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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2010. -------  

*A1*  Aos 20 dias do mês de Julho 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 

Vice-Presidente da Câmara, doutor António Oliveira, dada a 

impossibilidade da presença do senhor Presidente da Câmara e 

a comparência dos senhores vereadores doutor João Rodrigues, 

João Carvalho, professor Amílcar Salvador, António 

Nascimento e doutora Ivone Mouco. -------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Vice-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 as actas das reuniões de 29 

do passado mês de Junho e 7 do corrente mês de Julho, 

dispensando as suas leituras em virtude destas terem sido 

antecipadamente distribuídas a todos os membros da Câmara e 

que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 91° do 
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diploma atrás citado, as actas ora aprovadas, sejam afixadas no 

átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. ----------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 134 datado de 19 do corrente mês de Julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 420.409,05 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 385.887,93 €. ----------------  

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

*A5*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Carvalho para se referir à necessidade de serem tomadas 

algumas medidas relativamente ao funcionamento do mercado 

semanal, atendendo a que se vai proceder à instalação da 

estrutura respeitante à Feira de São Bartolomeu, bem como o 

facto de as próximas sextas-feiras, serem mercados de Agosto e 

por isso muito concorridos. ------------------------------------------  

Informou ainda que todas as alterações seriam publicitadas 

através do respectivo Edital.  ----------------------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador, no sentido de saber quais os artistas que 

actuarão na Feira de São Bartolomeu e quais os preços que 

serão praticados. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira prestou as 
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informações solicitadas, informando que o cartaz da Feira seria 

publicitado a partir de amanhã. -------------------------------------  

*A7*  Por último o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

perguntou se já estava prevista a mudança da GNR para as 

novas instalações. -----------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu dizendo que não 

existe ainda uma data oficial, prevendo-se porém que possa 

acontecer em Setembro. ----------------------------------------------  

*A8*  Cedência de 2 Motociclos à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca das �aves:  ------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara, propôs que a 

Câmara Municipal,  nos termos da alínea e) no número 1 do 

artigo 64º da Lei número 169/99 de 18 de Setembro, com a 

redacção da Lei número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, cedesse 

gratuita e definitivamente à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves, 2 motociclos 

marca Suzuki RMX50, a fim de esta poder exercer mais 

capazmente a sua missão de vigilância das áreas florestais  

pertencentes à respectiva área de actuação, em particular no 

período crítico de Verão, contribuindo desta forma para uma 

melhor protecção do interesse económico e ambiental do 

património florestal do concelho. -----------------------------------  

Colocada esta proposta à discussão e votação, foi a mesma 
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aprovada por maioria, com a abstenção do senhor vereador 

António �ascimento. -------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Recrutamento Excepcional de Trabalhadores, nos termos da 

Lei número 12-A/2010 de 30 de Junho:  --------------------------  

Seguidamente, a Câmara Municipal apreciou a proposta da 

responsabilidade do senhor Presidente da Câmara, apresentada 

ao abrigo do número 3 do artigo 10º da Lei número 12-A/2010 

de 30 de Junho, que a seguir se transcreve:------------------------  

‘A Câmara Municipal, pretendendo proceder ao recrutamento 

excepcional de trabalhadores, submeteu, nos termos da Lei 

número 313/2010 de 18 de Abril, à Assembleia Municipal de 30 

de Junho último, uma proposta naquele sentido, fundamentando 

o respectivo recrutamento, solicitando para o efeito a emissão 

de parecer favorável, bem como requereu autorização para a 

alteração do mapa de pessoal, tendo em vista a contratação de 

um técnico superior na área da engenharia civil.  ----------------  

Apreciados os pedidos da Câmara Municipal, a Assembleia 

Municipal, aprovou quer a emissão de parecer favorável à 

contratação, quer a autorização para a alteração do mapa de 

pessoal, nos termos apresentados. ----------------------------------  

Porém, no dia 30 de Junho, foi publicada a Lei número 12-

A/2010, que veio, no que respeita ao recrutamento excepcional 
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de trabalhadores, introduzir algumas alterações nesta matéria.  

De facto, o número 2 do artigo 10º da mesma Lei, determina 

que o recrutamento excepcional, nas Autarquias, esteja sujeito 

à verificação de 2 requisitos cumulativos. -------------------------  

Quanto ao primeiro, fundamentação da existência de interesse 

público no recrutamento, importa referir que, face à carência 

de recursos humanos em diversas áreas de actividade do 

Município, bem como à sua indispensável evolução, a 

contratação dos trabalhadores em causa revela-se como 

condição essencial para que o Município de Trancoso possa 

concretizar os seus objectivos, enquanto entidade pública ao 

serviço dos seus munícipes, reproduzindo-se nesta proposta, os 

fundamentos já invocados, nos elementos enviados à 

Assembleia Municipal. -----------------------------------------------  

7o que diz respeito aos técnicos de turismo, a necessidade da 

sua contratação, prende-se com o facto de o único lugar de 

técnico superior de turismo da Autarquia ter vagado 

recentemente, por vontade própria, bem como pelo facto de o 

Município ter assumido novas competências, com a instalação 

do segundo Posto de Turismo em Trancoso, localizado no 

Castelo, conforme prevê o Protocolo de Delegação de 

Competências celebrado com a Delegação Regional da Cultura 

do Centro. -------------------------------------------------------------  
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Já relativamente ao técnico superior de psicologia, a sua 

necessidade deriva do facto de o Município ter vindo a 

assegurar através da celebração de contratos a termo, os 

serviços de um técnico superior desta área, pelo que importa 

dotar o Município, de um técnico desta especialidade. ----------  

7o que se refere á contratação de um técnico superior de 

administração pública, trata-se da admissão de um quadro 

qualificado nesta área, que se justifica pelo necessidade de 

acompanhar a crescente evolução da delegação de 

competências que os Municípios têm vindo a sentir nos últimos 

tempos. -----------------------------------------------------------------  

Por ultimo no que respeita à contratação de um técnico 

superior na área de engenharia civil, tal justifica-se com o 

facto de um sector fundamental da Autarquia, como é o sector 

das Obras Municipais e Serviços Urbanos, necessitar de um 

conjunto de técnicos qualificados, para colaborar e dirigir 

áreas como a rede viária e transito, ambiente, protecção civil,  

gestão e manutenção de equipamentos, bem como outras. -------  

7o que se refere à contratação de um técnico superior de 

administração pública, trata-se da admissão de um quadro 

qualificado nesta área, que se justifica pela necessidade de 

acompanhar a crescente evolução da delegação de 

competências que os Municípios têm vindo a sentir nos últimos 
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tempos. -----------------------------------------------------------------  

Por último no que respeita à contratação de um técnico 

superior na área de engenharia civil, tal justifica-se com o 

facto de uma meta fundamental da Autarquia, como é o sector 

de obras municipais e serviços urbanos, necessitar de um 

conjunto de técnicos qualificados, para colaborar e dirigir 

áreas como a rede viária e trânsito, ambiente, protecção civil,  

gestão e manutenção de equipamentos, bem como outras. -------  

Quanto ao segundo requisito, considera-se que a abertura do 

procedimento, tendo em vista o recrutamento dos trabalhadores 

nas áreas acima referidas, é a única forma de prover à 

ocupação dos referidos postos de trabalho. -----------------------  

Assim, nos termos das disposições legais atrás citadas,  

designadamente o número 3 do artigo 10º da Lei número 12-

A/2000 de 30 de Junho, propõe-se que a Câmara Municipal 

autorize, cumprindo os requisitos previstos na Lei, o 

recrutamento excepcional dos trabalhadores já atrás 

referidos.’  -------------------------------------------------------------  

Colocada a proposta apresentada à discussão e votação, foi a 

mesma aprovada por unanimidade, devendo em consequência 

ser tomadas as diligências formais necessárias à 

concretização da decisão agora aprovada. ------------------------  

*A10*  Destaque de uma Parcela: Em seguida, foi presente o 
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requerimento número 434 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 31 de Maio de 2010, de António 

José Martins da Cruz, residente em Palhais, a solicitar a 

autorização para o destaque de uma parcela de terreno a 

destacar do prédio rústico sito no lugar de Laja, freguesia de 

Palhais, inscrito na matriz predial sob o artigo 288, que 

confronta de Norte com Paulo Henrique Alexandre Maria, de 

Nascente e de Sul com Herdeiros de António Joaquim e outros 

e Poente com caminho, descrito na Conservatória do registo 

Predial sob o número 158/19900122. -------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara Municipal que o prédio está 

sujeito à operação de destaque, está situado na zona urbana. O 

pedido de destaque da única parcela cumpre cumulativamente 

as seguintes condições constantes no 4º ponto do artigo 6º da 

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

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

a área de 2.769 metros quadrados. A parcela a destacar tem a 

área de 1.384,50 metros quadrados. A parcela sobrante terá a 

área de 1.384,50 metros quadrados. A área bruta de 

implantação das construções não poderá ser superior a 265 

metros quadrados, a área bruta das construções não poderá ser 

superior a 530 metros quadrados, a habitação é constituída no 
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máximo por dois pisos habitacionais. ------------------------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar mais nenhum 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque de acordo 

com a informação dos serviços. ------------------------------------  

*A11*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento entrado nesta Câmara sob o número 

527 na Secção de Obras Particulares, apresentado por Maria da 

Conceição Gil de Aguiar Castro Lopes Simão Gamboa, 

residente em Hemiciclo João Paulo II, 6º, 2º D., freguesia de 

Nossa Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha, na 

qualidade de proprietário, a solicitar a isenção de licença de 

utilização de uma edificação, sita na Rua Direita, freguesia de 

Tamanhos, concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo 

matricial número 539, 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 ainda presente o requerimento número 528, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 5 de Julho do corrente ano, de Maria da Conceição Gil de 

Aguiar Castro Lopes Simão Gamboa, residente em Hemiciclo 
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João Paulo II número 6-2º D, freguesia de Caldas da Rainha-

N/srª do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha, na qualidade de 

proprietária, a solicitar a isenção de licença de utilização de 

uns arrumos, sito na rua Meio do Povo, freguesia de Tamanhos,  

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 540 da 

freguesia de Tamanhos, uma vez que o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor ao Decreto-Lei número 38382 de 7 de 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A13*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento entrado nesta 

Câmara sob o número 529 na Secção de Obras Particulares, 

apresentado por Maria da Conceição Gil de Aguiar Castro 

Lopes Simão Gamboa, residente em Hemiciclo João Paulo II,  

6º, 2º D., freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, concelho de 

Caldas da Rainha, na qualidade de proprietário, a solicitar a 

isenção de licença de utilização de uma edificação, sito na Rua 

do Meio do Povo, freguesia de Tamanhos, Concelho de 

Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 541, 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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*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento entrado nesta 

Câmara sob o número 540 na Secção de Obras Particulares, 

apresentado por Messias de Sousa Pereira, residente em Trav. 

Monte do Carmo, nº 6 – 2º, freguesia de São Mamede, concelho 

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

licença de utilização de uma edificação, sita na Rua Da Ribeira, 

Vale do Mouro, freguesia de Tamanhos, concelho de Trancoso, 

inscrito sob o artigo matricial número 512, 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. ----------------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento entrado nesta 

Câmara sob o número 549 na Secção de Obras Particulares, 

apresentado por António Joaquim Ferreira dos Santos, residente 

em Av. Salgueiro Maia, 510 A, freguesia de São Domingos de 

Rana, concelho de São Domingos de Rana, na qualidade de 

proprietário, a solicitar a isenção de licença de utilização de 

uma edificação, sita em Castaíde, freguesia de Santa Maria, 

concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 

365, 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 deliberou, em face da declaração do interessado, 
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considerar isento de licenciamento. -------------------------------  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 550 da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

15 de Julho do corrente ano, de Carlos Alberto Oliveira 

Caseiro, residente na Rua dos Moinhos, freguesia de Vila 

Franca das Naves, concelho de Trancoso, na qualidade de 

comprador, a solicitar a isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita na Rua do Outeiro, freguesia de Moimentinha,  

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número 96 da 

freguesia de Moimentinha, uma vez que o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor ao Decreto-Lei número 38382 de 7 de 

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

A Câmara deliberou, em face da declaração do interessado, 

considerar isento de licenciamento. -------------------------------  

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 552 da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

16 de Julho do corrente ano, de Henrique da Cruz Aguiar,  

residente na Rua Principal - São Martinho, freguesia de São 

Pedro, concelho de Trancoso, na qualidade de proprietário, a 

solicitar a isenção de licença de utilização de uns arrumos, sito 

na Quinta das Fontes, freguesia de Souto Maior, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo número 325 da freguesia de 

Souto Maior, uma vez que o mesmo foi construído antes da 
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entrada em vigor ao Decreto-Lei número 38382 de 7 de Agosto 

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

A Câmara deliberou, em face da declaração do interessado, 

considerar isento de licenciamento. -------------------------------  

*A18*  Seguidamente foi presente o requerimento número 553, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

16 de Julho do corrente ano, de Henrique da Cruz Aguiar,  

residente na Rua Principal - São Martinho, freguesia de São 

Pedro, concelho de Trancoso, na qualidade de proprietário, a 

solicitar a isenção de licença de utilização de uma habitação, 

sita em São Martinho, freguesia de São Pedro, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo número P1812 da freguesia 

de São Pedro, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

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

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

A Câmara deliberou, em face da declaração do interessado, 

considerar isento de licenciamento. -------------------------------  

*A19*  Aquisição de Bonés: Em seguida o senhor vereador João 

Carvalho informou que se torna necessário a aquisição de 800 

bonés para serem oferecidos nos eventos culturais e de lazer 

que irão decorrer nos meses de Verão no Município de 

Trancoso, tendo o serviço de aprovisionamento informado que 

o valor seria de 871,20 euros já com IVA incluído. --------------  
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A Câmara Municipal deliberou adquirir conforme 

informação. -----------------------------------------------------------  

*A20*  Subsídio:  De seguida, foi presente o requerimento número  

4528  da  Sec re t a r ia  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 23  de  

Novembro  de  2009 ,  da Associação Desportiva Cultural e 

Recreativa de Golfar, a solicitar a concessão de um subsídio 

para conclusão das obras da sede. ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir um subsídio de 10.000 

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

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número  2008  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 31  do  pas sado  

mês  de  Maio ,  do Moto Clube Motards D’El Rey, a solicitar 

apoio e concessão de subsídio para a realização do 1º Encontro 

Motard, a realizar nos dias 21 e 22 de Agosto próximo. ---------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um subsídio no valor 

de 1.000 euros, mediante protocolo bem como apoiar 

logisticamente as restantes solicitações. --------------------------  

*A22*  De seguida, foi ainda presente o requerimento número  2479  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes ta  Câmara  em 12  do  cor ren te  

mês  de  Ju lho ,  do Rancho Folclórico Etnográfico de Palhais e 

Benvende, a solicitar a 3 sacos de lembranças para oferta no 

Festival de Folclore, que se irá realizar a 8 de Agosto. ----------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 
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despacho: ‘À secção de aprovisionamento. Adquirir 3 garrafas 

de vinho da região’ . --------------------------------------------------  

A secção de aprovisionamento informou a Câmara que o valor 

em causa é de 12 euros. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

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

*A23*  Feirantes Habituais dos Mercados Semanais:  ------------------  

A Câmara Municipal deliberou, permitir que, no decurso da 

Feira de São Bartolomeu, aos feirantes habituais dos 

mercados semanais, seja permitido comercializar nos dias 21 e 

22 de Agosto, para além, dos mercados semanais de 13 e 20 do 

mesmo mês.------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado que, dada a realização da Feira de São 

Bartolomeu, os feirantes que dispõem de terrados localizados 

no Campo de Cima da Feira (entre as Portas D’El Rei e o 

Parque Municipal de Trancoso) terão, nos mercados de 13 e 

20 de Agosto de exercer a sua actividade em local a indicar 

pelos serviços de fiscalização de feiras e mercados do 

município. Os feirantes que habitualmente exercem a sua 
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actividade nos mercados semanais no Campo de Baixo da 

Feira (situado entre a estação da Repsol e o Convento dos 

Frades) manterão os seus lugares habituais. ---------------------  

Publique-se Edital para conhecimento desta deliberação. ------  

*A24*  Obras Particulares: Em seguida foi presente o requerimento 

número 554, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 16 

do corrente mês de Julho, de Francisco Luís Lopes Barranha, 

residente em Trancoso, a solicitar a renovação da licença de 

obras número 10/2009 por mais 7 meses. --------------------------  

O senhor vereador António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘Ao senhor engenheiro Mendes solicitando ser hoje 

informado de forma a ser apreciado em reunião de Câmara’.  --  

Face ao parecer do IgesPar determinando que ou se delibera 

o levantamento do embargo decretado por despacho do senhor 

vereador, não tendo este produzido quaisquer efeitos 

jurídicos. A Câmara Municipal deliberou proceder à 

prorrogação graciosa da respectiva licença de obras por um 

prazo de sete meses. --------------------------------------------------  

*A25*  Oferta de Material: Em seguida foi presente informação do 

Posto de Turismo a dar conta que tendo sido solicitado pela 

Fundação Luís Bernardo de Almeida, com sede em Macieira de 

Cambra, concelho de Vale de Cambra, a oferta de livros e 

outros publicações para a criação de uma biblioteca, pede 
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autorização para a oferta do livro ‘As Bodas de D. Dinis e 

Isabel de Aragão em Trancoso’.-------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorização a oferta dos livros 

conforme o solicitado. -----------------------------------------------  

*A26*  72ª Volta a Portugal em Bicicleta: Em seguida, foi presente o 

ofício 2529 que deu entrada nesta Câmara em 16 do corrente 

mês de Julho, da firma PAD, Produção de Actividades 

Desportivas , com sede em Carnaxide, a solicitar parecer 

favorável para a passagem da referida Volta. ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer favorável.  ------  

*A27*  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. ------------------  

*A28*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A29*  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: 
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O Chefe da Divisão Administrativa: 

 


