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ACTA DA REU"IÃO ORDI"ÁRIA DA 

CÂMARA MU"ICIPAL DE TRA"COSO 

REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2011. -  

*A1*  Aos 11 dias do mês de Outubro 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, João Carvalho, professor Amílcar 

Salvador e doutora Ivone Mouco. -----------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência à presente 

reunião dos senhores vereadores doutor João Rodrigues e 

António Nascimento. -------------------------------------------------  

*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 

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 14 do 

passado mês de Setembro, 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 

91º 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 193 datado de 10 do corrente mês de Outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 60.187,65 €; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 282.065,06 €. ----------------  

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

*A6*  Intervenções: Usando da palavra, o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador alertou para a necessidade de se proceder à 

limpeza das sarjetas, nomeadamente no Centro Urbano de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Àcerca deste assunto, o senhor vereador João Carvalho 

informou que tais trabalhos já haviam sido iniciados na Zona 

Industrial e que os mesmos iriam prosseguir.  ---------------------  

*A7*  Seguidamente, foi presente uma proposta do senhor Presidente 

da Câmara Municipal referindo que, em virtude de a Câmara 

Municipal estar legalmente impedida de contratar pessoal e 

sendo necessário assegurar o funcionamento, ao nível de 

pessoal auxiliar, quer da EBI de Trancoso, quer do posto de 

turismo, onde se verifica ausência de funcionários, por motivos 



 
 

Acta  n . º    19  /  2011 .    Reunião  de    11 -10 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

de saúde e gravidez, propunha que fossem abertos 

procedimentos de contratação “in house”, com a empresa 

municipal, no sentido de a mesma prestar os serviços 

necessários àquelas finalidades. ------------------------------------  

Justificou tais procedimentos, não só pelo facto de a empresa 

municipal possuir pessoal capaz de desempenhar tais funções, 

mas também porque, dessa forma, se evitaria o dispêndio de 

verbas com entidades externas ao Município. ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada.-----------------------------------------------------------  

*A8*  Interveio, depois, a senhora vereadora doutora Ivone Mouco 

para perguntar como estava o Município a resolver o problema 

relacionado com a contratação de professores para as 

actividades de enriquecimento curricular. -------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que o 

Município de Trancoso iria assegurar a actividade de educação 

musical, com funcionários da autarquia e que as restantes 

actividades de enriquecimento curricular seriam asseguradas 

pelo Ministério da Educação, à semelhança do que acontece em 

outros municípios, devido às dificuldades que os mesmos têm 

em contratar professores. --------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Execução dos Caminhos Agrícolas de Monte Zebro, da 
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Quinta da Pereira – Freches e Moimentinha: Em seguida, foi 

presente informação prestada pela Divisão de Obras Municipais 

e Serviços Urbanos desta Câmara, a informar que os trabalhos 

da empreitada referida em epígrafe importam na quantia de 

345.879,78 euros. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o programa de 

procedimento e caderno de encargos, determinando a abertura 

de procedimento de concurso público, com um prazo mínimo e 

designando como júri: presidente, o senhor doutor Francisco 

Coelho; vogais, os senhores engenheiros Victor Jorge e João 

Mano; suplentes, os senhores doutor Fernando Delgado e 

engenheiro José Carlos Fantasia. ---------------------------------  

*A10*  Execução dos Caminhos Agrícolas da Póvoa do Concelho e 

Vila Garcia – Quinta do Prado: Em seguida, foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos desta Câmara, a informar que os trabalhos da 

empreitada referida em epígrafe importam na quantia de 

420.313,20 euros. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o programa de 

procedimento e caderno de encargos, determinando a abertura 

de procedimento de concurso público, com um prazo mínimo e 

designando como júri: presidente, o senhor doutor Francisco 

Coelho; vogais, os senhores engenheiros Victor Jorge e João 



 
 

Acta  n . º    19  /  2011 .    Reunião  de    11 -10 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

Mano; suplentes, os senhores doutor Fernando Delgado e 

engenheiro José Carlos Fantasia. ---------------------------------  

*A11*  Protocolo de Colaboração entre a Direcção-Geral dos 

Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e o 

Município de Trancoso:  --------------------------------------------  

Em seguida foi presente a minuta do protocolo referido em 

epígrafe que se reproduz na íntegra: --------------------------------  

‘PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E0TRE A DIRECÇÃO-

GERAL DOS ASSU0TOS CO0SULARES E COMU0IDADES 

PORTUGUESAS E O MU0ICÍPIO DE TRA0COSO ------------  

---------------------------PREÂMBULO ------------------------------  

Considerando: --------------------------------------------------------  

- O reconhecimento da importância das Comunidades 

Portuguesas dispersas pelo mundo e de serem permanentemente 

mantidos elos com Portugal, sendo essencial dar respostas às 

informações solicitadas, bem como preparar e criar condições 

para um regresso e reinserção adequados; ------------------------  

- Os elos de ligação a Portugal, consubstanciam-se, entre 

outros, no movimento associativo fomentado pelos emigrantes 

não só como vínculo de pertença cultural, mas também como 

testemunho às novas gerações da cultura concelhia e nacional, 

competindo à DGACCP, proporcionar, promover, reforçar e 

estimular esse intercâmbio; -----------------------------------------  
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- Que 90% dos portugueses que regressam, o fazem para a 

Freguesia de onde partiram, o que significa que sem o 

envolvimento do Poder Local e uma actuação integrada, os 

objectivos deste Acordo de Cooperação não seriam 

concretizáveis; --------------------------------------------------------  

- Que o poder económico das Comunidades Portuguesas, 

associado às potencialidades oferecidas pela região, poderá e 

deverá constituir uma mais valia, no sentido de proporcionar 

uma ligação desses portugueses a projectos de investimento e 

desenvolvimento locais, competindo ao Estado disponibilizar 

todos os mecanismos existentes (Diplomacia Económica, 

:ETI:VEST, AICEP, Turismo de Portugal); ----------------------  

- Que no Concelho de Trancoso sempre se verificou um elevado 

índice de emigração, facto com claros reflexos na sociedade e 

na economia local; ---------------------------------------------------  

- O fenómeno migratório e os recentes fluxos, como um ciclo 

em evolução permanente, com dinâmica cada vez mais 

complexa e contornos de multiculturalidade; ---------------------  

- Aqueles novos fluxos trazem novas responsabilidades para o 

Estado, no âmbito constitucional do direito a emigrar, sendo 

que os Municípios podem ser parceiros privilegiados nas 

campanhas levadas a cabo pela DGACCP (SECP) (M:E), 

tendentes a proporcionar uma emigração segura; ----------------  
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- A situação geográfica da Sede do Concelho, bem como as 

suas acessibilidades, permitirão criar um serviço de apoio e 

atendimento personalizado aos munícipes. ------------------------  

Ao abrigo da alínea h) do n° 2 do artigo 64° da Lei 169/99 de 

18 de Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro; ----------------------------------------------------------------  

Entre a -----------------------------------------------------------------  

Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 

Portuguesas, com sede no Largo do Rilvas - 1399-030 em 

LISBOA, pessoa colectiva número 600038050, aqui 

representada pelo Embaixador José Manuel Santos Braga, na 

qualidade de Director - Geral, adiante designado por DGACCP 

(SECP) (M:E) ou Primeiro Outorgante; ---------------------------  

E o ----------------------------------------------------------------------  

Município de Trancoso, pessoa colectiva número 501143726, 

com sede nos Paços do Concelho, em Trancoso, aqui 

representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Júlio 

José Saraiva Sarmento, adiante designado Segundo 

Outorgante; -----------------------------------------------------------  

É celebrado, na presença de sua Excelência o Secretário de 

Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Almeida 

Cesário, o presente Protocolo de Colaboração, nos termos 

constantes das cláusulas seguintes: --------------------------------  
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--------------------------Cláusula Primeira  -------------------------  

----------------------------Objecto e fins  -----------------------------  

O presente Protocolo tem por objecto estabelecer os termos da 

colaboração institucional entre os outorgantes, com vista à 

criação de uma estrutura de apoio aos munícipes que tenham 

estado emigrados, estejam em vias de regresso ou que ainda 

residam nos países de acolhimento, nos termos definidos no 

Anexo ao presente Acordo, que deste faz parte integrante. ------  

----------------------------Cláusula Segunda  ------------------------  

--------------Compromissos da Direcção-Geral dos ---------------  

--------Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas ------  

Para a prossecução do seu objecto, compromete-se a DGACCP 

a: -----------------------------------------------------------------------  

- Dar formação profissional inicial e, sempre que possível e 

justificável, contínua aos funcionários destacados pela Câmara 

Municipal para o Gabinete de Apoio ao Emigrante; -------------  

- Prestar apoio técnico continuado aos funcionários acima 

referidos; --------------------------------------------------------------  

- Fazer deslocar um técnico sempre que as circunstâncias o 

aconselhem; -----------------------------------------------------------  

- Disponibilizar toda a documentação pertinente a estas 

questões; ---------------------------------------------------------------  

 -Dar resposta a todo o expediente encaminhado pela Câmara;  
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- Apoiar a Câmara como interface para o enquadramento de 

respostas/ solicitações que se prendam com as problemáticas 

colocadas por outros cidadãos migrantes, no âmbito das 

competências da DGACCP; ------------------------------------------  

- Manter uma disponibilidade permanente com a Câmara, 

mediante a criação de sistemas de comunicação próprios; ------  

- Divulgar a existência dos Gabinetes de Apoio aos Emigrantes 

junto das Comunidades Portuguesas, através da estrutura 

diplomática, consular, associativa e Imprensa especializada. --  

----------------------------Cláusula Terceira ------------------------  

---------------Compromissos do Município de Trancoso ---------  

Por sua vez, compromete-se o Município de Trancoso a: --------  

- Encontrar um espaço físico digno e de fácil acessibilidade 

para a criação e manutenção de uma estrutura de apoio ao 

cidadão emigrante, denominada - Gabinete de Apoio ao 

Emigrante (GAE) de Trancoso; -------------------------------------  

- Afectar 1 (um) funcionário, com competências de Técnico 

Superior, para Coordenação do GAE; -----------------------------  

- Afectar, pelo menos, 1 (um) funcionário ao GAE, com 

formação adequada, para que sejam prestadas as respostas 

mais convenientes às solicitações dos cidadãos emigrantes; ----  

- Garantir que todas as situações que cheguem ao GAE terão o 

devido tratamento/encaminhamento técnico, a partir de um 
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sistema de gestão processual assente na óptica de "gestão de 

cliente" e de uma postura pró-activa e co-responsável, com 

vista à integral resolução das mesmas; ----------------------------  

- Divulgar e promover, através de suportes comunicacionais 

vários, junto quer das forças vivas locais, nomeadamente, 

Juntas de Freguesia, quer nas comunidades de acolhimento, 

através de Entidades Associativas, a existência e as 

competências do GAE; -----------------------------------------------  

- Prestar toda a colaboração solicitada pelos funcionários da 

DGACCP. --------------------------------------------------------------  

----------------------------Cláusula Quarta --------------------------  

--------------------------Duração e denúncia -----------------------  

O presente Protocolo vigorará a partir da data da sua 

assinatura e pelo prazo de três anos, cessando por denúncia de 

qualquer das partes, mediante aviso prévio, por carta 

registada com aviso de recepção, com a antecedência de 90 

dias. --------------------------------------------------------------------  

----------------------------Cláusula Quinta  --------------------------  

---------------------------Confidencialidade  -------------------------  

As partes obrigam-se a tratar e a manter como absolutamente 

confidenciais, todas e quaisquer informações que não sejam de 

conhecimento público, de que tenham tido acesso, ao abrigo do 

presente Acordo, obrigando-se ainda a utilizá-las, única e 
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exclusivamente para efeitos do mesmo, abstendo-se, 

independentemente dos fins, de qualquer uso fora deste 

contexto, quer em benefício próprio, quer de terceiros. ---------  

O Protocolo foi aprovado em reunião do Executivo de _____. --  

_________, aos ___ dias do mês de ________ de 2011. ---------  

Primeiro Outorgante -------------------------------------------------  

Segundo Outorgante --------------------------------------------------  

------------------------------A:EXO -----------------------------------  

1.- Cooperar na preparação da saída para o estrangeiro de 

portugueses que desejem emigrar, prestando-lhes a informação 

e o apoio adequados. -------------------------------------------------  

2.- Cooperar na prevenção de actividades ilícitas referentes à 

emigração. -------------------------------------------------------------  

3.- Prestar apoio aos portugueses residentes no estrangeiro e 

seus familiares regressados temporária ou definitivamente a 

Portugal e facilitar o seu contacto com outros serviços: --------  

Regresso e reinserção: -----------------------------------------------  

a) Desenvolver a articulação interdepartamental a nível de 

cada região; ---------------------------------------------------  

b) Difundir e divulgar às entidades públicas e privadas da 

região as especificidades legislativas conexas com a 

emigração: ----------------------------------------------------  

- Segurança social e emprego; ---------------------------  
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- Investimento e ensino; -----------------------------------  

- Benefícios fiscais e sociais. -----------------------------  

c) Suscitar reuniões interdepartamentais visando a 

associação de portugueses a projectos de investimento e 

desenvolvimento locais; --------------------------------------  

d) Atendimento e aconselhamento: ----------------------------  

- Garantia dos direitos adquiridos; ----------------------  

- Oportunidades de emprego e formação profissional;  

- Aplicação de poupanças para efeito de investimento.  

e) Identificação de isenções fiscais; --------------------------  

f) Aconselhamento jurídico (imposto automóvel, dupla-

tributação, registo civil e predial, divórcios, sucessões, 

revisão de sentenças estrangeiras); ------------------------  

g) Segurança social: acompanhamento dos pedidos de 

pensões, tendo em conta a legislação de cada país nessa 

matéria; --------------------------------------------------------  

h) Luso-descendentes: ------------------------------------------  

- Equivalências e reconhecimento de cursos obtidos 

no estrangeiro; ---------------------------------------------  

- Emprego; --------------------------------------------------  

- Formação profissional; ----------------------------------  

- Estágios. --------------------------------------------------  

4- Acolhimento de portugueses regressados a Portugal em 
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situação de doença ou de outra forma de vulnerabilidade.’ -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o protocolo nos seus 

termos, considerando-se de muito interesse para o concelho, 

devendo ser comunicado o facto ao senhor Secretário de 

Estado das Comunidades e ainda à Direcção-Geral dos 

Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. --------------  

*A12*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 502 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 18 do passado 

mês de Agosto, de António Augusto Guilhoto, residente em 

Moimentinha, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

prédio urbano, sito em Soito da Igreja, em Moimentinha, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 174 da freguesia 

de Moimentinha, 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. ----------------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 595 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

29 do passado mês de Setembro, de Maria Madalena Crespo 

Pimentel Vilhena de Carvalho, residente em Lisboa, na 

qualidade de único e universal herdeira, a solicitar isenção de 
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licença de utilização de uma casa térrea que serve de garagem e 

lagar, sito em Largo do Rossio, em Cogula, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 206 da freguesia de Cogula, 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. ----------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 614 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

10 do corrente mês de Outubro, de Maria Justina Santiago 

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

da herança, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

garagem, sita na Rua Luís Ribeiro de Melo, em Trancoso, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 760 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. ----------------  

0ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

doutor António Oliveira. --------------------------------------------  

Empreitada de Obras Públicas para a Concretização de um 

Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de 
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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 2 (C.I.C):  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 Manuel Rodrigues Gouveia, SA, está em 

conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta, no valor de 22.309,86 euros. -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

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

*A15*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

3219, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 28 do 

passado mês de Setembro, da Associação Cultural Recreativa e 

de Melhoramentos das Courelas a solicitar um apoio de 1.500 

euros, para a realização da 9ª edição da Rota dos Castanheiros 

em BTT.----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio no valor de 

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

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3287, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3 do corrente mês 

de Outubro, da Junta de Freguesia de Feital a solicitar um 
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subsídio de 1.000 euros, para a aquisição do antigo posto de 

recolha de leite. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A17*  Áreas de Cedência ao Município, no âmbito da Urbanização 

da Quinta do Conde:  Em seguida, foi presente informação dos 

serviços dando conta que a Comissão de Avaliação de 

Inventário pretende proceder a uma avaliação das parcelas 

afectas à implantação de espaços verdes públicos e 

equipamentos de utilização colectiva e às infra-estruturas 

relativamente à Urbanização Quinta do Conde, freguesia de 

Santa Maria, cujo processo de medições das infra-estruturas se 

anexa, e que em cumprimento do n.º 1 do artigo 44º do 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, devem passar a 

integrar o domínio municipal.  ---------------------------------------  

Mas, colocam-se as seguintes questões: ----------------------------  

- O loteamento e os projectos definitivos, da Urbanização 

Quinta do Conde, foram aprovados pelas deliberações 

camarárias de 05/08/1999 e 30/03/2000. Reportando-nos á data, 

o regime jurídico da urbanização e edificação aplicável era o 

Decreto-Lei n.º  555/99, de 16 de Dezembro, que no seu n.º 1 do 

artigo 44.º refere que "O proprietário e os demais titulares de 

direitos reais sobre o prédio a lotear cedem gratuitamente ao 
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município as parcelas para implantação de espaços verdes 

públicos e equipamentos de utilização colectiva e as infra-

estruturas que, de acordo com a lei e a licença ou autorização 

de loteamento, devam integrar o domínio municipal." Também, 

o n.º 3 do artigo 44.º do mesmo Decreto-Lei menciona que "As 

parcelas de terreno cedidas ao município integram-se 

automaticamente no domínio municipal com a emissão do 

alvará." Neste caso, o alvará de loteamento n.º 2/2000, cuja 

cópia se anexa. --------------------------------------------------------  

Ora, á presente data, a legislação, neste âmbito, em vigor é o 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, que introduziu 

alterações ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e o 

seu n.º 3 do artigo 44.º passou a ter a seguinte redacção " As 

parcelas de terreno cedidas ao município integram-se no 

domínio municipal com a emissão do alvará, devendo a câmara 

municipal definir no momento da recepção as parcelas afectas 

ao domínio público e privado do município." ---------------------  

Em cumprimento do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 44.º do Decreto-

Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, que veio alterar o Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, as áreas de cedência da 

Urbanização Quinta do Conde, que totalizam 22.976,00 m2, 

devem passar a integrar o domínio municipal com a emissão do 

alvará de loteamento n.° 2/2000: ------------------------------------  
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- Área verde: 4.750,00 m2; -------------------------------------  

- Área de arruamentos: 9.325,00 m2; -------------------------  

- Área de passeios: 3.750,00 m2; ------------------------------  

- Área de estacionamentos: 1.650,00 m2; ---------------------  

- Área de equipamento: 3.501,00 m2 (Polidesportivo: 

412,00 m2; Depósito de gás: 753,00 m2; Restante área 

de equipamento: 2.336,00 m2). -----------------------------  

A recepção definitiva das obras de urbanização tem data de 

30/05/2006, tendo sido deliberado, em reunião de câmara de 

01/06/2006, receber a título definitivo o auto de vistoria 

realizado, cuja cópia do documento se anexa. ---------------------  

Pelo exposto, torna-se necessária a definição das parcelas 

afectas ao domínio público e ao domínio privado do município:  

Domínio público: ------------------------------------------------  

- Rede de águas distribuição: 1.465,22 m; -----------------  

- Rede de esgotos domésticos: 1.320,00 m; ----------------  

- Rede de águas pluviais: 802,00 m; ------------------------  

- Arruamentos: 9.325,00 m2; --------------------------------  

- Passeios: 3.750,00 m2; -------------------------------------  

- Estacionamentos: 1.650,00 m2; ---------------------------  

- Rede de gás: 1.497,00 m; ----------------------------------  

- Rede eléctrica de BT: 1850,00 m, 45 iluminarias; ------  

- Rede de telefones: 1.681,00 m;----------------------------  
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- Terrenos: Terreno da área verde (4.750,00 m2) e 

terreno da restante área de equipamento (2.336,00 

m2). --------------------------------------------------------  

Domínio privado: ------------------------------------------------  

- Terrenos: Terreno do Polidesportivo (412,00 m2) e 

terreno do depósito de gás (753,00 m2). ----------------  

Como tal, na referida informação, solicita-se que se delibere 

neste sentido, tendo em vista a avaliação, pela Comissão de 

Avaliação de Inventário, das parcelas descritas e sua posterior 

inclusão no inventário do património municipal.  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com o teor da 

informação, aprovando nos seus precisos termos. ---------------  

*A18*  Pedido de Indemnização por Ocupação de Espaço, com o 

Reservatório de Mendo Gordo: Em seguida foi presente 

informação dos serviços dando conta que a quando da obra de 

abastecimento de água e saneamento a Mendo Gordo, foi 

adquirido terreno, para a construção de 2 reservatórios. ---------  

Há pouco tempo, efectuou-se a vedação do espaço, tendo-se 

ocupado mais terreno do que o adquirido anteriormente, pelo 

que o seu proprietário senhor Eugénio Augusto Figueiredo 

Amaral,  pediu a verificação do sucedido. --------------------------  

Assim, constatou-se que o terreno ocupado ou inutilizado é de 

232 metros quadrados, tendo sido adquiridos 139,50 metros 



 
 

Acta  n . º    19  /  2011 .    Reunião  de    11 -10 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

quadrados, há 92,50 metros quadrados que não foram 

negociados. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar como indemnização dos 

92,50 metros quadrados o valor de 250 euros. -------------------  

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

*A19*  Direito de Preferência de Imóvel: Em seguida, foi presente o 

ofício número 611, da Secção de Obras Particulares, que deu 

entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês de Outubro, de 

Maria Justina Santiago Pires, residente em Trancoso, na 

qualidade de cabeça de casal da herança, a solicitar se a 

Câmara Municipal quer ou não exercer o direito de preferência, 

pelo valor de 16.500 euros, do imóvel sito na Rua Luís Ribeiro 

de Melo, freguesia de São Pedro, em Trancoso, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 760. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

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

0ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

doutor António Oliveira. --------------------------------------------  

Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 
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Franca das "aves: ---------------------------------------------------  

*A20*  Revisão de Preços:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que a revisão de preços definitiva 

foi calculada considerando a fórmula prevista no caderno de 

encargos e de acordo com os índices publicados em portaria, 

sendo o seu valor de 21.755,30 euros. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, procedendo-se ao 

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

*A21*  Conta Final da Empreitada: Em seguida, foi presente 

informação a enviar a Conta Final da Empreitada referida em 

epígrafe assinada pelo empreiteiro, devendo a mesma ser 

aprovada pelo executivo municipal.  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final da 

empreitada. ------------------------------------------------------------  

*A22*  Rede de Abastecimento de Água e Drenagem de Esgotos de 

Moreira de Rei: Em seguida, foi presente informação prestada 

pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta 

Câmara, informando que a obra em epígrafe foi consignada no 

dia 12 de Abril de 2010, tendo sido feito um Auto de Suspensão 

de Trabalhos no dia 24 de Maio de 2010. --------------------------  

O empreiteiro apresentou agora o Plano de Segurança e Saúde, 

o qual foi validado pela fiscalização, devendo o mesmo ser 
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aprovado pelo dono de obra e comunicado a sua aprovação ao 

empreiteiro. -----------------------------------------------------------  

Deverá ser enviada à Autoridade de Trabalho a Comunicação 

Prévia, bem como os termos de nomeação e aceitação, os quais 

se anexam. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de Segurança 

e Saúde, comunicando-se essa aprovação e os termos de 

nomeação e aceitação, quer ao empreiteiro, quer á Autoridade 

de Trabalho. ----------------------------------------------------------  

*A23*  Beneficiação do Campo da Feira em Trancoso – Auto de 

Medição número 7:  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 107.965,39 euros. -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto e proceder ao 

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

*A24*  I Simpósio "acional do Castanheiro:  Em seguida, foi presente 

informação do senhor vereador João Carvalho, sobre o assunto 

em epígrafe, que se reproduz na íntegra: ---------------------------  

‘A Câmara Municipal de Trancoso em parceria com a SCAP – 

Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal vai realizar nos 
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próximos dias 11 e 12 de :ovembro de 2011, no Auditório do 

Convento dos Frades em Trancoso, o I Simpósio :acional do 

Castanheiro, com o tema “Espécie a Defender”, estimando-se a 

presença de 150 participantes. --------------------------------------  

Relativamente à organização do evento, o Município de 

Trancoso para além do apoio logístico, comprometeu-se a 

assegurar o alojamento dos oradores do simpósio e o jantar no 

dia 11 de :ovembro de 2011 para os participantes, sendo a 

proposta de 19,50 euros por pessoa e assegurar o almoço no 

dia 12 de :ovembro pelo valor de 500 euros’.  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou apoiar a iniciativa,  

autorizando a despesa prevista de acordo com a informação.--  

*A25*  Pagamento de Terrado: De seguida, foi presente o 

requerimento número 2996, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 12 do passado mês de Setembro, de vários 

comerciantes de mobiliário no mercado de Trancoso, a solicitar 

isenção de pagamento do próximo trimestre, pelos danos 

causados ao volume de negócios com a mudança de local 

completamente desfasado do núcleo central do mercado, 

durante a realização da Feira de São Bartolomeu. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir.  ------------------------  

*A26*  Resíduos Sólidos Urbanos:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 3222 da Secretaria que deu entrada nesta 
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Câmara em 28 do passado mês de Setembro, de José Pacheco de 

Oliveira, residente no Porto, a solicitar a redução da taxa dos 

serviços dos resíduos sólidos e saneamento, de uma moradia 

sita em Rua das Quintas, número 3, em Aldeia Nova, por 

motivo de ser só utilizada uma semana durante o Natal.  ---------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir dado não ser previsto 

no Regulamento a situação descrita, até porque a capacidade 

de resposta destas infra-estruturas têm prevista a capacidade 

de resposta a todas as situações. -----------------------------------  

*A27*  Transportes Escolares: Em seguida, foi presente o ofício 3232 

que deu entrada nesta Câmara em 29 do passado mês de 

Setembro, de Lúcia Helena S. B. Sousa, residente em Trancoso, 

a solicitar apoio financeiro no valor de 250 euros por mês, para 

ajudar a suportar as despesas de deslocação diária para a 

Guarda para frequentar a área de artes do 10 ano. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir pois nos termos da 

Lei não é possível apoiar esta pretensão. -------------------------  

*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 
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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:  

 

 

 

 


