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ACTA DA REU$IÃO ORDI$ÁRIA DA 

CÂMARA MU$ICIPAL DE TRA$COSO 

REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2009. ---  

*A1*  Aos 28 dias do mês de Agosto do ano 2009, 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 faltado os senhores vereadores 

doutor António Oliveira e doutor Amaral Veiga e comparecido 

todos os restantes senhores vereadores. ----------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência à presente 

reunião dos senhores vereadores doutor António Oliveira e 

doutor Amaral Veiga. ------------------------------------------------  

*A3*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A$TES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 162 datado de 27 do corrente mês de Agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 326.647,07 €; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 401.925,65 €.-----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento.  -----------  
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ORDEM DO DIA 

*A5*  Análise, Discussão e Votação da 4ª Revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa e às Grandes Opções do Plano:  

Seguidamente foi presente ao executivo municipal a proposta 

referida em epígrafe. -------------------------------------------------  

Uma vez que não foram solicitados esclarecimentos ou 

produzidas intervenções, o senhor Presidente da Câmara, 

colocou os documentos em discussão, à votação, tendo os 

mesmo sido aprovados por unanimidade, devendo igualmente 

esta revisão ser sujeita à aprovação da Assembleia Municipal, 

nos termos da alínea b) do número 2 do artigo 53º da Lei 

número 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 

5-A/2002 de 11 de Junho. -------------------------------------------  

*A6*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Fixação de 

Taxas de IMI para 2010:  Atendendo à determinação legal, 

constante do artigo 112º do Decreto – Lei número 287/2003 de 

12 de Novembro, a Câmara Municipal deliberou propor para a 

aprovação da Assembleia Municipal, as seguintes taxas de 

IMI, para o ano de 2010:  --------------------------------------------  

a) Relativamente aos prédios urbanos ainda não 

avaliados nos termos do IMI, a taxa de 0,5% (taxa 

que pode variar entre 0,4% e 0,7%); --------------------  

b) Prédios urbanos já avaliados nos termos do IMI, a 
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taxa de 0.3% (taxa que pode variar entre 0,2% e 

0,4%). -------------------------------------------------------  

*A7*  Loteamento: Em seguida foi presente informação a dar conta 

que a firma Imobiliária Trancosense, Limitada, não procedeu à 

conclusão das obras de infra-estruturas referentes ao alvará 

número 1/2008 do processo número 2/2007, no prazo previsto 

para as mesmas. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou nos termos do artigo 71º do 

Decreto-Lei número 555/99 manifestar o interesse em 

declarar a caducidade do citado alvará, notificando-se o 

interessado para efeitos de audiência prévia. --------------------  

*A8*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi 

presente o requerimento número 524, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado 

mês de Agosto, de Maria Capitolina Ramos do Nascimento, 

residente em Cótimos, na qualidade de herdeira, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na 

Avenida do Emigrante, número 6, em Cótimos, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 244 da freguesia de Cótimos, 

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 do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  
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*A9*  Seguidamente foi presente o requerimento número 528, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

19 do passado mês de Agosto, de Manuel Gaspar dos Santos 

Silvano, residente em Vila Garcia, na qualidade de proprietário, 

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

Rua do Lameirão, em Vila Garcia, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 265 da freguesia de Vila Garcia, 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 do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A10*  Seguidamente foi presente o requerimento número 529, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

19 do passado mês de Agosto, de Leopoldina Jesus Santos, 

residente em Cótimos, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na 

Travessa da Rua da Calçada, em Cótimos, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 36 da freguesia de Cótimos, 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 do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A11*  Seguidamente foi presente o requerimento número 542, da 
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Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

24 do passado mês de Agosto, de José Bernardo Monteiro, 

residente em Carnicães, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na Rua 

do Cimo do Lugar, em Carnicães, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 78 da freguesia de Carnicães, 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 do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A12*  Seguidamente foi presente o requerimento número 543, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

24 do passado mês de Agosto, de José Bernardo Monteiro, 

residente em Carnicães, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na Rua 

do Cimo do Lugar, em Carnicães, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 97 da freguesia de Carnicães, 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 do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A13*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 

quinhentos e quarenta e cinco, da Secção de Obras Particulares, 
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que deu entrada nesta Câmara em vinte e cinco de Agosto, de 

Egídio Manuel Pereira Martins Soares, residente na Freguesia 

de Cótimos, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de um prédio urbano, sito na Fonte da 

Igreja, Freguesia de Cótimos, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo quatrocentos e quinze, 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 certificar face as declarações 

do interessado em como foi construída antes de 1951. ----------  

*A14*  Estrada Municipal de Rio de Moinhos (Cruzamento Venda 

do Cepo – Rio de Moinhos) - Auto de Medição número 1: Em 

seguida, foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que o auto em 

epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Chupas & Morrão, SA ,  

está em conformidade com as medições efectuadas e com os 

preços unitários constantes na proposta, no valor de 51.558,08 

euros. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A15*  Pavimentação da EM 601 (E$ 229-1 – Torre do Terrenho – 

Limite do Concelho) - Auto de Medição número 1: Em 

seguida, foi presente informação prestada pelos Serviços 
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Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que o auto em 

epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Chupas & Morrão, SA ,  

está em conformidade com as medições efectuadas e com os 

preços unitários constantes na proposta, no valor de 95.428,50 

euros. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A16*  Subsídios: Em seguida, foi presente o requerimento número 

3141, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 do 

corrente mês de Agosto, da Freguesia de Vila Franca das Naves 

a solicitar apoio financeiro no valor de 14.000 euros, para a 

realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa 

Esperança. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

14.000 euros mediante protocolo. ----------------------------------  

*A17*  De seguida foi presente o requerimento da Junta de Freguesia 

de Freches, a solicitar a cedência de um subsídio no valor de 

10.000 euros, para proceder ao levantamento de uns muros que 

caíram devido ao mau tempo na Rua das Figueiras. --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

10.000 euros mediante protocolo. ----------------------------------  

*A18*  Em seguida foi presente o requerimento número 3309, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 24 do corrente mês 
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de Agosto, da Associação Desenvolvimento das Freguesias da 

Zona Centro do Concelho de Trancoso, a solicitar apoio 

financeiro no valor de 2.500 euros, para renovação de 

equipamento. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

2.500 euros mediante protocolo. -----------------------------------  

*A19*  Seguidamente foi presente o requerimento número 3342, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 27 do corrente mês 

de Agosto, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, a 

solicitar apoio no valor de 2.360 euros, para a realização do 20º 

Festival de Folclore e actuação do Grupo Folclórico da Casa do 

Povo de Santa Cruz, da Ilha da Madeira. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio no valor de 

2.360 euros mediante protocolo. -----------------------------------  

*A20*  A Câmara Municipal deliberou ainda conceder à Associação 

Cultural e Juvenil da Ribeira, com sede no Reboleiro, apoio 

no valor de 250 euros, para a organização do encontro de 

concertinas .  -----------------------------------------------------------  

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: --------------------------------------------------------------------  
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*A21*  Arrendamento Social em Vila Franca das $aves:  --------------  

A Câmara Municipal deliberou publicar em Edital o concurso 

para arrendamento em regime de renda social, de 2 

apartamentos tipologia T3, localizados em Vila Franca das 

Faves. ------------------------------------------------------------------  

A avaliação das candidaturas respeitará os seguintes critérios 

e respectiva ponderação: --------------------------------------------  

I - Da residência ------------------------------------------------  

1 - Residência em Vila Franca das Faves - 30% -------  

2 - Residência em freguesias limítrofes - 20% ----------  

3 - Outras localidades do concelho - 10% ---------------  

II - Agregado familiar ------------------------------------------  

1 - Com 1 ou mais filhos - 25% ---------------------------  

2-Sem filhos-15% -------------------------------------------  

3 - Outras situações - 10% ---------------------------------  

III – Idade -------------------------------------------------------  

1 - Um dos cônjuges com idade até 30 anos - 25% -----  

2 - Um dos cônjuges com idade até 35 anos - 20% -----  

3 - Um dos cônjuges com mais de 35 anos - 10% -------  

IV - Do rendimento ---------------------------------------------  

1 - Com rendimento até 2 salários mínimos - 20% -----  

2 - Com rendimentos superiores - 10%-------------------  

As candidaturas deverão conter os documentos comprovativos 
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das situações respeitantes aos critérios atrás mencionados e 

ser apresentadas em carta fechada, na Secretaria da Câmara 

Municipal, até ao próximo dia 18 de Setembro. ------------------  

*A22*  Apoio na Aquisição dos Livros Escolares: Atendendo à 

responsabilidade que nos termos da Lei, cabe aos Municípios, 

ao nível da acção social escolar, no âmbito do 1º. Ciclo, a 

Câmara Municipal, à semelhança do ano anterior, deliberou 

atribuir aos pais ou encarregados de educação dos alunos 

carenciados, escalões A e B, do 1º. Ciclo, um apoio na 

aquisição dos livros escolares obrigatórios, com excepção dos 

livros das fichas.  -----------------------------------------------------  

Assim, para os alunos do escalão A, aquele apoio será 

correspondente à totalidade do custo dos referidos livros, a 

comprovar mediante a apresentação da respectiva factura, 

sendo para os alunos do escalão B, aquele apoio de 50% do 

custo da aquisição dos citados manuais escolares, a 

comprovar nos termos acima referidos. ---------------------------  

*A23*  Emissão de Parecer no âmbito do artigo 54º da Lei número 

64/2003 de 23 de Agosto: Em seguida foi presente o ofício 

número 357 da Secção de Obras Particulares, que deu entrada 

nesta Câmara em 16 do passado mês de Junho, de Adriana da 

Graça Milagre, residente em Esporões, na qualidade de 

proprietária, a solicitar parecer favorável à constituição de 
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aumento de número de compartes (duas), no prédio rústico sito 

no lugar de “Junqueira”, freguesia de Moreira de Rei, deste 

concelho, inscrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o artigo 163/19890515 e inscrito na matriz sob o 

artigo 3620. ------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que no âmbito do 

artigo 54° da Lei n° 64/2003 de 23 de Agosto, vem a requerente 

solicitar a constituição de aumento do número de compartes. ---  

O prédio sobre o qual se pretende aumentar o número de 

compartes para 2, situa-se no Junqueira - Moreira de Rei e está 

descrito sob o artigo matricial 3620 caracterizando-se por ser 

terreno de regadio arvense com uma área de 4,7500 ha. e já se 

encontra cortado por caminho. --------------------------------------  

Da sobreposição da planta de localização anexada, com a planta 

de ordenamento do P.D.M., concluí-se que o prédio se situa 

fora da zona urbana. --------------------------------------------------  

A requerente só é a legitima proprietária de 5/6 do prédio, ou 

seja 3,958 ha. ----------------------------------------------------------  

Da análise dos dados acima referidos, concluí-se que o parecer 

deste serviço é desfavorável, uma vez que a área de cada 

parcela após ser dividida pelo número de compartes, é 

manifestamente inferior á área mínima de unidade de cultura 

prevista na Portaria n° 202/70 de 21 de Abril, que para um 
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terreno de regadio arvense prevê uma área mínima de 20.000 

m2. ---------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar o aumento de 

compartes pois que tal deliberação não configura o 

fraccionamento do referido prédio. --------------------------------  

*A24*  Imóvel em Ruínas: Em seguida, foi presente o requerimento 

3199, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do 

corrente mês de Agosto, da Junta de Freguesia de Souto Maior, 

a dar conhecimento que existe na povoação de Souto Maior, 

uma construção em ruínas, que face ao seu estado de 

degradação, face aos mesmos que a mesma apresenta, quer em 

termos de saúde pública, quer para a própria integridade física 

de quem circula nas proximidade, solicitando que determine as 

diligências necessárias para corrigir tal situação. ----------------  

Informa ainda que apesar de várias tentativas não foi possível 

identificar o proprietário. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar com urgência a 

vistoria da referida habitação dada a eminência de ruínas. ----  

*A25*  Oferta de Material: -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, oferecer conforme 

informação prestada pelo Posto de Turismo o seguinte 

material: ---------------------------------------------------------------  

- Oferta de publicações à Biblioteca Municipal de Castelo 
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Branco; --------------------------------------------------------  

- Livro ‘Monografia de Trancoso’ do autor Amado 

Caramelo à Junta de Freguesia de Arão. -----------------  

*A26*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A28*  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 pela Técnica Superior que a 

redigi.  ------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

A Técnica Superior:  


