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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2010. -----  

*A1*  Aos 20 dias do mês de Agosto 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 doutora Ivone Mouco e 

tendo faltado o senhor vereador António Nascimento. -----------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador António Nascimento. --------------------------  

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

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

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 149 datado de 9 do corrente mês de Agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 431.845,63 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 382.838,13 €. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento ------------  
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*A5*  Intervenções: Usando da palavra, o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador alertou para o facto de o passeio localizado 

junto à Casa do Povo de Trancoso se encontrar bastante 

degradado. -------------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor vereador João Carvalho 

informou que, talvez devido ao facto de ali existir uma conduta 

de água, o terreno havia abatido e que era intenção da Câmara 

repor todo o passeio naquela zona. Concordou que, atendendo à 

degradação já referida, a curto prazo, se teria de remediar esta 

situação. ---------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 621 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado 

mês de Agosto, de Julieta da Conceição da Cruz Albuquerque 

da Costa, residente em Amadora, na qualidade de cabeça de 

casal, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita em Trancoso, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 199 da freguesia de São Pedro, 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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*A7*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 627 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

17 do passado mês de Agosto, de Amadeu d’Avim dos Santos, 

residente em Reboleiro, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um palhal, sito na Rua 

Principal, em Corças, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 488 da freguesia de Sebadelhe da Serra, 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. ----------------  

*A8*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 641 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do passado mês de Agosto, de Manuel António do 

Nascimento Oliva, residente em Viseu, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita na Avenida, em Vila Franca das Naves, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 845 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. ----------------  
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*A9*  Parque de Estacionamento no Largo da Estação de Vila 

Franca das �aves - Auto de Medição número 5: 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 António José Baraças, 

está em conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

4.357 euros. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A10*  Construção do Parque de Lazer (Urbanização Quinta do 

Conde) - Auto de Medição número 6:  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 António José Baraças, está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

29.020,92 euros. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A11*  Beneficiação de Estradas (Travessia de Moimentinha – 

Reparação de Bermas) - Auto de Medição número 1: 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 
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António José Baraças, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 39.865 euros.------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A12*  Resíduos Sólidos Urbanos:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 2819 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 17 do corrente mês de Agosto, de Carlos António 

Reis Ferreira, residente em Vila Nova de Gaia, a solicitar a 

retirada da tarifa de RSU de uma casa de habitação de que é 

proprietário na do Terreiro, número 20, em Aldeia Nova, que só 

é ocupada nas férias. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir a pretensão, nos 

termos do Regulamento em vigor. ----------------------------------  

*A13*  Possível Comparticipação na Execução de Ramal de Águas e 

Esgotos: Seguidamente, foi presente o requerimento número 

3356 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 27 do 

corrente mês de Agosto, de Américo Luís Pereira Valente, 

residente em Lisboa, a solicitar ajuda por dificuldades 

financeiras para a execução de ramal de água e esgoto para uma 

habitação sita na Travessa da Calçada, em Aldeia Nova. --------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a execução por 

administração directa do ramal de água e saneamento à casa 

do requerente. Informe-se o requerente. --------------------------  
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*A14*  Pedido de Indemnização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 2798 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 13 do corrente mês de Agosto, de Luís Filipe 

Bernardo Machado, residente Vale de Mouro, a solicitar o 

pagamento por danificação de um pneu, em entulho deixado 

pelo empreiteiro das obras de saneamento, não sinalizado, em 

Vale de Mouro. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou que, estando as obras em Vale 

de Mouro a decorrer e se o requerente é morador no local 

deveria ter adequado a sua condução ao estado da via, pelo 

que se indefere o pedido. --------------------------------------------  

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

*A15*  Tarifário de Água a Autarquias:  ----------------------------------  

Em seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

‘Proposta de Deliberação’ que de seguida se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

----------------------‘Proposta de Deliberação’ --------------------  

Tendo chegado ao conhecimento do Município de Trancoso o 

entendimento da empresa Águas da Teja de que as Juntas de 
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Freguesia e a Empresa Municipal não são consideradas como 

“Autarquia”, para efeitos da aplicação do tarifário de água e 

saneamento, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

considerar que as juntas de freguesia e a empresa municipal 

devem ser consideradas “Autarquia”, designação que tem 

correspondência com a de “comércio e industria” que é 

aplicada à generalidade de todo o universo do respectivo 

sector.’ -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou assim, solicitar à empresa 

Águas da Teja o integral cumprimento desta deliberação que 

deve ser também transmitida às juntas de freguesia. ------------  

*A16*  Realinhamento do Lote 25 do Loteamento do Alto dos 

Frades:  Em seguida, foi presente o requerimento número 644 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do corrente 

mês de Agosto, de Maria de Lurdes Monteiro Domingues, na 

qualidade de cabeça de casal, a solicitar o realinhamento do 

lote 25 com o domínio público para efeitos de consolidação e 

manutenção da escarpa, ficando a encargos da requerente as 

obras necessárias. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder por alinhamento de 

forma gratuita, dado que a requerente, na alteração do 

loteamento, eliminou o lote 26 que cedeu gratuitamente ao 

Município para se aumentar a área de estacionamento, 
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ficando a cargo do proprietário do lote 25 as obras 

necessárias para o efeito, mediante alinhamento. ---------------  

*A17*  Exposição de Funcionário contra Vendedor: Em seguida, foi 

presente uma exposição do funcionário desta Autarquia, Luís 

Batista Frade, a dar conta do sucedido em 13 do corrente mês 

de Agosto, na Praça Municipal, com o vendedor Jivan Macan. -  

A Câmara Municipal, face á gravidade dos factos relatados e 

averiguados, deliberou, nos termos do artigo 10º do 

Regulamento da Praça Municipal e dado o carácter precário 

da ocupação dos espaços, fazer cessar, a partir do primeiro 

mercado de Setembro o exercício da sua actividade na praça e 

mercado de Trancoso. -----------------------------------------------  

*A18*  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. ------------------  

*A19*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A20*  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 Director de Departamento 
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da Administra Geral que a redigi.-----------------------------------  

O Presidente da Câmara: 

O Director de Departamento: 

 

 


