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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 14 DE JU#HO DE 2011. -----  

*A1*  Aos 14 dias do mês de Junho do ano 2011, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, 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 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 111 datado de 13 do corrente mês de Junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 59.643,48 €; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 358.039,38 €. ----------------  

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

*A4*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

doutor João Rodrigues para abordar novamente a questão da 

aquisição do Palácio Ducal, atendendo a recentes conversas a 
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propósito do referido negócio, tidas com pessoas ligadas ao 

Partido Socialista, designadamente o doutor Amaral Veiga e 

doutor Leonel Alves, que têm uma posição critica relativamente 

à citada aquisição, sendo contra o preço negociado.--------------  

Assim, interpelou os senhores vereadores do Partido Socialista, 

no sentido de saber se mantêm a posição assumida aquando da 

discussão e votação da deliberação do Município, com vista à 

aquisição do citado imóvel, ou se pretenderiam alterar essa 

posição, face às críticas suscitadas por algumas pessoas do 

Partido Socialista. ----------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor professor Amílcar Salvador começou por 

afirmar que, relativamente ao processo de aquisição do Palácio 

Ducal, nada mais tinha a dizer, para além, do que já disse 

aquando da decisão tomada pelo Município -----------------------  

No entanto, lembrou que, quem fez o negócio e fixou as 

condições foi a maioria do PSD. ------------------------------------  

Referiu ainda que, caso o proprietário do referido imóvel, 

esteja disponível para renegociar os termos constantes do 

contrato promessa já assinado, isso seria ótimo, estando 

naturalmente disponível para participar nessa discussão se tal 

vier a acontecer. ------------------------------------------------------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador António 

Nascimento para afirmar que o assunto agora trazido à 
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discussão tem já algum tempo. --------------------------------------  

De facto, acrescentou, tal assunto já foi discutido e decidido na 

Câmara Municipal, bem como na Assembleia Municipal. --------  

Assim, acrescentou, aquilo que o verdadeiramente o preocupa é 

constatar que as coisas continuam como estavam, nada sendo 

entretanto feito. Assim, voltar a discutir a questão da aquisição 

do imóvel, não fazia qualquer sentido. -----------------------------  

No entanto acrescentou, se existir da parte do proprietário e da 

Câmara Municipal, disponibilidade para a renegociação do 

acordo, deverá ser aproveitada a oportunidade. -------------------  

*A5*  O senhor vereador António Nascimento continuando no uso da 

palavra, chamou ainda a tenção para o estado em que se 

encontram os passeios que vão do edifício da segurança social 

ao infantário da Santa casa da Misericórdia, dado que os 

mesmos se encontram numa situação deplorável, uma autêntica 

vergonha. --------------------------------------------------------------  

*A6*  Por último o senhor vereador António Nascimento chamou 

ainda à atenção para o facto de entre o edifício da Segurança 

Social e a Caixa Geral de Depósitos não existir um passeio 

pavimentado, situação essa que deveria ser rapidamente 

corrigida. --------------------------------------------------------------  

A este propósito o senhor vereador João Carvalho deu a 

conhecer aos presentes, a proposta que os serviços preparam 
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para a requalificação da zona referida, estando por isso prevista 

a sua implementação a curto prazo. ---------------------------------  

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

para informar que na próxima sexta-feira, iria decorrer em 

Trancoso, uma prova de vinhos da Região da Beira Interior, 

pelo que todos os senhores vereadores se encontravam 

convidados a participar no referido evento. -----------------------  

*A8*  O senhor Presidente da Câmara tomou de novo a palavra para 

se referir às obras que decorrem no Campo da Feira, afirmando 

que as mesmas serão concluídas até ao final do mês de Julho, 

pelo que considerava ser esta a altura oportuna para debater a 

questão de uma possível mudança da realização de feira 

semanal, da sexta-feira para o sábado, de forma a que esta 

alteração esta decidida, antes de serem implementadas as novas 

regras de funcionamento da Feira Semanal. -----------------------  

Na sua opinião, acrescentou, esta será uma mudança que terá, 

defensores e críticos. -------------------------------------------------  

No entanto, acrescentou, considera fundamental debater, sem 

complexos, esta questão, não esquecendo que é preciso fazer 

alguma coisa pela atual feira semanal, que vem perdendo 

importância e dinamismo nos últimos tempos, pelo que não 

fazer nada, será conduzir a feira semanal de Trancoso a uma 

morte lenta. ------------------------------------------------------------  
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Lembrou ainda, que um mercado devidamente organizado, 

funcionará como um grande centro comercial, atraindo 

compradores nacionais e até espanhóis, que sendo o mercado 

realizado ao sábado, se poderiam deslocar a Trancoso. ----------  

Será por isso importante, acrescentou, que a Assembleia 

Municipal, pondere todos os fatores em causa e decida se 

pretende ou não efetuar aquela mudança. --------------------------  

Seguidamente e a este propósito, tomou a palavra o senhor 

vereador António Nascimento para afirmar considerar 

importante que esta questão seja objeto de uma grande 

discussão pública. ----------------------------------------------------  

No entanto, acrescentou, neste momento continua a pensar, que 

deverá ser mantida a sexta-feira, como dia para a realização da 

Feira Semanal de Trancoso. -----------------------------------------  

De facto, continuou, tirando os grandes centros urbanos, onde 

habitualmente os mercados decorrem ao sábado, não conhece 

nenhum exemplo de sucesso de nenhuma feira que se realize ao 

sábado. -----------------------------------------------------------------  

Afirmou ainda que não se poderá deixar de pensar nas pessoas 

que vivem neste concelho, ou seja, não poderemos esquecer que 

as pessoas vêm a Trancoso à sexta-feira, para ir à Caixa, às 

Finanças, à Câmara Municipal e a outros locais. ------------------  

No entanto, acrescentou, daqui a uns anos, as coisas podem 
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mudar e talvez nessa altura possa ter outra forma de analisar 

esta situação. ----------------------------------------------------------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para afirmar concordar no essencial, com a 

posição manifestada pelo senhor vereador António Nascimento, 

defendendo também a manutenção do Mercado à sexta-feira. No 

entanto, acrescentou deverá ser promovido o debate público da 

questão, criando para o efeito um grupo de trabalho, devendo 

ser feitos estudos de opinião, colhendo desta forma dados 

concretos para estudar e analisar. -----------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Licenciamento da Obra de Alojamento Local: Em seguida, 

foi presente o requerimento número 213, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 4 do passado mês de Maio, de 

Francisco José dos Santos Couto a solicitar isenção de taxa de 

licenciamento para a construção de uma infra-estrutura, com o 

objectivo de implementar um projecto de desenvolvimento local 

em Carnicães. ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar de taxa nos termos do 

Regulamento. ---------------------------------------------------------  

*A10*  Auto de Embargo de Obras: Em seguida foi presente o 

embargo referente a Mercedes da Conceição dos Anjos 

Gonçalves, residente em Trancoso, que procedia à ampliação de 
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uma habitação na Avenida Nuno Alvares Pereira, em Trancoso, 

sem que para o devido efeito tenha requerido o devido 

licenciamento municipal.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o embargo, 

concedendo o prazo de 90 dias para apresentar o projecto. ----  

*A11*  Convento de São Francisco (Remodelação da Cobertura) - 

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 pelo empreiteiro Ascop – Construção Civil 

e Obras Públicas, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos realizados e com os preços unitários registados na 

proposta, no valor de 145.553,01 euros. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

Ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Drenagem 

de Esgotos de Benvende – 3ª fase ---------------------------------  

*A12*  Rede de Águas - 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 pelo empreiteiro Aurélio Lopes, Limitada, 

está em conformidade com os trabalhos realizados e com os 

preços unitários registados na proposta, no valor de 1.034,53 



 
 

Acta  n . º    11  /  2011 .    Reunião  de    14 -06 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A13*  Rede de Esgotos - 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 pelo empreiteiro Aurélio Lopes, 

Limitada, está em conformidade com os trabalhos realizados e 

com os preços unitários registados na proposta, no valor de 

6.532,69 euros. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A14*  Construção do Centro de Dia de Corças - 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 pelo empreiteiro 

Ascop – Construção Civil e Obras Públicas, Limitada, está em 

conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta, no valor de 145.560,11 euros.  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A15*  Requalificação do Cemitério de Trancoso - Auto de Medição 

número 3: Em seguida, foi presente informação prestada pela 
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Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

Aurélio Lopes, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos realizados e com os preços unitários registados na 

proposta, no valor de 5.392,10 euros. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A16*  Beneficiação do Campo da Feira em Trancoso - Auto de 

Medição número 3:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Edibeiras, Limitada, está em conformidade 

com os trabalhos realizados e com os preços unitários 

registados na proposta, no valor de 96.610,63 euros.-------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A17*  Empreitada de Obras Públicas para a Concretização de um 

Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Trancoso, que inclui a Construção do Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso e a Remodelação da Iluminação 

Pública dentro da Zona de Muralha do Centro Histórico, 

classificado como Aldeia Histórica - Auto de Medição 

número 1 CIC:  Em seguida, foi presente informação prestada 
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pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta 

Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo 

empreiteiro Manuel Rodrigues Gouveia, SA, está em 

conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta, no valor de 111.355,47 euros.  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A18*  Congresso Universitário de Professores: Em seguida o senhor 

Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: ‘Em face do 

pedido da Instituição Universitária IPG e do patrocínio do 

Governo Civil da Guarda no sentido de a Câmara Municipal 

oferecer aos participantes de um Congresso Universitário de 

Professores de vários países europeus e fora da Europa uma 

visita guiada ao Centro Histórico e um jantar, em face da 

urgência das condições únicas do Hotel Turismo para o efeito, 

solicita-se a marcação e o serviço de refeição para 125 

pessoas com o mínimo de dignidade atendendo ao evento, com 

preço máximo de 16,50 euros por pessoas. À ratificação da 

reunião de Câmara’.  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar, não tendo votado 

nem participado na votação o senhor Presidente de Câmara. --  

*A19*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

1469, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 16 do 
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passado mês de Maio, da Associação Cultural ‘Recordar é 

Viver’ de Mendo Gordo a solicitar um subsídio no valor de 250 

euros, bem como a oferta de troféus para os grupos 

participantes no encontro de concertinas, a realizar dia 26 de 

Junho. ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar no subsídio de 250 

euros, mediante protocolo, bem como oferta de 8 troféus para 

os grupos participantes que se estima em 100 euros. ------------  

*A20*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1656, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente mês 

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

solicitar um apoio de 1.200 euros para a realização do 2º Fim-

de-Semana da Natureza, a realizar na Barragem da Teja e na 

cidade de Trancoso, nos dias 15.16 e 17 de Julho. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir subsídio de 1.200 

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

*A21*  Evento Técnico-Cientifico sobre o Castanheiro: Em seguida, 

foi presente o requerimento número 1681, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 6 do corrente mês de Junho, da 

Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal a dar conta das 

condições propostas para a organização de um simpósio sobre o 

castanheiro, nos dias 11 e 12 de Novembro próximo. ------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar nas condições 
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propostas. -------------------------------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A22*  Movimentação de Contas Bancárias:  Em seguida foi presente 

a informação da Divisão Financeira a dar conta que na 

sequência de um procedimento interno de controlo, constatou-

se existirem diferentes pessoas autorizadas nas contas de 

depósitos de que o Município de Trancoso é titular junto de 

várias Instituições bancárias. ----------------------------------------  

Assim, e de forma não só a promover a regularização e 

harmonização de procedimentos para todas as contas e 

instituições bancárias, mas também para dar cumprimento ao 

disposto no Decreto-Lei 54-A/2009 (POCAL), no seu ponto 

2.9.10.1.2, bem como ao previsto nesta matéria na Norma de 

Controlo Interno do Município de Trancoso, considera-se que o 

conjunto de contas de que o Município é titular junto das várias 

Instituições Bancárias, deverão passar a ter como autorizados 

os membros do executivo em permanência, com e sem 

exclusividade de funções, tendo em consideração a delegação 

de competências nesta matéria, e os assistentes técnicos que 
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exercem funções na tesouraria do Município, sendo sempre 

exigível a assinatura conjunta de um membro de executivo e um 

tesoureiro. -------------------------------------------------------------  

Devem assim constar do registo de cada conta, na qualidade de 

autorizado como membro do executivo, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Trancoso, Júlio José Saraiva Sarmento, e 

os senhores Vereadores António Manuel Santiago Oliveira da 

Silva, João Figueiredo Rodrigues e João José Martins Campos 

de Carvalho. -----------------------------------------------------------  

Na qualidade de tesoureira e tesoureira substituta, devem 

constar como autorizadas, as assistentes técnicas Maria de 

Fátima Mendes Martins de Sousa e Leonilde Gomes Cancela. --  

A Câmara Municipal deliberou acordar no procedimento 

proposto nos seus exactos termos. ---------------------------------  

*A23*  Mapa de Ruído:  Em seguida a Divisão de Planeamento, 

Licenciamento, Urbanismo e Ambiente informaram a Câmara 

Municipal que sobre o assunto em epígrafe, informa que ainda 

não dispomos do mapa de zonamento do ruído, estando o 

mesmo contratado e englobado na Revisão do Plano Director 

Municipal.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou informar. ------------------------  

*A24*  Compra de Cortiça do Parque Municipal de Trancoso: Em 

seguida, foi presente o requerimento número 1747, da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente mês 

de Junho, de David Carlos Carvalho Bito, a propor o preço de 

900 euros, pela aquisição da citada cortiça. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou alienar em forma de haste 

pública por carta fechada publicando-se editais nos sítios do 

costume, pelo valor base de 900 euros propostos a apresentar 

até ao próximo dia 21 de Junho. -----------------------------------  

*A25*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 373 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente 

mês de Junho, de Fernando Soares, residente em Vila Franca 

das Naves, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita na Rua das Seixas, 

em Vila Franca das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 716 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. ----------------  

*A26*  Comunicação Prévia de Alteração à Utilização: 

Seguidamente, foi presente o requerimento número 305 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

13 do passado mês de Maio, de A. Lourenço & Filhos, Limitada 
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com sede em Trancoso, a solicitar alteração à utilização de uma 

construção sita na Rua D. João de Castro, em Trancoso. --------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara Municipal do seguinte: ---------  

-Resenha do processo: ------------------------------------------  

o requerente a 11/10/2010 apresentou um pedido de 

informação prévia, sobre a viabilidade de alterar o uso 

de indústria para comércio, de um armazém existente na 

zona industrial de Trancoso. O parecer técnico foi 

desfavorável, fundamentado no 1º ponto do artigo 45° do 

P.D.M.. Em reunião de câmara de 25/11/2010, ficou 

deliberado indeferir o pedido, com base no parecer 

técnico tendo esta deliberação dado origem ao oficio n° 

3532 de 29/11/2010. ------------------------------------------  

A 15/12/2010 o requerente apresentou exposição, tendo 

esta após análise do chefe de divisão das obras 

municipais, Eng° Victor, obtido parecer desfavorável. 

Em reunião de câmara de 26/01/2011 ficou deliberado 

indeferir o pedido dando origem ao ofício n° 312 de 

28/01/2011. ----------------------------------------------------  

O requerente apresentou nova exposição que foi 

directamente à reunião de 22/02/2011, sem ter sido dado 

entrada no sistema de gestão documental (S.G.D.), tendo 
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esta obtido deliberação favorável condicionada conforme 

leitura do ofício n° 321 de 24/02/2011. --------------------  

-Análise da comunicação prévia: ------------------------------  

A comunicação prévia, apresentada nos termos da alínea g) 

do ponto 4º do artigo 4º do R.G.U.E., foi efectuada 

dentro do prazo de validade previsto no artigo 17º do 

R.G.U.E.. ------------------------------------------------------  

O projecto de arquitectura, cumpre as disposições legais e 

adequa o armazém industrial para a nova finalidade de 

espaço comercial aberto ao público, conforme o previsto 

na deliberação favorável de 22/02/2011, especificamente 

na condicionante prevista na alínea a),  vinculando assim 

a câmara à informação prévia favorável, conforme o 

previsto no artigo 1T do R.G.U.E.. -------------------------  

-Conclusão: ------------------------------------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que não há motivos para 

a rejeição da comunicação, uma vez que respeita as 

normas legais e regulamentares aplicáveis, o que 

equivale á sua admissão. -------------------------------------  

O requerente deverá proceder ao pagamento das taxas 

devidas, previamente à emissão da certidão 

comprovativa da admissão, conforme o 2° ponto dos 

artigos 36° - A e artigo 74° do Regime Jurídico de 
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Urbanização e Edificação. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a comunicação prévia 

à alteração de utilização condicionada à prévia apresentação 

de documento válido e eficaz de cedência da zona verde 

prevista no PDM para delimitação da Zona Industrial da via 

pública á Câmara Municipal, não podendo ser feito o acesso a 

este pavilhão a partir dessa zona verde e Estrada Municipal 

Trancoso - Fiães. -----------------------------------------------------  

*A27*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução 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*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,00 horas, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

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

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

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe de Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  
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Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

 

 

 


