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ACTA DA REU"IÃO ORDI"ÁRIA DA 

CÂMARA MU"ICIPAL DE TRA"COSO 

REALIZADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2010.  

*A1*  Aos 2 dias do mês de Fevereiro do ano 2010, 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 Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues, João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador, António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco. ------------------------------------------------  

*A2*  Às 14,15 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A"TES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

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

92° 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 12 do 

passado mês de Janeiro, dispensando a sua leitura em virtude 

desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os membros 

da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 

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

no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. -------  
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*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 21 datado de 1 do corrente mês de Fevereiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 102.502,13 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 417.026,21 €. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A5*  Obras Particulares: De seguida foi presente o requerimento 

número 69, da Secção de Obras Particulares, que deu entrada 

nesta Câmara em 28 do passado mês de Janeiro, da Freguesia 

de Freches, a apresentar projecto para licenciamento do Museu 

da Aldeia e do Azeite, sito no artigo matricial número 428 da 

freguesia de Freches. -------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho 

"Proponho a isenção de taxas devendo ser ratificado na 

próxima reunião, sendo analisado o processo." -------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar de taxas o projecto de 

licenciamento da Junta de Freguesia relativo ao Museu da 

Aldeia e do Azeite nos termos do Regulamento em vigor. ------  

Escrituras de Justificação Destinadas a Proceder ao Registo 

Predial:  ----------------------------------------------------------------  

*A6*  Cinema de Trancoso e Centro Cultural de Trancoso: Em 
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seguida foi presente informação a dar conta que considerando 

que existe uma escritura de compra e venda, de 31 de Dezembro 

de 1987, que certifica a titularidade de propriedade, por parte 

do Município de Trancoso, de uma parcela de terreno com 

3.039 metros quadrados, a destacar do prédio rústico, sito no 

lugar da Cerca, inscrito na matriz sob o artigo 160 e que estará 

na origem do Cinema de Trancoso e do Centro Cultural de 

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

Considerando que o Serviço de Finanças de Trancoso informou 

que actualmente este artigo 160 se encontra anulado por ter 

sido feito um loteamento. --------------------------------------------  

Considerando, também, que os referidos prédios encontram-se 

inscritos na matriz sob os números P2161 e P2162, 

respectivamente, cujas certidões matriciais se anexam. ----------  

Considerando que os supracitados prédios inscritos na matriz 

predial urbana não se encontram registados na Conservatória do 

Registo Predial, e que, pelo motivo exposto, não é possível 

proceder ao seu registo sem que, previamente, se outorgue uma 

escritura de justificação notarial por usucapião. ------------------  

Venho propor que se efectuem as escrituras de justificação dos 

citados prédios urbanos, com o objectivo de se proceder ao seu 

registo na competente Conservatória do Registo Predial.  --------  

A Câmara Municipal deliberou realizar escritura de 
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justificação.----------------------------------------------------------- 

*A7*  Piscinas Municipais de Trancoso e Polidesportivo e Campos 

de Ténis de Trancoso: Em seguida foi presente informação a 

dar conta que considerando que existem 2 escrituras de compra 

e venda, de 1 de Julho de 1992, que certificam a titularidade de 

propriedade, por parte do Município de Trancoso, de 2 parcelas 

de terreno, uma com 8.438 metros quadrados e outra com 8.663 

metros quadrados, a destacar do prédio rústico, sito no lugar 

das Alminhas, inscrito na matriz sob o artigo 250 e que estará 

na origem das Piscinas Municipais de Trancoso e do 

Polidesportivo e Campos de Ténis de Trancoso, 

respectivamente. ------------------------------------------------------  

Considerando que o Serviço de Finanças de Trancoso informou 

que o prédio rústico referido nas escrituras de compra e venda é 

incorrecto, encontrando-se inscrito na matriz não com o n. 250 

mas com o n.º 210. ---------------------------------------------------  

Considerando que alguns dos outorgantes das citadas escrituras 

já faleceram e que, por isso, torna o processo da rectif icação 

das escrituras mais demorado, e quiçá inviável, pois teria de se 

atender à assinatura de todos os herdeiros dos outorgantes 

falecidos. --------------------------------------------------------------  

Considerando, também, que as Piscinas Municipais de Trancoso 

e o Polidesportivo e Campos de Ténis de Trancoso, 
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actualmente, se encontram inscritos na matriz sob os números 

P2172 e P21 71, respectivamente, cujas certidões matriciais se 

anexam. ----------------------------------------------------------------  

Considerando que os supracitados prédios inscritos na matriz 

predial urbana não se encontram registados na Conservatória do 

Registo Predial, e que, pelo motivo exposto, não é possível 

proceder ao seu registo sem que, previamente, se outorgue uma 

escritura de justificação notarial por usucapião. ------------------  

Venho propor que se efectuem as escrituras de justificação dos 

citados prédios urbanos, com o objectivo de se proceder ao seu 

registo na competente Conservatória do Registo Predial.  --------  

A Câmara Municipal deliberou realizar escritura de 

justificação. -----------------------------------------------------------  

*A8*  Casa da Juventude de Trancoso:  Em seguida foi presente 

informação a dar conta que considerando que existem uma 

escritura de compra e venda, de 24 de Julho de 1992, que 

certifica a titularidade de propriedade, por parte do Município 

de Trancoso, de um prédio urbano, sito no lugar das Alminhas, 

freguesia de Santa Maria, e inscrito na matriz sob o artigo 638, 

e que estará na origem da Casa da Juventude de Trancoso. ------  

Considerando que o citado prédio foi melhorado/modificado 

passando a abranger, também, parte do terreno que foi  

adquirido pela escritura de compra e venda de 1 de Julho de 
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1992, que se refere a uma parcela de terreno a destacar do 

prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 250. ---------------  

Considerando que o Serviço de Finanças de Trancoso informou 

que o prédio rústico referido na escritura de compra e venda, de 

1 de Julho de 1992, é incorrecto, encontrando-se inscrito na 

matriz não com o n.º 250 mas com o n.º  210. ---------------------  

Considerando que alguns dos outorgantes das citadas escrituras 

já faleceram e que, por isso, torna o processo da rectificação da 

escritura mais demorado, e quiçá inviável, pois teria de se 

atender à assinatura de todos os herdeiros dos outorgantes 

falecidos. --------------------------------------------------------------  

Considerando, também, que a área do prédio urbano inscrito na 

matriz sob o número 638 e correspondente à Casa da Juventude 

de Trancoso, actualmente, se encontra rectificada o que pode 

ser verificado na certidão matricial que se anexa. ----------------  

Considerando que o supracitado prédio inscrito na matriz 

predial urbana não se encontra registado na Conservatória do 

Registo Predial, e que, pelo motivo exposto, não é possível 

proceder ao seu registo sem que, previamente, se outorgue uma 

escritura de justificação notarial por usucapião. ------------------  

Venho propor que se efectue a escritura de justificação do 

citado prédio urbano, com o objectivo de se proceder ao seu 

registo na competente Conservatória do Registo Predial.  --------  
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A Câmara Municipal deliberou realizar escritura de 

justificação. -----------------------------------------------------------  

*A9*  Prédio Urbano - Armazém 4: Em seguida foi presente 

informação a dar conta que considerando que não existe 

escritura de compra e venda ou outro documento que certifique 

a titularidade de propriedade, por parte do Município de 

Trancoso, do prédio urbano, inscrito na matriz sob o número 

P2170, a que corresponde o Armazém 4, sito na zona industrial,  

freguesia de Santa Maria, cuja certidão matricial se anexa. -----  

Considerando que o referido prédio inscrito na matriz predial 

urbana não se encontra registado na Conservatória do Registo 

Predial e não é possível proceder ao seu registo sem que 

previamente se outorgue uma escritura de justificação notarial 

por usucapião. ---------------------------------------------------------  

Venho propor que se efectue a escritura de justificação do 

citado prédio urbano, com o objectivo de se proceder ao seu 

registo na competente Conservatória do Registo Predial.  --------  

A Câmara Municipal deliberou realizar escritura de 

justificação. -----------------------------------------------------------  

*A10*  Raia Histórica: Em seguida foi presente o requerimento 

número 316, que deu entrada nesta Câmara em 25 do passado 

mês de Janeiro, da Raia Histórica - Castelos do Côa, a informar 

que o valor a pagar mensalmente para o corrente ano, referente 
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à comparticipação da Autarquia nas despesas de funcionamento 

da ADL, é de 2.030 euros. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento da 

quota, no valor de 2.030 euros.-------------------------------------  

*A11*  Subsídio:  Em seguida, foi presente o ofício 414, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 20 do passado mês de 

Janeiro, da Freguesia de Vila Franca das Naves a solicitar a 

atribuição de um apoio no valor de 12.000 euros, para a 

realização do corso de Carnaval/2010. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio no valor de 

12.000 euros, mediante protocolo. ---------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19° do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A12*  Apoio para Despesas de Funcionamento dos Agrupamentos 

de Escolas de Trancoso e Vila Franca das "aves:  --------------  

À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal 

deliberou, apoiar os Agrupamentos de Escolas referidos em 

epigrafe, relativamente às suas despesas de funcionamento, 

tais como material escolar, despesas administrativas e 

aquecimento, bem como as relacionadas com o 
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desenvolvimento das actividades extracurriculares, 

transferindo assim para o Agrupamento de Escolas de 

Trancoso o montante de 3.500 euros, a titulo de apoio às 

despesas de funcionamento e 19.000 euros, como apoio ao 

desenvolvimento da actividade extracurricular, transferindo 

igualmente para o Agrupamento de Escolas de Vila Franca 

das 0aves, o montante de 13.500 euros destinados a apoiar a 

despesa de funcionamento do referido Agrupamento, devendo 

ser outorgados os respectivos protocolos.------------------------- 

*A13*  Concepção/Construção do "ovo Bloco da EB1 de Trancoso:  

em seguida os Serviços Técnicos informaram a Câmara que a 

presente empreitada foi objecto de um concurso público, cuja 

abertura foi registada no dia 7 de Julho de 2008, ao abrigo do 

Decreto-lei nº 59/99, de 2 de Março. A empreitada foi por 

preço global, sendo esta acompanhada por uma lista de preços 

unitários que lhe serviu de base. De acordo com artigo 9 do 

Decreto-lei nº 59/99, de 2 de Março, entende-se por preço 

global a empreitada cujo montante de remuneração, 

correspondente à realização de todos os trabalhos necessários à 

execução da obra objecto do contrato, é previamente fixado. ---  

A obra foi consignada em 1 9 de Março de 2009, tendo um 

prazo de execução de 240 dias, sendo a data limite para 

execução da obra o dia 16 de Novembro de 2009. No dia 13 de 
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Novembro foi feito o auto de recepção provisória. ---------------  

Durante a execução da empreitada foi perceptível alguns erros 

nas quantidades da lista de preços unitários, mas sendo o 

projecto base da autoria do empreiteiro, foi transmitido pela 

fiscalização que o empreiteiro suportaria os danos resultantes 

dos erros e omissões do projecto, folhas de medições e 

quantidades de trabalhos. Esta informação está registada nas 

actas de reuniões periodicamente realizadas e noutras 

informações entretanto produzidas pela fiscalização. Há apenas 

uma excepção, a qual tem a ver com os trabalhos que foram 

solicitados pelo dono de obra, trabalhos esses que respeitam às 

infra-estruturas para implementação do sistema de vídeo 

vigilância. -------------------------------------------------------------  

A obra encontra-se concluída, faltando apenas realizar alguns 

ensaios e a certificação das instalações. Os ensaios só poderão 

ser realizados quando o dono de obra proceder à ampliação de 

algumas infra-estruturas, designadamente a rede eléctrica, a 

rede telefónica e a rede de águas. O empreiteiro encontra-se 

neste momento a corrigir alguns trabalhos e equipamentos, 

sendo que alguns, tais como as pinturas, necessitam de 

melhores condições climatéricas. -----------------------------------  

O valor de adjudicação da presente empreitada foi de 

1.442.650,45 €. -------------------------------------------------------  
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Em termos de trabalhos contratuais é o valor de adjudicação, o 

montante a pagar ao empreiteiro, faltando neste momento 

facturar apenas os trabalhos referentes aos diferentes ensaios e 

a certificação das instalações, não havendo portanto trabalhos a 

mais ou a menos. Há contudo a registar os trabalhos cuja 

espécie não estava prevista, para execução das infra-estruturas 

de vídeo vigilância, os quais importam no valor de 9.591,75 € e 

que terão que ter um contrato adicional. ---------------------------  

A Câmara Municipal aprovar os trabalhos a mais no valor de 

9.591,75 euros, procedendo ao pagamento. -----------------------  

*A14*  Pedido de Indemnização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 298, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 22 do passado mês de Janeiro, de Maria Luísa Gil 

dos Santos a solicitar o pagamento de um pneu rebentado num 

lancil existente no ecoponto do Largo da Roseira, em Trancoso. 

Os serviços informaram a Câmara que a implantação e 

instalação, bem como do lancil balizador decorreram no estrito 

cumprimento de todas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou entender não existir 

responsabilidade objectiva do Município uma vez que de 

acordo com a informação os trabalhos executados de acordo 

com o projecto aprovado e com parecer favorável, devendo ser 
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obrigação do condutor o dever da cautela, pelo que foi 

indeferida a pretensão. ----------------------------------------------  

*A15*  Circo: Em seguida foi presente o requerimento número 460, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente mês 

de Fevereiro, de Circo Americano, da empresa Alfredo 

Castanheira a solicitar autorização para a instalação do circo de 

13 a 21 de Fevereiro corrente, bem como solicitar a isenção de 

taxas devido á situação precária dos circos em Portugal. --------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho "Autorizada a montagem junto ao Estádio Municipal. 

A reunião para apreciar a solicitação de isenção de taxas ". ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder isenção de taxas face 

ao interesse público em ter no interior esta oferta lúdica. -----  

*A16*  Oferta de Material: Em seguida foi presente a informação do 

Posto de Turismo a dar conta da solicitação da Associação 

Social e Cultural da Tôr na oferta de publicações para o 

Projecto de Implementação de uma Biblioteca Comunitária, 

solicitando autorização para a oferta do livro Monografia de 

Trancoso, do autor Amado Caramelo. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a oferta. --------------  

*A17*  Pagamento de Quota:  Em seguida, foi presente a factura 

número 3423 de 12 do passado mês de Janeiro, da Associação 

Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico no valor de 
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274,34 euros referente à quota de 2010. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento. -------  

*A18*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

3420, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do 

passado mês de Setembro, da Associação Cultural Recreativa e 

de Melhoramentos das Courelas a solicitar apoio para a 

realização da 7a edição da Rota dos Castanheiros em BTT. -----  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio no valor de 

500 euros, mediante protocolo. -------------------------------------  

*A19*  Em seguida, foi presente o requerimento número 172, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês 

de Janeiro, da Associação de Caçadores da Serra de São Pedro, 

com sede em Cótimos a solicitar a atribuição de um subsídio de 

3.000 euros, para levar a efeito uma largada de perdizes, 

faisões e patos na Serra de São Pedro. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio de 500 euros, 

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

*A20*  Em seguida, foi presente o requerimento número 277, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do passado mês 

de Janeiro, da Casa do Sport Lisboa e Benfica em Trancoso a 

solicitar a atribuição de um subsídio de 7.000 euros, para 

executar o plano anual de actividades. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 3. 000 
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euros, mediante protocolo. ------------------------------------------  

0ão votou nem participou na votação o senhor vereador 

doutor António Oliveira. --------------------------------------------  

*A21*  Em seguida, foi presente o requerimento número 479, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês 

de Janeiro, do Núcleo Karate Shukokai das Beiras a solicitar 

apoio para o Campeonato de Apuramento Karate Shukokai 

Cidade de Trancoso. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou apoiar adquirindo os troféus e 

fornecendo as 20 refeições, estimando-se o custo de 750 

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

*A22*  Em seguida, foi presente o requerimento número 494, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês 

de Janeiro, do Centro Social e Paroquial de Trancoso a solicitar 

um subsídio de 5.000 euros para obras de reparação e pequenos 

arranjos do edifício onde funciona o ATL. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 5.000 

euros, mediante protocolo. ------------------------------------------  

*A23*  Em seguida, foi presente o requerimento número 504, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês 

de Janeiro, do Clube Trancosense - Associação Cultural e 

Recreativa a solicitar um subsídio pecuniário de 40.000 euros 

para a conclusão das obras de remodelação do edifício sede. ---  
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A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

25.000 euros, mediante protocolo. ---------------------------------  

*A24*  Limpeza de Espaços: Em seguida foi presente o orçamento da 

empresa Limpa que Limpa, com sede em Rio de Moinhos, a dar 

conta dos preços propostos: -----------------------------------------  

- Limpeza na cozinha, escritório dos engenheiros e 2 casas 

de banho na Zona Industrial de Trancoso no valor de 186 

euros mensais; ------------------------------------------------  

- Limpeza da clínica veterinária no valor de 144 euros 

mensais. --------------------------------------------------------  

Inclui todo o equipamento de limpeza e acresce o IVA à taxa 

legal.  -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Autorizada a despesa desde que haja dotação orçamental”.  ---  

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

*A25*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A26*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A27*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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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 de Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  


