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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2010. ------  

*A1*  Aos 11 dias do mês de Março 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 e António Nascimento, 

tendo faltado a senhora vereadora doutora Ivone Mouco. --------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

da senhora vereadora doutora Ivone Mouco. ----------------------  

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

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

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  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 17 do 

passado mês de Fevereiro, 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 

91° 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 67 datado de 12 do corrente mês de Abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 46.537,94 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 356.133,22 €. ----------------  

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

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

professor Amílcar Salvador, tendo este chamado à atenção para 

o estado em que se encontra o Centro Coordenador de 

Transportes, dado que são visíveis algumas infiltrações, pelo 

que será necessário notificar o empreiteiro, no sentido de este 

reparar os citados defeitos. ------------------------------------------  

A este propósito o senhor Presidente da Câmara afirmou ter 

conhecimento, que o empreiteiro em causa, foi já informado 

dos problemas que surgiram no edifício. ---------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Decisão sobre a expropriação dos prédios destinados à 

Construção do Centro de Interpretação Isaac Cardoso / 

Museu Judaico:  ------------------------------------------------------  
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Tendo resultado infrutíferas as diligências legais com vista à 

aquisição, por via do direito privado, do terreno destinado à 

implantação do futuro Museu Judaico / Centro de Interpretação 

Isaac Cardoso, efectuadas no âmbito de deliberação tomada em 

5-11-2009, face à falta de resposta de alguns interessados e à 

recusa do preço proposto de outros, não resta à Câmara 

Municipal outra alternativa senão a de enveredar pela via da 

expropriação. ----------------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal de Trancoso, nos termos do 

disposto no artigo 10º do Código das Expropriações, delibera 

requerer junto das entidades competentes, a declaração de 

utilidade pública e da autorização de posse administrativa do 

referido terreno, tendo por base os seguintes pressupostos: ---  

1 Causa de utilidade pública: ---------------------------------------  

Construção do Museu Judaico / Centro de Interpretação Isaac 

Cardoso – Obra de valor cultural e social de inegável 

interesse público. -----------------------------------------------------  

2. 2orma habilitante: ------------------------------------------------  

Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº. 168/99 de 18 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº.  

13/2002 de 19 de Fevereiro. ----------------------------------------  

3. Bem a expropriar: -------------------------------------------------  

Prédio urbano, sito na Travessa do Poço dos Mestres, 
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freguesia de São Pedro, inscrito na respectiva matriz sob o 

artigo 110 e descrito na CRP de Trancoso sob o nº 

425/19900621. --------------------------------------------------------  

4. Proprietários e demais interessados conhecidos: -------------  

a) Primavera de Jesus Marques Mendo, Praça de Angola, 

nº. 42, 3º Esqº. 2700-057 Amadora; -----------------------  

b) Américo Marques Dias Silva, Praça de Angola, nº. 42, 

3º Esqº. 2700-057 Amadora; --------------------------------  

c) Amélia Judite dos Santos, 6420-791 Vilares; ------------  

d) Maria Amália de Jesus Santos Mendo, Avª. 25 de 

Abril, Lote 17, 18 – 1º Esqº, 5370-202 Mirandela; ------  

e) Jorge Manuel dos Santos Mendo, Chemin dês Deux 

Communes, nº 7, 1226 Thônex – Geneve – Suisse; ------  

d) Anabela Perdigão Almeida, tutora do menor filho do 

herdeiro falecido António José Marques da Silva – Rua 

José Afonso, Lt. B10, 2º Esqº., 2725-346 Mem Martins.  

5. Previsão do montante dos encargos a suportar com a 

expropriação: ---------------------------------------------------------  

10.257,60 euros, conforme o previsto no relatório do perito de 

lista oficial.  -----------------------------------------------------------  

6 Gestão territorial: --------------------------------------------------  

A construção do Museu Judaico / Centro de Interpretação 

Isaac Cardoso, não colide com o previsto no Plano de 
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Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de Trancoso. --  

*A8*  Alteração de Loteamento: De seguida foi presente o 

requerimento número 782, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês de Dezembro, 

de Maria Eugénia Ferreira Mocho, na qualidade de proprietária, 

a solicitar a alteração de loteamento do lote número 2 do prédio 

sito em Vila Franca das Naves, inscrito sob o artigo matricial 

número 704 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso com o número 01122/111196, com a área de 570. -----  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara Municipal que no alvará de 

loteamento urbano nº 8/91, foram constituídos dois lotes, sendo 

que no lote nº 2 se destinava a um bloco habitacional com 3 

fogos. Pretende-se com a presente alteração que o bloco 

habitacional passe a ter 5 fogos. Analisado o processo, 

entende-se que a alteração proposta agrava uma 

desconformidade com os índices máximos do regime de 

edificabilidade, previstos no artigo 38º do Regulamento do 

Plano Director Municipal de Trancoso, nomeadamente a 

densidade bruta, a qual para a presente zona (Vila Franca das 

Naves) e para o prédio em questão apenas permite a existência 

de 3 fogos. -------------------------------------------------------------  

Face ao exposto propõe-se a emissão de parecer desfavorável. -  
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O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: ‘O 

presente processo de loteamento (alteração de loteamento) 

pretende manter os dois lotes, em que foi dividido o prédio 

mãe, alterando, apenas, que o bloco habitacional já licenciado 

passe a ter 5 fogos em vez de 3. -------------------------------------  

Ora, com a presente alteração, pretende-se criar condições de 

legalização (alteração) da propriedade horizontal de um 

edifício já construído, que não sofrerá alterações, nem 

alteração de volumetria, pelo que não está em causa aumento 

de densidade bruta. A construção e o licenciamento foi 

anterior ao PDM. Assim sendo, deve o projecto de alteração de 

loteamento voltar a reunião de Câmara’.  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar parecer à CCDRC. ---  

*A9*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Em seguida foi 

presente uma Certidão expedida pela Secção de Obras 

Particulares onde certifica que, de harmonia com despacho 

exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o número 

cento e sessenta, na Secção de Obras Particulares, apresentado 

por José Alexandre Gomes Correia de Azevedo, residente na 

Rua Bartolomeu Dias, nº 15 – 1º C, Agualva, que o prédio 

urbano sito na Rua do Eirô, freguesia de Souto Maior, 

Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 

210, está isento de licença de utilização, uma vez que, o mesmo 
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foi construído antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei 

número trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois, de sete de 

Agosto de mil novecentos e cinquenta e um. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A10*  Em seguida foi presente uma Certidão expedida pela Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número cento e doze, na Secção de Obras Particulares, 

apresentado por José Alexandre Gomes Correia de Azevedo, 

residente na Rua Bartolomeu Dias, nº 15 – 1º C, Agualva, que o 

prédio urbano sito na Rua do Eirô, freguesia de Souto Maior, 

Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 

211, está isento de licença de utilização, uma vez que, o mesmo 

foi construído antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei 

número trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois, de sete de 

Agosto de mil novecentos e cinquenta e um. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A11*  Em seguida foi presente uma Certidão expedida pela Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número cento e quinze, na Secção de Obras Particulares, 
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apresentado por António Delgado Carlos, residente na freguesia 

da Granja, Concelho de Trancoso, que o prédio urbano sito no 

lugar de “Barrocal”, freguesia de Granja, Concelho de 

Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 322, está 

isento de licença de utilização, uma vez que, o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número 

trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de 

mil novecentos e cinquenta e um. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A12*  Em seguida foi presente uma Certidão expedida pela Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número cento e dezanove, na Secção de Obras Particulares, 

apresentado por Maria Odete do Nascimento Ferreira Carvalho, 

residente na Rua de São João, nº 3, freguesia de Vila Franca 

das Naves, Concelho de Trancoso, que o prédio urbano sito na 

Rua do Chamadoiro, freguesia de Feital, Concelho de Trancoso,  

inscrito sob o artigo matricial número 19, está isento de licença 

de utilização, uma vez que, o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor ao Decreto - Lei número trinta e oito mil 

trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de mil novecentos 

e cinquenta e um. -----------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A13*  Em seguida foi presente uma Certidão expedida pela Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número cento e vinte e três, na Secção de Obras Particulares, 

apresentado por Germano Augusto Pereira, residente na Rua da 

Junqueira, nº 4, freguesia de Cótimos, Concelho de Trancoso, 

que o prédio urbano sito na Rua da Junqueira, freguesia de 

Cótimos, Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial 

número 359, está isento de licença de utilização, uma vez que, 

o mesmo foi construído antes da entrada em vigor ao Decreto - 

Lei número trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois, de sete 

de Agosto de mil novecentos e cinquenta e um. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A14*  Em seguida foi presente uma Certidão expedida pela Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número cento e sessenta, na Secção de Obras Particulares, 

apresentado por Herdeiros de Joaquim Condesso, residente na 

Quinta da Porteira, freguesia de Póvoa do Concelho, Concelho 

de Trancoso, que o prédio urbano sito na Quinta da Porteira, 
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freguesia de Póvoa do Concelho, Concelho de Trancoso, 

inscrito sob o artigo matricial número 446, está isento de 

licença de utilização, uma vez que, o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número trinta e oito 

mil trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de mil 

novecentos e cinquenta e um. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A15*  Em seguida foi presente uma Certidão expedida pela Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número cento e sessenta e oito, na Secção de Obras 

Particulares, apresentado por Messias de Sousa Pereira, 

residente na Travessa Monte do Carmo, Nº 62, freguesia de São 

Mamede, Concelho de Lisboa, que o prédio urbano sito em Vale 

do Mouro, freguesia de Tamanhos, Concelho de Trancoso, 

inscrito sob o artigo matricial número P538, está isento de 

licença de utilização, uma vez que, o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número trinta e oito 

mil trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de mil 

novecentos e cinquenta e um. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  
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*A16*  Em seguida foi presente uma Certidão expedida pela Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número cento e setenta e sete, na Secção de Obras Particulares, 

apresentado por Carlos Alberto Torres Sousa Coito, residente 

na Avª Mestre de Avis, nº 12, freguesia de São Miguel,  

Concelho da Guarda, que o prédio urbano sito no Largo do 

Mercado, freguesia de Vila Franca das Naves, Concelho de 

Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 1148, está 

isento de licença de utilização, uma vez que, o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número 

trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de 

mil novecentos e cinquenta e um. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A17*  Em seguida foi presente uma Certidão expedida pela Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número cento e oitenta e um, na Secção de Obras Particulares, 

apresentado por Ricardo Miguel da Costa Casaca, residente na 

Rua da Escola, Nº 9, Asseiceira Pequena, freguesia de Venda 

do Pinheiro, Concelho de Mafra, que o prédio urbano sito na 

freguesia de Rio de Mel, Concelho de Trancoso, inscrito sob o 
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artigo matricial número 482, está isento de licença de 

utilização, uma vez que, o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor ao Decreto - Lei número trinta e oito mil 

trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de mil novecentos 

e cinquenta e um. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A18*  Processo de Correcção Material e Rectificação do PDM: De 

seguida foi presente o requerimento número 312, da Secção de 

Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 28 de 

Maio de 2009, de José Antunes Guiomar a propor a correcção 

material e rectificação do PDM para fins de operação de 

loteamento sito em Póvoa do Concelho. ---------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara Municipal que de acordo com o 

solicitado junto se anexa a proposta de correcção material e 

rectificação do Plano Director Municipal, proposta esta que foi 

elaborada ao abrigo do artigo 97º.-A, nº.  1, alínea b) do 

Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro, que de seguida se 

reproduz na íntegra: --------------------------------------------------  

--------“Proposta de Correcção Material e Rectificação  --------  

-----------ao Plano Director Municipal de Trancoso  -------------  

Memória Descritiva e Justificativa ---------------------------------  
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A presente memória descritiva e justificativa refere-se à 

proposta de acerto de cartografia relativa ao traçado da 

chamada variante da Póvoa do Concelho. Esta alteração 

parcial do Plano Director Municipal (PDM) de Trancoso em 

vigor, reger-se-á pelo disposto no Decreto-Lei nº. 380/99, de 

22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº.  

46/2009, de 20 de Fevereiro, também designado por Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

nomeadamente ao abrigo do nº. 1 do artigo 93º., que determina 

que ‘Os Instrumentos de Gestão Territorial podem ser objecto 

de alteração, de correcção material,  de rectificação, (. ..)’. O 

RJIGT aprovado pelo Decreto-Lei nº. 380/99, de 22 de 

Setembro, na sua redacção actual dada pelo Decreto-Lei nº.  

46/2009, de 20 de Fevereiro, estabelece, na alínea b) e c) do 

nº. 1 do artigo 97º.-A, que ‘As correcções materiais dos 

instrumentos de gestão territorial são admissíveis para efeitos: 

b) de correcções de erros materiais, patentes e manifestos, na 

representação cartográfica; c) (.. .) de plantas determinadas 

por incongruência entre si.´  -----------------------------------------  

Após análise de um determinado projecto de loteamento, 

constataram-se alguns desajustamentos na cartografia do PDM 

deste concelho, com a realidade construída no concelho, 

devido à utilização de cartografia desactualizada. Este 
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desajustamento, relativamente ao traçado da referida variante 

da Póvoa do Concelho foi verificado através do cruzamento da 

informação prestada pela fotografia aérea e da referida 

cartografia. ------------------------------------------------------------  

Se existem factores que por si só poderão exigir que se revejam 

e alterem processos, métodos e metodologias de trabalho, a 

cartografia é certamente um deles pelo conjunto de problemas 

associados à mesma. -------------------------------------------------  

Toda a informação que serviu de base à elaboração do PDM 

encontra-se desactualizada, como já foi referido 

anteriormente. Porém é a desactualização da cartografia (As 

cartas militares são anteriores à década de 80, ou de meados 

desta década, tendo sido a base cartográfica do PDM em vigor 

e sendo actualmente utilizadas no licenciamento, localização 

de loteamentos ou obras de urbanização, etc. O mesmo é 

extensivo às cartas cadastrais, publicadas no inicio da década 

de 80, e que além de constituírem um instrumento fundamental 

para a gestão do território serviram de base, em formato 

reduzido (escala 1:10 000) para elaborar os núcleos urbanos 

no PDM.) que maiores problemas poderão gerar, já que é com 

base nela que os pareceres são dados, que a informação é 

dada, que o território é analisado. ---------------------------------  

Jeste contexto e com os termos previstos no artigo 97º.-A do 
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RJIGT, pretende-se proceder à correcção do traçado da 

referida variante inserida na área urbana da Póvoa do 

Concelho não tendo esta correcção implicações nas áreas da 

REJ e da RAJ delimitadas na Carta de Condicionantes do 

PDM de Trancoso, sendo claro que esta alteração não coloca 

em causa a coerência global consagrada no Plano Director 

Municipal de Trancoso. ----------------------------------------------  

Anexa-se ao presente documento a Carta de Ordenamento 

existente do PDM de Trancoso e a Carta de Ordenamento com 

a referida proposta de alteração, à escala 1:25 000.” -----------  

As correcções materiais podem ser efectuadas pela Câmara 

Municipal, sendo publicadas em Diário da República e devendo 

ser comunicadas previamente ao órgão competente para a 

aprovação (Assembleia Municipal) e à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional competente. ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a correcção material e  

rectificação do PDM, devendo ser submetido à aprovação da 

Assembleia Municipal e da CCDRC, alteração esta relativa ao 

traçado da variante da Póvoa do Concelho. ----------------------  

Estrada Municipal Trancoso – Aldeia Velha --------------------  

*A19*  Auto de Medição número 4: Em seguida foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o auto em 
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epígrafe, elaborado pela firma Gualdim Anciães Amado & 

Filhos, Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados em obra, com os valores constantes na proposta, no 

valor de 32.597,45 euros. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A20*  Auto de Medição número 1 – Trabalhos a Mais de �atureza 

Prevista: Em seguida foi presente informação prestada pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma 

Gualdim Anciães Amado & Filhos, Limitada, está em 

conformidade com os trabalhos executados em obra, com os 

valores constantes na proposta, no valor de 5.818,75 euros. ----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A21*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das �aves - Auto de Medição número 2: Em seguida 

foi presente informação prestada pela Divisão de Obras 

Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pela firma Cipriano Pereira 

Carvalho & Filhos, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos executados em obra, com os valores constantes na 

proposta, no valor de 22.974,80 euros. -----------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A22*  Subsídios:  De seguida foi presente o requerimento número 

1047, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 11 do 

corrente mês de Março, do Agrupamento de Escolas de 

Trancoso, a solicitar a cedência de um subsídio de forma a 

comparticipar em 50%, no valor de 2.000 euros, para garantir a 

continuidade do ensino da música com a deslocação semanal 

dos alunos ao Conservatório da Guarda. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 2.000 

euros, mediante protocolo, para o conjunto de actividades 

previstas. --------------------------------------------------------------  

*A23*  Seguidamente foi presente o requerimento da Junta de 

Freguesia de Aldeia Nova, a solicitar um subsídio no valor de 

10.000 euros, para arruamentos na freguesia e reparação de um 

pontão em Aldeia Nova. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 10.000 

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

*A24*  Seguidamente foi presente o requerimento da Luzlinar, com 

sede em Feital, a apresentar o programa anual de actividade 

para 2010, solicitando apoio para realização do mesmo. ---------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 10.000 

euros, devendo ser o mesmo disponibilizado em face de 
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relatório de realização de despesa em face do orçamento 

apresentado, podendo ser concedido uma primeira tranche até 

um terço do montante, mediante protocolo. ----------------------  

*A25*  Seguidamente foi presente o requerimento do Centro Cultural 

Os Serranos, a convidar para as comemorações do 25º 

aniversário e Festa do Queijo da Serra. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indicar o senhor Presidente da 

Câmara e o senhor Vice-Presidente que representarão o 

Município, pagando o Município 1.850 euros mais 1.000 

euros, descontando-se o valor do bilhete de avião do senhor 

Presidente da Câmara, devendo essa quantia ser transferida 

para o 2IB. ------------------------------------------------------------  

*A26*  Raia Histórica – Castelo do Côa: De seguida foi presente o 

requerimento número 978, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 8 do corrente mês de Março, da entidade referida 

em epígrafe, a devolver devidamente assinado o Protocolo que 

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

-----PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO IJSTITUCIOJAL -------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

O MUJICÍPIO DE TRAJCOSO, pessoa colectiva nº 501 143 

726, com sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, 

representada pelo seu Vereador João José Martins Campos de 

Carvalho, doravante denominado PRIMEIRO OUTORGAJTE; -  
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e ------------------------------------------------------------------------  

A RAIA HISTÓRICA - Associação de Desenvolvimento do 

Jordeste da Beira, pessoa colectiva nº 503 571 172, com sede 

em Trancoso, representada pelo seu presidente, Dr. Júlio José 

Saraiva Sarmento, doravante denominado SEGUJDO 

OUTORGAJTE. -------------------------------------------------------  

Acordam colaborar em torno das cláusulas do seguinte 

protocolo: -------------------------------------------------------------  

------------------------Cláusula 1ª – Objecto ------------------------  

O presente protocolo tem por objecto: -----------------------------  

1 - Estabelecer a articulação funcional entre as partes no 

que respeita à análise documental referente a Pedidos 

de Apoio apresentados ao GAL CASTELOS DO COA, 

com despesas de construção previstas, no âmbito das 

Medidas 3.1 - Diversificação da Economia e Criação de 

Emprego e 3.2 - Melhoria da Qualidade de Vida, ambas 

do Subprograma 3 do PRODER; ----------------------------  

2 - Definir as tarefas/funções cometidas ao Primeiro 

Outorgante, enquanto parceiro do GAL com 

competências técnicas para auxiliar a Entidade Gestora 

Raia Histórica no seu papel de avaliação da 

razoabilidade, elegibilidade e verificação das despesas.  

------------------------Cláusula 2ª – Meios --------------------------  
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Para a execução das funções definidas na cláusula anterior, o 

primeiro outorgante coloca os seus recursos humanos e 

materiais ao dispor do segundo outorgante. -----------------------  

-------------------Cláusula 3ª - fases da análise --------------------  

A intervenção técnica do município é solicitada em três fases 

distintas do projecto: ------------------------------------------------  

1 - Análise do Pedido de Apoio: pretende-se uma 

informação fundamentada sobre razoabilidades das 

despesas apresentadas no Pedido de Apoio face aos 

detalhes técnicos submetidos no projecto; -----------------  

2 - Análise do Pedido de Pagamento: sempre que for 

apresentado um pedido de pagamento que envolva 

despesa relacionada com construção civil, o segundo 

outorgante remete cópia da informação para o técnico 

responsável no sentido de confrontar a despesa 

apresentada com o projecto técnico aprovado; -----------  

3 - Audiência prévia: na eventualidade de ser considerado 

nova apreciação de despesa relacionada com construção 

civil decorrente de uma audiência prévia, será 

solicitado novo parecer à primeira outorgante. ----------  

------------Cláusula 4ª - Comunicação entre as partes -----------  

1 - As partes acordam em comunicar entre si preferencialmente 

por correio electrónico. ----------------------------------------------  
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2 - As partes acordam ainda um prazo máximo de resposta de 

10 dias úteis.  ----------------------------------------------------------  

3 - São indicados os interlocutores do processo: -----------------  

a) para o primeiro outorgante: Victor Silva 

(victor.silva@cm-trancoso.pt) --------------------------------  

b) para o segundo outorgante: Carla Santos 

(carlasantos@raiahistorica.org) -----------------------------  

------------------------Cláusula 5ª – Informação --------------------  

1 - Compete ao segundo outorgante facultar toda a informação 

necessária ao exercício das tarefas atribuídas ao primeiro 

outorgante. ------------------------------------------------------------  

2 - Sempre que houver necessidade de mais informação para 

prosseguir a análise referida nos pontos 1, 2 ou 3 da cláusula 

Terceira, o primeiro outorgante solicitará a prestação dos 

elementos necessários via mail ao técnico identificado no 

ponto 3 alínea b) da cláusula quarta. ------------------------------  

3 - Por sua vez, o segundo outorgante recolherá a informação 

solicitada ao beneficiário que reencaminhará de imediato para 

o técnico do Município. ----------------------------------------------  

---------------------Cláusula 6ª – Atribuições -----------------------  

O Primeiro Outorgante tem as seguintes atribuições: ------------  

1 - Elaborar pareceres de viabilidade técnica dos projectos 

técnicos que envolvam obras de construção civil a realizar no 
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concelho; --------------------------------------------------------------  

2 - Elaborar pareceres sobre razoabilidade dos custos 

apresentados em rubricas de investimento relacionadas com 

obras de construção civil, designadamente: projectos técnicos 

e/ou de arquitectura, custos de materiais, custos das obras, a 

realizar no concelho. -------------------------------------------------  

-------Cláusula 7ª - Análise de projectos da autarquia -----------  

1 - Para projectos que digam respeito às autarquias do 

concelho, câmara e juntas de freguesias, a análise será 

cometida a técnicos do Município de Meda, ao abrigo de um 

protocolo idêntico a este, celebrado entre a Raia Histórica e os 

Municípios de Meda, Almeida, Pinhel e Figueira de Castelo 

Rodrigo.----------------------------------------------------------------  

2 - Por igualdade de circunstância, o primeiro outorgante 

aceita proceder à análise de documentação referente ao 

município de acordo com o quadro seguinte: ---------------------  

Responsável pela Análise Projectos da Autarquia 

Mêda Trancoso 

Figueira de Castelo Rodrigo Pinhel 

Almeida Figueira de Castelo Rodrigo 

Pinhel Almeida 

Trancoso Mêda 

-----------------------Cláusula 8ª – Vidência ------------------------  
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O presente protocolo produz efeitos à data da sua assinatura e 

vigora pelo período de execução do PRODER, até 31 de 

Dezembro 2015. -------------------------------------------------------  

---------------------Cláusula 9ª – Alterações ------------------------  

O presente protocolo poderá ser modificado em qualquer das 

suas cláusulas, excepto no que respeita ao seu objecto, e de 

comum acordo entre ambos os Outorgantes, desde que tal 

interesse seja manifestado previamente por um dos 

Outorgantes, por escrito, em tempo útil para tramitação dentro 

do prazo de vigência deste protocolo. ------------------------------  

O presente protocolo é feito em duplicado. ------------------------  

Trancoso, 02 de Dezembro de 2009 --------------------------------  

O Vereador do Município de Trancoso: vereador João 

Carvalho ---------------------------------------------------------------  

O Presidente da Raia Histórica: Júlio José Saraiva Sarmento. -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, ratificar e subscrever 

o presente 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:--- -----------------------------------------------------------------  

*A27*  Contratação de Técnico, tendo em vista a Responsabilização 
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pela Exploração de Diversas Instalações Eléctricas:  ----------  

A Câmara Municipal necessitando de proceder à contratação 

de um técnico, enquanto pessoa singular, a fim de nos termos 

da Lei, assumir a responsabilidade pela exploração de 

diversas instalações eléctricas, deliberou autorizar a 

contratação em regime de contrato de prestação de serviços, 

do engenheiro Pedro Quelhas, autorização esta concedida ao 

abrigo do artigo 6º do Decreto – Lei número 209/2009 de 3 de 

Setembro. --------------------------------------------------------------  

*A28*  Minuta do Contrato de Financiamento do Projecto ID 35785, 

Operação "Requalificação da EM 586 (Troço Aldeia Velha/ 

E� 226)": De seguida foi presente o requerimento número 891, 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente 

mês de Março, da Comurbeiras, Comunidade Intermunicipal – 

CIM, a dar conta que no âmbito do contrato de delegação de 

competências com subvenção global entre a COMURBEIRAS - 

CIM e CCDRC, junto enviamos minuta do contrato de 

financiamento referente ao projecto ID 35785, operação 

"Requalificação da EM 586 (Troço Aldeia Velha/ EN 226)" 

submetido pelo Município de Trancoso, na sequência da 

abertura do aviso de concurso - Centro-MOT-2009-09-COM-07, 

para análise e validação. ---------------------------------------------  

Mais se informa, da necessidade do envio de elementos de 
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identificação e/ou caracterização do projecto e/ou Município, 

para posterior preenchimento e assinatura do referido contrato 

de financiamento, relembramos que deverá ser fornecido o NIB 

de uma conta bancária, criada especificamente para este 

projecto. ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a abertura de conta, 

ratificando a minuta de contrato dando poderes para o efeito 

desta deliberação ao senhor Presidente da Câmara. ------------  

*A29*  Destaque de uma Parcela : Em seguida foi presente o 

requerimento número 459, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 27 de Agosto de 2009, de António 

Capelão Alexandre, residente em Courelas, na qualidade de 

proprietário a solicitar autorização para o destaque de uma 

parcela de terreno a destacar do prédio rústico sito em 

Courelas, freguesia de São Pedro, inscrito na matriz com o 

artigo 1443, que confronta de Norte com caminho público, de 

Nascente com Estrada Nacional 226 e Maria de Lurdes Sobral 

Domingos, de Sul com Maria de Lurdes Sobral Domingos e de 

Poente com herdeiros de António Santiago, descrita na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

1398/20090703. -------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara Municipal que o 

prédio que será sujeito à operação de destaque, está situado na 
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zona urbana da freguesia de São Pedro. O pedido de destaque 

da uma única parcela cumpre cumulativamente as seguintes 

condições constantes no 4º ponto do artigo 6º do Decreto-Lei 

número 60/2007 de 4 de Setembro. ---------------------------------  

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

a área de 3.600 metros quadrados. A parcela a destacar tem a 

área de 1.893 metros quadrados. A parcela sobrante terá a área 

de 1.707 metros quadrados. ------------------------------------------  

Ónus da Certidão: De acordo com a localização apresentada, o 

prédio situa-se dentro da zona de protecção da batalha de 

Trancoso, pelo que está classificada como “Non Aedificandi”, 

devendo este ónus ficar registado na certidão a emitir 

juntamente com a inibição de efectuar mais nenhum destaque 

por um prazo de 10 anos. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o pedido de destaque 

com as condições constantes da informação dos serviços, 

devendo ser inscrito o ónus referido. ------------------------------  

*A30*  Condicionamento de Trânsito: De seguida foi presente 

informação do Coordenador do SMPC a dar conta que no 

decorrer do simulacro realizado no Jardim de Infância de 

Trancoso, constatou-se que os pesados dos Bombeiros não 

conseguem manobrar nas traseiras do edifício, em virtude de 

haver veículos ali  estacionados. ------------------------------------  
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Assim, proponha a colocação de placas de ‘Proibição de 

Estacionamento’ entre as 9 e as 17 horas. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou condicionar o estacionamento 

na zona em questão durante a actividade lectiva, nos dias 

úteis, entre as 8 e as 18 horas. -------------------------------------  

*A31*  Circo: Em seguida foi presente o requerimento número 909, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês 

de Março, de Benilde Cardinali, a solicitar autorização para a 

instalação do circo no Largo da Feira de 12 a 15 de Março 

corrente, bem como do interesse ou não em patrocinar 

espectáculos para as crianças das escolas e da isenção de taxas.  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘1-à reunião para isenção de taxas; 2-à secretaria 

devendo ser a representante informada da localização para 

montagem junto ao estádio’.  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar de taxas face á 

precariedade da actividade. -----------------------------------------  

*A32*  Troféu Cidade da Guarda – 4º GP Portugal: Em seguida, foi 

presente o ofício 938 que deu entrada nesta Câmara em 4 do 

corrente mês de Março, da firma PAD, Produção de Actividades 

Desportivas , com sede em Carnaxide, a solicitar parecer para a 

passagem do Troféu referido em epígrafe. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável não 
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havendo inconveniente na passagem do percurso no concelho, 

bem como patrocinar em 3.500 euros, acrescido de IVA, à 

PAD. -------------------------------------------------------------------  

Dê-se conhecimento à entidade e à divisão financeira. ---------  

*A33*  Apoio a Edição de Livro: Em seguida, foi presente o ofício de 

José Lemos Pinto, natural de Arnas, concelho de Sernancelhe, a 

solicitar apoio na aquisição de exemplares do livro ‘Se não foi 

Deus…, quem foi?’, ao custo de editora no valor de 12 euros a 

unidade. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adquirir 10 exemplares ao 

preço unitário de 12 euros. -----------------------------------------  

*A34*  Aluguer de Autocarro:  Em seguida, foi presente a factura de 

aluguer número 36/2010 da empresa Viúva Carneiro & filhos, 

Limitada, com sede na Mêda, para o transporte da fanfarra dos 

Bombeiros Voluntário de Mêda a Vila Franca das Naves, no 

valor de 250 euros. ---------------------------------------------------  

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

*A35*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

minuta para efeitos de executoriedade imediata. ------------------  

*A36*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 



 
 

Acta  n . º    05  /  2010 .    Reunião  de    11 -03 -2010  

 

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

*A37*  Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

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

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 


