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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 8 DE OUTUBRO DE 2009. ---  

*A1*  Aos 8 dias do mês de Outubro 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 Paulo Matias e professor Amílcar Salvador e 

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

*A2*  Jus t i f i cação  de  Fa l ta :  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência à presente 

reunião dos senhores vereadores doutor Paulo Matias e 

professor Amílcar Salvador. -----------------------------------------  

*A3*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

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

92º da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

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

deliberou por unanimidade, aprovar a acta da reunião de 29 do 

passado mês de Setembro, dispensando a sua leitura em virtude 

desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os membros 
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da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 

91º do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja afixada 

no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. -------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 190 datado de 7 do corrente mês de Outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 159.156,41 €; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 424.776,18 €.-----------------  

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

*A6*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

doutor Amaral Veiga que começou por perguntar, dado que 

constatou a abertura de valas em Moreira de Rei e Esporões, 

quando é que tinham sido adjudicadas essas obras. ---------------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara afirmou que os 

trabalhos referidos foram adjudicados, por ajuste directo, à  

firma ASCOP e os trabalhos em Esporões, também por ajuste 

directo, à firma Aurélio Lopes, Limitada. -------------------------  

O senhor vereador doutor Amaral Veiga perguntou ainda, que 

tipos de trabalhos envolviam a adjudicação efectuada em 

Moreira de Rei. -------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu que estavam 

excluídas a ETAR e o depósito, bem como o núcleo central de 
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Moreira de Rei, dado ser necessário obter previamente o 

parecer do Igespar. ---------------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente o senhor Presidente da Câmara tomou a palavra 

para afirmar que, nesta última reunião do mandato, todo o 

executivo se devia congratular com o espírito democrático e 

clima de diálogo que existiu sempre entre todos ao longo dos 

últimos 4 anos, sem prejuízo das diferenças de pensamento e 

opções de cada um, devendo no entanto serem enfatizados os 

grandes consensos que existiram nas questões fundamentais. ---  

*A8*  Seguidamente o senhor vereador doutor Amaral Veiga, dado 

tratar-se da última reunião em que participa, agradeceu toda a 

estima e colaboração que lhe foi prestada, realçando a grande 

cultura democrática que todos demonstraram ao longo do 

mandato que agora termina. -----------------------------------------  

Por último fez votos para que todos os que vão integrar o 

próximo executivo, tudo façam para que Trancoso seja um 

concelho cada vez mais próspero e desenvolvido.  ---------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Obras  Part icu lares :  Em seguida foi presente o requerimento 

número 637, da Secção de Obras Particulares, que deu entrada 

nesta Câmara em 29 do passado mês de Setembro, de Maria 

Celeste Domingues dos Santos, residente em Trancoso, a 

solicitar obras de escassa relevância urbanística para 
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isolamento das fachadas de uma moradia sita na Rua da 

Alegria, número 2, em Trancoso.  ----------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram que tendo-se deslocado ao 

local e em conversa com a requerente, foi verificado que a 

mesma pretende proceder ao isolamento exterior de um edifício 

de habitação, situado no gaveto nascente da rua da Alegria com 

a rua do Açougue em pleno centro histórico de Trancoso, com 

os seguintes materiais:  ----------------------------------------------  

- Placas de poliuretano coladas nas paredes exteriores do 

edifício, com acabamento areado fino devidamente 

pintado, vulgarmente designado por "capote". ------------  

O Regulamento do Plano de Salvaguarda do Centro Histórico 

de Trancoso não prevê a aplicação deste tipo de material uma 

vez que pelas suas características é considerado um material 

dissonante em relação à área de intervenção. ----------------------  

Estes serviços são de opinião que a requerente deve recorrer a 

outro tipo de solução para produzir os efeitos desejados. --------  

A Câmara Municipal deliberou deferir, dado que a casa 

existente é pintada de areado grosso de branco com soco 

cinzento, este material não será dissonante e constitui a única 

forma de garantir isolamento à habitação que está em estado 

degradado pelas inúmeras fissuras de infiltrações na parede. -  

*A10*  Loteamento:  Em seguida foi presente o requerimento número 
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628, da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta 

Câmara em 23 do passado mês de Setembro, da firma 

Imobiliária Trancosense, Limitada, com sede em Trancoso, 

dando conta que todas as obras, que envolveram a execução do 

loteamento Fonte da Vide, localizado em Tapadas, em 

Trancoso, foram executadas no prazo da licença emitida, o 

motivo pela qual, ainda não foi possível dar como terminados 

todos os trabalhos respeitantes ao referido loteamento, tem a 

ver com trabalhos a executar por parte da EDP, trabalhos esses 

que, à data ainda continuam por executar. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou declarar a caducidade do 

alvará. -----------------------------------------------------------------  

*A11*  Licença  de  Habitab i l idade/Ut i l i zação:  Seguidamente foi 

ainda presente o requerimento número 633, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 25 do passado 

mês de Setembro, de Rui Alberto Ferreira Mendes, residente em 

Feital, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita em Feital, inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 188 da freguesia de 

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

*A12*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 644, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 30 do passado mês de Setembro, de Maria do Carmo 

Ferreira Gil, residente em Vila Franca das Naves, na qualidade 

de proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de 

uma habitação, sita no Bairro das Flores, em Vila Franca das 

Naves, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1000 da 

freguesia de Vila Franca das Naves, 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*  Vis tor ia  a  Casa  em Ruínas  em Souto  Maior:  De seguida 

foi presente a vistoria de acordo com o artigo número 89°, do 

Decreto-Lei número 60/2007 de 4 de Setembro, conforme 

solicitação da Freguesia de Moreira de Rei através de ofício nº 

24/09 de 29 de Maio de 2009, que se imediato se transcreve na 

integra: -----------------------------------------------------------------  

----------------------“AUTO DE VISTORIA -------------------------  

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro de dois mil e nove, os 

peritos Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, Engenheiro 

Civil, António Manuel Gomes da Fonseca Mendes, Engenheiro 
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Civil e José Carlos Vale Fantasia Domingues, Engenheiro 

Civil, nomeados pela Câmara Municipal deste município; 

procederam à vistoria de vários edifícios, nos termos do artigo 

número 89º do Decreto-Lei número 60/2007, de 4 de Setembro, 

situados no centro da povoação de Souto Maior. -----------------  

Os edifícios são constituídos por paredes exteriores e 

interiores de alvenaria de pedra, estando em estado de ruína 

avançada, não existindo já a cobertura deste conjunto 

edificado, que constitui um quarteirão, sendo os alçados 

confinantes com arruamentos. O interior das ruínas encontra-

se com vegetação alta e algum lixo, oferecendo perigo para a 

saúde pública. ---------------------------------------------------------  

Assim sendo, os peritos, propõem as seguintes obras de 

conservação/beneficiação: ------------------------------------------  

- Consolidação das paredes confrontantes com outros 

edifícios, de modo a impedir a infiltração de águas 

pluviais e a demolição de todas as paredes interiores e a 

consolidação das paredes confinantes com a via 

pública; --------------------------------------------------------  

- Limpeza do interior das ruínas dos vários edifícios. ------  

Anexam-se fotografias do estado dos vários edifícios e a planta 

de localização.”  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou declarar em estado de ruína 
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nos termos da informação, dando um prazo de 30 dias para 

ser realizada.----------------------------------------------------------  

*A14*  Estrada  Munic ipa l  Trancoso/Alde ia  Ve lha  -  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 

Gualdim Anciães Amado & Filhos, Limitada, está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 50.527,20 euros. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

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

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3541, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês 

de Setembro, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso a 

solicitar transporte de idosos à praia fluvial de Aldeia Viçosa. -  

O senhor vereador doutor João exarou o seguinte despacho:  

"Ao se rv i ço  de  t r anspor te s ,  devendo  a  r eque ren te  se r  

i n f ormada  das  condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A16*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3595, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês 
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de Setembro, da Escola Secundária com 3o  Ciclo Gonçalo Anes 

Bandarra em Trancoso, a solicitar transporte a fim de receber o 

galardão eco-escola 'Bandeira Verde 2009' em Santa Maria da 

Feira. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho :  "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A17*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3607, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês 

de Setembro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso 

a solicitar transporte a Salamanca. ---------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho :  "Ao serviço de transportes, devendo a requerente 

ser informada das condições da cedência. A reunião para 

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

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

*A18*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3621, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do passado mês 

de Setembro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso 

a solicitar transporte à Serra da Estrela.  --------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 
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informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A19*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3626, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 18 do passado mês 

de Setembro, da Associação Cultural e Juvenil da Ribeirinha de 

Trancoso, com sede em Reboleiro, a solicitar transporte para 

Arrifana. ---------------------------------------------------------------  

O  senhor  ve reador  dou to r  João  Rodr igues  exa rou  o  

seguin t e  despacho :  "Ao serviço de transportes, devendo o 

requerente ser informado das condições da cedência. À reunião 

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

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

*A20*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3782, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 29 do passado mês 

de Setembro, da Associação de Dadores de Sangue de Vila 

Franca das Naves, a solicitar transporte ao encontro inter-

associações de dadores de sangue em Évora. ----------------------  

O  senhor  ve reador  dou tor  António  Ol ive i ra  exa rou  o  

seguin t e  despacho :  "Ao serviço de transportes, devendo o 

requerente ser informado das condições da cedência. À reunião 

para ratificação.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  
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*A21*  Subs íd ios :  De seguida foi presente o requerimento número 

3759, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 25 do 

passado mês de Setembro, da Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Moreira de Rei, a solicitar a cedência de um 

subsídio no valor de 18.000 euros, para obras de reparação do 

tecto e das paredes da igreja da ermida do Senhor da Pedra, sita 

entre o lugar de Casas e Zabro. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou comparticipar em 50% da 

despesa, atribuindo-se um subsídio no valor de 9.000 euros 

mediante protocolo. --------------------------------------------------  

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

*A22*  Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1º Ciclo:  ---------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, no âmbito do Programa 

referido em epígrafe, reconhecendo assim a necessidade de 

apoiar os alunos dos Agrupamentos de Escolas de Trancoso e 

Vila Franca das 1aves, que utilizam as respectivas cantinas 

escolares, deliberou conceder aos referidos Agrupamentos um 

apoio financeiro, em função dos escalões em que se 



 
 

Acta  n . º    20  /  2009 .    Reunião  de    08 -10 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

encontram os alunos, apoio este que vigorará para o ano 

lectivo 2009/2010. ----------------------------------------------------  

O referido apoio será concretizado, transferindo para os 

citados Agrupamentos, o montante por cada refeição servida, 

de 1.68 euros para os alunos do escalão A, 0.95 euros para os 

alunos do escalão B e 0.22 para os alunos não subsidiados. ---  

Ainda no âmbito do Programa referido em epígrafe, a Câmara 

Municipal, deliberou, comparticipar financeiramente as 

instituições envolvidas na sua concretização e que são, a Liga 

dos Amigos de Palhais, a Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso nas escolas de Zabro, Freches, Cogula e Póvoa do 

Concelho e Liga dos Melhoramentos do Reboleiro. -------------  

Assim, a Câmara Municipal deliberou transferir para as 

citadas instituições, por cada refeição servida, o montante de 

3 euros para os alunos do escalão A, 2.27 euros para os 

alunos do escalão B e 1.54 euros para os alunos não 

subsidiados.  ----------------------------------------------------------  

*A23*  Emissão  de  Parecer  no  âmbi to  do  art igo  54º  da  Lei  

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

ofício número 652 da Secção de Obras Particulares, que deu 

entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês de Outubro, de 

Francisco da Fonseca Lopes, residente em Fiães, na qualidade 

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

no lugar de "Chão do Mendes", freguesia de Fiães, deste 

concelho, inscrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o artigo 731/20090803 e inscrito na matriz sob o 

artigo 550. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar dando parecer 

favorável ao aumento do número de compartes.  ----------------  

*A24*  Concessão  de  Emissão  do  Alvará  de  Cons trução  de  um 

Parque:  Em seguida foi presente o ofício número 3 da Secção 

de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 6 do 

passado mês de Janeiro, de António Castela & Neto, Limitada, 

com sede em Trancoso, ao qual foi emitido o auto de vistoria 

que de seguida se transcreve na íntegra: ---------------------------  

----------------------"AUTO DE VISTORIA --------------------------  

(Vistoria de acordo com o ponto 5 do artigo 12º do Decreto - 

Lei número 267/2002, de 26 de Iovembro, alterado pelo 

Decreto - Lei número 389/2007, de 30 de Iovembro) ------------  

Aos vinte e quatro dias de Setembro de dois mil e nove, 

compareceram no local em que se executou a obra supra, 

Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, Engº. Civil, José Carlos 

Vale Fantasia Domingues e João Manuel de Oliveira Agante 

Mano, como representantes da Câmara Municipal de Trancoso, 

que constituem a Comissão de Vistoria, a fim de procederem ao 
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exame de todos os trabalhos executados, tendo verificado que 

as instalações reúnem condições para a concessão da licença 

de exploração, cumprindo com as condições e prescrições 

legalmente exigidas, nomeadamente os artigos 9º, 11º, 12º, 13º, 

14º, 15º e 16º da Portaria número 451/2001, de 5 de Maio, 

sendo classificado como parque do tipo A.  -----------------------  

Iada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto que 

vai ser assinado pelos membros da referida comissão, devendo 

a licença de exploração ser comunicada à Autoridade Iacional 

de Protecção Civil com a respectiva localização."  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder a licença de 

exploração como requerida. ----------------------------------------  

*A25*  Passes Escolares:  Atendendo à responsabilidade que nos 

termos da Lei, cabe às Autarquias no âmbito do ensino básico, 

a Câmara Municipal deliberou emitir gratuitamente passes 

escolares aos alunos residentes na sede do concelho, que 

frequentam o ensino básico no Agrupamento de Escolas de 

Trancoso.  --------------------------------------------------------------  

*A26*  Programa Operac iona l  Potenc ia l  Humano:  Em seguida foi 

presente o ofício número 3866 da Secretaria, que deu entrada 

nesta Câmara em 6 do corrente mês de Outubro, da Escola 

Profissional de Trancoso, a dar conta que uma vez que o POPH 

aceita, neste ano lectivo, despesas de transporte dos alunos da 
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escola do concelho de Trancoso, em espécie, solicita que seja 

novamente possível usufruir dos passais escolares, conforme 

era aceite pela Autarquia até ao ano lectivo 2007/08. ------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir com efeitos para o ano 

lectivo 2009/10. 

*A27*  Cedência a Título de Comodato da Antiga Escola Primária 

de Aldeia #ova:  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder em regime de comodato 

por um prazo de 25 anos, à Junta de Freguesia de Aldeia 

1ova, a antiga Escola Primária desta freguesia. ----------------  

*A28*  Subs íd ios :  De seguida foi presente o requerimento número 

3884, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de Outubro, da Associação de Solidariedade 

Social dos Amigos de Póvoa do Concelho, a solicitar a 

cedência de um subsídio no valor de 50.000 euros, para 

construção de um lar em Póvoa do Concelho. ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

50.000 euros mediante protocolo. ----------------------------------  

*A29*  Pedido  de  Indemnização:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 3360, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 28 do passado mês de Agosto, de Joel Fonseca dos 

Santos, residente em Rio de Moinhos, a solicitar uma 

indemnização pelos prejuízos causados na sua viatura na 
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estrada que liga Rio de Moinhos a Rio de Mel, junto à Quinta 

de Sameiro. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar 50% da despesa 

atendendo à divisão da responsabilidade objectiva com que o 

condutor não se pode eximir de todo. -----------------------------  

*A30*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A31*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A32*  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:  


