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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2011.  

*A1*  Aos 21 dias do mês de Setembro 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*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

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

92º 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 19 do 

passado mês de Agosto, dispensando a sua leitura em virtude 

desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os membros 

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

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

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 180 datado de 20 do corrente mês de Setembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 406.829,27 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 313.809,79 €. ----------------  

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

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

professor Amílcar Salvador para perguntar como estava o 

processo de implementação das AEC’s. ----------------------------  

Em resposta o senhor vereador doutor António Oliveira afirmou 

que o Município aguardava uma resposta por parte do 

Ministério das Finanças, não podendo o processo de 

contratação dos referidos professores avançar, sem a 

autorização solicitada. -----------------------------------------------  

No entanto, acrescentou, o Município está a acompanhar a 

situação e adoptará as soluções que julgue mais convenientes. -  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Análise, Discussão e Votação da 3ª Revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa e às Grandes Opções do Plano:  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara, apresentou em 

síntese, os objectivos da 3ª revisão Orçamental,  salientando a 

inclusão na mesma, da obra do ‘Centro de Artes’, a realizar 
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através da recuperação do antigo edifício da GNR, que será 

objecto de uma candidatura ao PROVERE do Côa, em 

substituição da candidatura apresentada para o mesmo fim, no 

Edifício da Vila Cruz, da qual o Município desiste assim 

formalmente, devendo esta decisão ser comunicada à Gestão do 

QREN, na CCRDR. ---------------------------------------------------  

Assim, com esta solução, acrescentou, consegue-se uma 

assinalável poupança de recursos, procurando garantir de forma 

célere, a criação de um espaço para os quadros da pintora 

Eduarda Lapa. ---------------------------------------------------------  

Feita esta breve apresentação, o senhor Presidente da Câmara 

mostrou-se disponível para prestar qualquer esclarecimento. ---  

Dado não terem sido solicitados esclarecimentos ou produzidas 

intervenções, o senhor Presidente da Câmara, colocou os 

documentos em discussão, à votação, tendo os mesmos sido 

aprovados, por maioria, com a abstenção dos senhores 

vereadores do Partido Socialista.  ----------------------------------  

Mais foi deliberado remeter, nos termos da Lei, à Assembleia 

Municipal a proposta agora aprovada. ---------------------------------  

*A7*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Fixação de 

Taxas de IMI para 2012: Seguidamente o senhor Presidente da 

Câmara deu início à discussão do ponto referido em epígrafe, 

apresentando a proposta de manutenção das taxas de IMI, 
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fixadas no ano anterior, propondo ainda que, apesar da 

necessidade de arrecadar receita o Município não recorra ao 

lançamento de derrama. ----------------------------------------------  

Assim, os valores propostos são os seguintes: --------------------  

a) Relativamente aos prédios urbanos ainda não avaliados 

nos termos do IMI, a taxa de 0,5% (taxa que pode variar 

entre 0,4% e 0,7%); ------------------------------------------  

b) Prédios urbanos já avaliados nos termos do IMI, a taxa 

de 0.3% (taxa que pode variar entre 0,2% e 0,4%). -------  

Colocada à discussão e votação, foi a mesma proposta 

aprovada por maioria, com os votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, que defenderam a aprovação 

das taxas mínimas, concordando porém, com o não 

lançamento de qualquer derrama. ---------------------------------  

Mais foi deliberado remeter, nos termos da Lei, à Assembleia 

Municipal a proposta agora aprovada. ----------------------------  

Seguidamente o senhor vereador doutor António Oliveira 

apresentou ‘Declaração de Voto’ em que justificou o seu voto 

favorável à proposta apresentada pelo senhor Presidente da 

Câmara, dado que as taxas agora propostas se encontram 

situadas no patamar superior ao mínimo legal, mantendo assim 

as taxas em vigor nos últimos anos, o que já por si revela uma 

postura atenta aos interesses e preocupações dos nossos 
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concidadãos num momento difícil em que vivemos, face à 

herança do passado, a um aumento generalizado de impostos, 

por força dos acordos com a Troika, visando o resgate do País.  

O senhor vereador doutor António Oliveira, lamentou ainda a 

demagogia dos senhores vereadores do Partido Socialista que 

votaram contra esta proposta, tendo defendido a fixação das 

taxas mínimas. --------------------------------------------------------  

Demagogia esta, acrescentou, que fica bem comprovada quando 

compartilharam com os vereadores da maioria, a manutenção da 

não existência de derrama. -------------------------------------------  

De facto, concluiu, esta é na sua opinião uma posição 

demagógica, porquanto nos municípios com administração 

socialista, existem derramas. ----------------------------------------  

Seguidamente, tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para em nome dos senhores vereadores do 

Partido Socialista, justificar o respectivo sentido de voto 

afirmando que, atendendo à conjuntura económica difícil  vivida 

pelos Portugueses, e neste caso pelos Trancosenses, atendendo 

ao aumento dos impostos planeados e assumidos pelo actual 

Governo e considerando a receita tão insignificante para o 

Município resultante das taxas de IMI, entenderam que 

deveriam poupar os nossos munícipes, por isso propuseram as 

taxas mínimas. --------------------------------------------------------  
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*A8*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 571 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente 

mês de Setembro, de Maria Helena Gonçalves Rocha Pena, 

residente em Trancoso, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uns arrumos, sitos em Moitas, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 563 da freguesia de Valdujo, 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. ----------------  

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 583 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

20 do corrente mês de Setembro, de Francisco Fernando Santos, 

residente em Trancoso, na qualidade de cabeça de casal, a  

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na Rua Madre Francisca, número 1, no Bairro de Santa Luzia, 

em Trancoso, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 798 

da freguesia de Santa Maria, 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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*A10*  Oferta de Material: Em seguida foi presente informação do 

posto de turismo a dar conta de ter entregue ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves 12 

emblemas de pano. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizado’.  ----------------------------------------------------------  

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

*A11*  Em seguida foi presente informação do posto de turismo a dar 

conta de ter entregue à Confraria das Sardinhas Doces 6 sacos 

com 6 Forais de Trancoso. -------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizado’.  ----------------------------------------------------------  

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

*A12*  Em seguida foi presente informação do posto de turismo a dar 

conta de ter entregue à doutora Emília Tracana, para oferta no 

âmbito de apresentação de uma PAP, na Escola Profissional de 

Trancoso, 2 sacos com folhetos e 2 Forais de Trancoso. ---------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizado’.  ----------------------------------------------------------  

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

*A13*  Em seguida foi presente informação do posto de turismo a dar 

conta de ter entregue à dona Milu, do Rancho Folclórico 

Etnográfico de Palhais e Benvende, para oferta no Festival de 
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Folclore, a realizar em Palhais, o seguinte material: 3 Lendas, 

Figuras e Factos Históricos de Trancoso; 3 canetas do 

Município; 3 porta-chaves; 3 pin’s: 3 galhardetes; e sacos do 

Município; folhetos. --------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizado’.  ----------------------------------------------------------  

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

*A14*  Em seguida foi presente informação do posto de turismo a dar 

conta de ter entregue ao senhor doutor Oliveira, para oferta à 

Orquestra Juvenil de Kiryal Ono, Israel, 1 sacos com 1 medalha 

do Brasão de Trancoso, 1 livros As Bodas de D. Dinis em 

inglês e folhetos. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘Autorizado’.  ----------------------------------------------  

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

*A15*  Em seguida foi presente informação do posto de turismo a dar 

conta de ter entregue à dona Carla Clemente, para oferta no 

XXII Festival de Folclore, 4 sacos com folhetos, 4 livros 

História de Trancoso em banda desenhada e 4 mini-guiões. -----  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizado’.  ----------------------------------------------------------  

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

*A16*  Em seguida foi presente ofício do Moto Clube Motard’s d’El 
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Rey a solicitar 22 medalhas do Município e paragem no Castelo 

para visita, no âmbito do II Encontro Motard’s d’El Rey.  -------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘Deferido. Dê-se conhecimento ao Posto de 

Turismo’.  --------------------------------------------------------------  

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

*A17*  Anulação do Concurso Público: Caminho Agrícola de Monte 

Zebro, Caminho Agrícola da Quinta da Pereira – Freches, 

Caminho Agrícola da Póvoa do Concelho, Caminho Agrícola 

de Vila Garcia – Quinta do Prado e Caminho Agrícola de 

Moimentinha:  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em face do teor do Relatório do Júri que 

analisou as reclamações em sede de audiência prévia dos 

concorrentes, considerando assim muito complexa a análise dos 

critérios, considerando ainda que, haveria lugar a nova 

audiência prévia, porventura a mais reclamações e 

impugnações, o que atrasaria o processo, tendo em conta a 

discordância na análise realizada pelo júri, foi deliberado, por 
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unanimidade, anular o procedimento referido em epígrafe.  ---  

*A18*  Aditamento ao Alvará de Loteamento: Em seguida, foi 

presente o ofício 470 que deu entrada nesta Câmara em 3 do 

passado mês de Agosto, de Maria Eugénia Ferreira Mocho, 

residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de Armando António Fernandes, a solicitar o 

aditamento ao alvará de loteamento número 8/91, no que diz 

respeito à rectificação da área de cedência para alargamento do 

caminho público. ------------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que analisado o pedido verifica 

que o pedido tem fundamento e deverá ser emitido o aditamento 

ao alvará solicitado para que a requerente possa proceder à 

correcção das áreas descritas nas certidões de teor da 

Conservatória e Finanças, reflectindo a realidade presente. -----  

A Câmara Municipal deliberou deferir o aditamento de acordo 

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

*A19*  Beneficiação do Campo da Feira em Trancoso - 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 

pelo empreiteiro Edibeiras, Limitada, está em conformidade 

com os trabalhos realizados e com os preços unitários 
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registados na proposta, no valor de 46.100,72 euros.-------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

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

*A20*  Pedido de Informação: Em seguida, foi presente o ofício 2940 

que deu entrada nesta Câmara em 6 do corrente mês de 

Setembro, de EP – Estradas de Portugal, SA, com sede em 

Almada, a solicitar informação sobre os instrumentos de gestão 

territorial em vigor, para um prédio urbano, sito na EN 102 Km 

116,500, no lugar de Falachos, freguesia de São Pedro, inscrito 

na matriz sob o artigo número 1830 e ainda não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso, com a área total 

de 614,40 metros quadrados sendo a área coberta de 9,01 

metros quadrados, bem como das demais condições gerais a que 

devem obedecer as operações urbanísticas a que se refere a Lei 

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

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que em resposta ao pedido de 

informação no âmbito do artigo 110º, os serviços esclarecem 

que a matriz número 1830 da freguesia de São Pedro com a área 

de 614,40 metros quadrados e construção destinada a paragem 

de autocarro com 9 metros quadrados, se situa em espaço 

classificado como florestal de uso silvo pastoril , de acordo com 

a planta de ordenamento do PDM. ----------------------------------  
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Qualquer operação urbanística a aplicar à matriz deverá 

enquadra-se nos artigos 2º e 4º do RJUE e seguintes, bem como 

o articulado respeitante ao capítulo III do PDM. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou informar de acordo com a 

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

*A21*  Transportes Escolares: Em seguida, foi presente o ofício 3066 

que deu entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês de 

Setembro, do ATL a solicitar a continuidade do transporte das 

crianças entre o ATL e a Escola e vice-versa. ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou assegurar o transporte, 

emitindo os respectivos passes escolares. -------------------------  

*A22*  Em seguida, foi presente o ofício 3031 que deu entrada nesta 

Câmara em 13 do corrente mês de Setembro, dum grupo de 

encarregados de educação, a solicitar a continuidade do 

transporte dos alunos que frequentam o ensino articulado da 

música do Agrupamento de Escolas de Trancoso para o 

Conservatório de Música da Guarda, às terças-feiras e quintas-

feiras. ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou assegurar a título excepcional 

a viagem de ida à Guarda nas terças-feiras e quintas-feiras. --  

*A23*  Aprovação da Localização de Armazenagem de Resíduos 

#ão Perigosos, produzidos no local, pela empresa Chupas & 

Morrão, SA:  ----------------------------------------------------------  
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Tendo sido analisado de novo o requerimento da firma Chupas 

& Morrão, SA onde solicita a certidão de aprovação da 

localização de uma operação de resíduos não perigosos, nas 

instalações que possui na EN 10, junto ao cruzamento da 

Cogula, pedido este requerido ao abrigo do artigo 32º do 

Decreto-Lei número 73/2011 de 17 de Junho, a Câmara 

Municipal, face da pretensão da armazenagem de resíduos não 

perigoso, da mesma natureza, daqueles que são produzidos no 

próprio local, deliberou aprovar a pretensão, nos termos da 

alínea b) do número 1 do artigo 32º do já citado Decreto-Lei,  

devendo em consequência, ser emitida a competente certidão.   

Mais foi deliberado revogar a deliberação de 7 do passado 

mês de Julho. ---------------------------------------------------------  

*A24*  Emissão de Parecer Prévio Favorável à Contratação, nos 

termos do número 4 do artigo 22º da Lei número 55-A/2010, 

de 31 de Dezembro e do artigo 6º do Decreto-Lei número 

201/2009, de 3 de Setembro:  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal, deliberou nos termos das disposições 

legais referidas em epígrafe, emitir parecer prévio favorável à 

contratação do engenheiro Pedro António Condesso Quelhas, 

com vista à elaboração de um estudo e relatório de novas 

ampliações eléctricas. -----------------------------------------------  

*A25*  Direito de Preferência de Imóvel: Em seguida, foi presente o 
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ofício de Santiago e Melo – Actividades Turísticas, Limitada, 

residente em Trancoso, a solicitar se a Câmara Municipal quer 

ou não exercer o direito de preferência, pelo valor de 92.500 

euros, do imóvel sito no Largo de Santa Maria, freguesia de 

Santa Maria, em Trancoso, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 426. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência. -----------------------------------------------------------  

*A26*  Em seguida, foi presente o ofício de Santiago e Melo – 

Actividades Turísticas, Limitada, residente em Trancoso, a 

solicitar se a Câmara Municipal quer ou não exercer o direito 

de preferência, pelo valor de 7.500 euros, do imóvel sito na 

Rua do Pincho, freguesia de Santa Maria, em Trancoso, inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 427. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência. -----------------------------------------------------------  

*A27*  IX Off Road ACP – Caminhos de Santiago 2011:  Em seguida, 

foi presente o ofício 412 que deu entrada nesta Câmara em 7 do 

passado mês de Fevereiro, do Clube Escape Livre da Guarda, a 

solicitar a oferta do jantar, no Hotel Turismo de Trancoso para 

cerca de 140 pessoas, 55 sacos que contenham material 

promocional e uma lembrança, colocação de 4 grandes 

metálicas e autorização para vedar a rua do hotel, bem como a 
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disponibilização de guias para a visita ao castelo. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou oferecer o jantar no âmbito da 

atividade de promoção turística de Trancoso, atendendo ainda 

ao alcance e interesse das iniciativas do Escape Livre sempre 

muito acompanhados pela comunicação social.  ------------------  

*A28*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A29*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A30*  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 da Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa:  

 

 


