco Coelho, como presidente e os engenheiros Victor 

Silva e José Carlos Fantasia. ---------------------------------------  

Mais foi deliberado nos termos do artigo 109º do Decreto-Lei 

número 18/2008 delegar no respectivo júri todas as 

competências atribuídas à Câmara Municipal sem prejuízo do 

disposto na parte final do número 2 do artigo 69º do mesmo 

Decreto-Lei. -----------------------------------------------------------  

*A5* Trancoso Eventos, EEM – Relatório Trimestral:  Em seguida 

foi presente o requerimento número 3798, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 24 do passado mês de Novembro, da 

TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais de Lazer, EEM, a enviar, nos termos da Lei, o 

relatório trimestral de execução orçamental.  ----------------------  

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

*A6* Projecto do Parque Eólico de Picoto:  Em seguida foi presente 

o requerimento número 4078, da Secretaria que deu entrada 
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nesta Câmara em 19 do corrente mês de Dezembro, da empresa 

Gamesa, com escritório em Lisboa, a solicitar a emissão de 

licença de estabelecimento relativa ao Parque referido em 

epígrafe, constituído pelos sub-parques Picoto/Pisco e São 

Gens. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer favorável ao 

desenvolvimento e construção do projecto eólico do Parque 

Picoto/Pisco e São Gens. --------------------------------------------  

*A7* Destaque de uma Parcela : Em seguida foi presente o 

requerimento número 779, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 18 do passado mês de Novembro, 

de Arlindo Anes Álvares, residente em Courelas, a solicitar  

autorização para o destaque de uma parcela de terreno a 

destacar do prédio rústico sito no lugar de Lameira Seca, 

Trancoso, freguesia de São Pedro, inscrito na matriz rústica 

com o artigo 772, que confronta de Norte com João Pedro 

Almada Saldanha, de Nascente e de Sul com caminho e de 

Poente com José Domingos, descrita na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 1313/20080214. --------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara Municipal que o 

prédio que está sujeito à operação de destaque, está situado 

fora da zona urbana. O pedido de destaque da única parcela 

cumpre cumulativamente as seguintes condições constantes no 
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5º ponto do artigo 6º do Decreto-Lei número 60/2007 de 4 de 

Setembro: --------------------------------------------------------------  

- Na parcela destacada só seja construído edifício que se 

destine exclusivamente a fins habitacionais e que não 

tenha mais de dois fogos; ------------------------------------  

- Na parcela restante se respeite a área mínima fixada nos 

termos da lei geral para a região respectiva. --------------  

O prédio rústico sobre o qual incide a operação de destaque tem 

a área de 52.782 metros quadrados. A parcela a destacar tem a 

área de 13.326 metros quadrados. A parcela sobrante terá a área 

de 59.456 metros quadrados. A área bruta máxima de 

construção de habitação será de 500 metros quadrados, sendo 

constituída no máximo por 2 pisos habitacionais. ----------------  

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 dos Serviços. ------------------------------------  

*A8* Propriedade Horizontal: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 793, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 25 do passado mês de Novembro, 

de Luzia dos Anjos Ribeiro Maurício de Deus, residente em 

Vila Franca das Naves, proprietária do prédio abaixo 

identificado, a solicitar a que este seja convertido em 
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propriedade horizontal,  uma vez que cada uma das fracções 

autónomas em que se irá dividir e também abaixo identificadas, 

obedece aos requisitos exigidos pelos artigos 1414º e 1415º do 

Código Civil, isto é, são distintas e isoladas entre si, com saída 

própria para a via pública. -------------------------------------------  

PRÉDIO: ---------------------------------------------------------------  

Urbano, destinado a comércio e habitação, sito na Rua de São 

Pedro, Fonte do Salgueiro, freguesia de Vila Franca das Naves 

e inscrito na matriz sob o artigo número 391, confrontando de 

Norte com Maria da Luz Tavares, de Sul com Cândido Augusto, 

de Nascente com rua de São Pedro e de Poente com Fernando 

Tavares, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 963/19950216. ----------------------------  

Fracção A: -------------------------------------------------------------  

Casa de habitação com dois pisos, localizada em Rua de São 

Pedro, Fonte do Salgueiro, Vila Franca das Naves, com rés-do-

chão destinado a entrada e hall de acesso ao primeiro andar 

com escadas de acesso, primeiro andar destinado a habitação. 

Área de construção do rés-do-chão – 17,22 metros quadrados, 

área de construção do primeiro andar de habitação – 77 metros 

quadrados, área de construção total – 94,22 metros quadrados, 

com as seguintes confrontações de Norte com Maria da Luz 

Tavares, de Sul com Cândido Augusto, de Nascente com Rua de 
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São Pedro e de Poente com Fernando Tavares. --------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 0,612. -----------------  

Fracção B: -------------------------------------------------------------  

Espaço destinado a comércio ou serviços, onde será instalado 

um salão de cabeleireira, localizado no rés-do-chão do edifício 

localizado na Rua de S São Pedro, Fonte do Salgueiro, Vila 

Franca das Naves Área de construção da Fracção B – 58,78 

metros quadrados, área de construção total – 59,78 metros 

quadrados, com acesso directo da Rua de São Pedro, com as 

seguintes confrontações de Norte com Maria da Luz Tavares, 

de Sul com Cândido Augusto, de Nascente com Rua de São 

Pedro e de Poente com Fernando Tavares. -------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 0,388. -----------------  

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; ---------------------------------  

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 
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memória descritiva, bem como à utilização das mesmas, não 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a propriedade 

horizontal de acordo com a informação. --------------------------  

*A9* Licença de habitabilidade/utilização: Seguidamente foi 

presente o requerimento número 827, na Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 12 de Dezembro 

do corrente ano, de António Carlos Cunha da Silva, residente 

na freguesia de Aldeia Nova, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de um palhal, sito na 

Rua do Igreja, freguesia de Aldeia Nova, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 347, uma vez que o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor ao Decreto-Lei número 

38382, de 7 de Agosto de 1951.  ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, considerar isento de licença 

de utilização, em face das declarações do próprio.  -------------  

*A10*  Seguidamente foi presente o requerimento número 828, na 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

12 de Dezembro do corrente ano, em nome de António Carlos 

Cunha da Silva, residente na freguesia de Aldeia Nova, na 

qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma habitação, sita na Rua da Igreja, freguesia de 

Aldeia Nova, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 350, 
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uma vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor 

ao Decreto-Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951.  --------  

A Câmara Municipal deliberou, considerar isento de licença 

de utilização, em face das declarações do próprio. --------------  

*A11*  Seguidamente foi presente o requerimento número 834, na 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

17 de Dezembro do corrente ano, de Maria Eugénia dos Santos 

Cardoso Nena, residente na freguesia de Tamanhos, na 

qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 

utilização de um arrumo, sito na Rua do Meio do Povo, 

freguesia de Tamanhos, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 532, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor ao Decreto-Lei número 38382, de 7 de Agosto 

de 1951.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, considerar isento de licença 

de utilização, em face das declarações do próprio.  -------------  

*A12*  Obras Particulares – Informação Prévia: Seguidamente foi 

presente o requerimento número 726, na Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado 

mês de Outubro, de Sérgio Alexandre Ludovice de Freitas, 

residente em Tamanhos, na qualidade de locatário, a solicitar 

informação prévia para a realização da alteração do alvará de 

loteamento da urbanização Quinta do Conde, freguesia de Santa 
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Maria, lotes 101, 102 e 104, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Trancoso sob o número 1306/20000623, 

1307/20000623 e 1309/20000623 e inscrito sob o artigo número 

01027/150199, 01027/150199 e 01027/150199, 

respectivamente, juntando para o efeito os elementos 

constantes na Portaria número 232/08 de 11 de Março. ----------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que o requerente na 

qualidade de locatário, pretende informação previa sobre uma 

possível alteração ao alvará de loteamento n° 2/2000, propondo 

eliminar os lotes 101 e 102 e aumentar as características físicas 

do lote 104. ------------------------------------------------------------  

Assim, o lote 104 passaria a englobar nas suas dimensões 

totais, as características físicas dos lotes 102 e 104, juntos. ----  

O requerente propõe igualmente, a criação de uma zona de 

estacionamentos á superfície, no local onde está previsto ser 

uma zona verde. -------------------------------------------------------  

Sobre a pretensão do requerente em criar um parque de 

estacionamento, informa-se que este pedido terá que ser 

formulado pelo promotor do loteamento. Não tendo um 

particular, imbuído de qualquer direito de propriedade, 

competência legal para solicitar tal alteração ao alvará de 

loteamento. ------------------------------------------------------------  

Relativamente á alteração aos lotes 101, 102 e 104, o conteúdo 
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legal que a regula, está contido nos artigos números 14º, 16º, 

17º, 22º e 27º do RJUE e artigo 5º do RMUET. -------------------  

A alteração pretendida introduz as seguintes variações nos 

parâmetros urbanísticos: ---------------------------------------------  

- Área total de lotes» -0.8% ------------------------------------  

- Área total de implantação das edificações» -2.8% ---------  

- Área total bruta de construção de edifícios» -5.1% --------  

- N° total de fogos» -6.7% -------------------------------------  

- N° total de habitantes» -6.7% --------------------------------  

Como se verifica pelos dados acima referidos, a possível 

alteração, traduz-se numa diminuição da carga sobre as infra-

estruturas existentes. Assim, esta Divisão de Planeamento, 

Licenciamento, Urbanismo e Ambiente não vêm inconveniente 

no pedido - alteração aos lotes — excluindo desde parecer 

favorável a criação do parque de estacionamento. ----------------  

As seguintes Notas, incluiu-se no presente parecer, no âmbito 

do previsto nos pontos 3° e 4º do artigo 16° do RJUE. -----------  

A operação urbanística projecta, vai estar sujeita ao 

procedimento da Comunicação Prévia. -----------------------------  

Nota 1: O artigo 27° do RJUE, prevê que a alteração do alvará 

de loteamento é precedida de consulta pública quando a mesma 

esteja prevista em RMUET ou quando sejam ultrapassados 

alguns limites previstos no número 2 do artigo 22° do RJUE.---  
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O loteamento prevê uma população de 540 habitantes, a 

eliminação do lote 101 significa uma diminuição de 36 

habitantes. -------------------------------------------------------------  

Assim conclui-se, que para a eliminação do lote 101, não se 

torna necessário a consulta pública, aquando da apresentação 

do projecto de arquitectura de alteração ao loteamento. A 

"junção" dos lotes 102 e 104 não introduz alterações aos 

valores globais do loteamento, pelo também não carece de 

consulta publica, aquando do licenciamento da alteração 

pretendida. -------------------------------------------------------------  

Nota 2: O licenciamento da unidade comercial, implica a 

existência de 18 lugares de estacionamento próprios, ou seja, 

são necessários 360 m2 para criar os 18 estacionamentos á 

superfície e 450 m2 se forem em estrutura edificada. 

Relativamente aos fogos previstos, 18 fogos, serão necessários 

16 estacionamentos próprios, o que perfaz uma área de 320 m2 

á superfície e 400 m2 em estrutura edificada. ---------------------  

Sendo os custos de construção de estacionamentos á superfície, 

mais baixo que em estrutura edificada, esta divisão sugere a 

conversão da área de implantação do lote 101, que são 450 m2, 

em parque de estacionamento, ao invés da proposta de 

supressão deste, apresentada pelo requerente. ---------------------  

Nota 3: No loteamento aprovado pela câmara, não ficaram 
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previstos os arruamentos de acesso aos edifícios dos lotes 

101,102,103 e 104. Como os mesmos têm que existir para 

acesso ás habitações, comércios e estacionamentos obrigatórios 

por aplicação das normas legais, pressupõe-se que por omissão, 

as zonas verdes envolventes a estes lotes contêm as áreas 

destinadas a esse f im. Ficando a sua localização e execução a 

cargo dos proprietários dos lotes. -----------------------------------  

Nota 4: O acesso aos lotes proposto pela Rua das Sortes das 

Viúvas, não trás objecção. Já o acesso pela Avenida da 

Republica, carece de alguma ponderação e estudo, podendo no 

entanto não causar grande transtorno, uma vez que o local tem 

boa visibilidade e situa-se defronte ao acesso existente da 

Cooperativa. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável ao 

pedido de informação prévia nos termos da informação. -------  

*A13*  Reabilitação do Convento de São Francisco: Em seguida foi 

presente o requerimento número 3840, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 26 do passado mês de Novembro, da 

firma Ascop, a apresentar para aprovação o plano de trabalhos, 

plano de equipamento, plano de mão-de-obra, plano de 

pagamentos e plano de segurança e saúde. -------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que na sequência, 

prazo e ritmo de execução de cada uma das espécies de 



 
 

Acta  n . º    2 3  /  2 00 8 .    Reuniã o  de    19 -1 2 -2 0 0 8 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

trabalhos que constituem a empreitada, bem como o plano de 

pagamentos, estão em conformidade com o documento que 

instruiu a proposta, merecendo por isso a aprovação. ------------  

Chama no entanto a atenção para algum atraso registado nesta 

fase. --------------------------------------------------------------------  

O plano de segurança merece parecer favorável, devendo a 

comunicação prévia ser enviada à Inspecção Geral do Trabalho.  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável devendo 

comunicar-se à Inspecção Geral do Trabalho. -------------------  

*A14*  Sinalização Rodoviária: Os Serviços Técnicos informaram a 

Câmara que a Travessa das Heras é uma rua sem saída e uma 

transversal da Avenida das Comunidades Europeias. No 

cruzamento destas vias a visibilidade não é efectivamente a 

melhor e de modo a acautelar eventuais acidentes sendo 

conveniente a colocação de um sinal de Stop. ---------------------  

Mais informa da necessidade de criar uma comissão de trânsito, 

de modo a rever todo o processo de sinalização, para que na 

medida do possível,  possa evitar ou prevenir futuros acidentes.  

A Câmara Municipal deliberou colocar uma placa de Stop no 

cruzamento referido na informação. Mais foi deliberado 

nomear a Comissão Municipal de Trânsito com a seguinte 

composição: a) vereador doutor António Oliveira, vereador do 

pelouro; b) Comandante da GNR de Trancoso; c) engenheiro 
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Victor Jorge, chefe de divisão; d) serviços municipais de 

protecção civil,  na pessoa do senhor Rogério Castela. ----------  

*A15*  Informação dos Serviços de Contabilidade: Por iniciativa do 

Conselho Executivo da Escola Secundária com 3º Ciclo 

Gonçalo Anes Bandarra, foram os serviços financeiros destes 

Município contactados, no sentido de poder ser feita uma 

avaliação dos custos com transportes escolares referente aos 

alunos do CEF do 8º e 9º ano, na medida em que a escola 

apresentou uma candidatura ao POPH para financiamento dos 

referidos cursos, candidatura esta aprovada, e em que estão 

contempladas como despesas elegíveis, os custos com 

transportes dos referidos alunos. ------------------------------------  

Assim, veio o Conselho Executivo da Escola, propor afectar as 

verbas aprovadas na citada candidatura, à comparticipação das 

despesas com transportes escolares destes alunos. ----------------  

Tendo sido feito, por parte destes serviços, o apuramento de 

custos de transporte dos alunos em questão, de acordo com 

mapa que se anexa, torna-se necessário operacionalizar a 

transferência das verbas para o Município. ------------------------  

Sugere-se pois, a elaboração de um protocolo com a Escola 

Secundária com 3o Ciclo Gonçalo Anes Bandarra, 

estabelecendo os termos da transferência de verbas, documento 

este que, complementado pelo mapa de custos mensais, 
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permitirá servir de base à justificação de despesa por parte da 

Escola junto da entidade gestora da candidatura. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou elaborar um protocolo com a 

Escola Secundária de Trancoso nos termos propostos. ---------  

*A16*  Subsídios: De seguida foi presente a informação, no âmbito da 

parceria no Núcleo Local de Inserção por parte deste 

Município, a solicitar uma verba de 100 euros para aquisição de 

pequenas lembranças (chocolates) a distribuir pelas crianças 

dos agregados familiares beneficiários do Rendimento Social 

de Inserção na Festa de Natal, a realizar dia 22 do corrente 

mês, da qual se anexa o Programa. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adquirir até 100 euros 

lembranças como proposto para os fins aludidos. ---------------  

*A17*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4073, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 18 do corrente mês 

de Dezembro, da Associação de Futebol da Guarda, a solicitar a 

colaboração nas despesas de alojamento e alimentação com a 

organização do Torneio Inter-Associações de Futsal – Zona 

Norte. ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a celebração de um 

protocolo com a Associação de Futebol, da Guarda, devendo o 

município suportar 50% das despesas, concedendo-se um 

subsídio no valor de 3.100 euros, mediante protocolo cuja 
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assinatura consubstanciará a assunção da despesa. ------------  

Pedidos de Cedência de Transportes: ----------------------------  

*A18*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3952, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês 

de Dezembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de iniciados se deslocar a Figueira de 

Castelo Rodrigo. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes devendo o requerente ser 

informado das condições de cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A19*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3953, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês 

de Dezembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de seniores se deslocar a Figueira de 

Castelo Rodrigo. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes devendo o requerente ser 

informado das condições de cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A20*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3964, da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês 

de Dezembro, da Escola Secundária com 3º Ciclo Gonçalo Anes 

Bandarra de Trancoso, a solicitar transporte dos alunos do 

curso de educação e formação. --------------------------------------  

O senhor vereador António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho, 

deferindo-se o pedido apresentado pela Escola. -----------------  

*A21*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3975, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês 

de Dezembro, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves, a solicitar transporte dos alunos participantes nas 

actividades do desporto escolar. ------------------------------------  

O senhor vereador António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A22*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A23*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 
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por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A24*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 18.00 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 de Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  

 

 

 

 


