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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2012. ---  

*A1*  Aos 26 dias do mês de janeiro do ano 2012, 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

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

92º da Lei número 16/99 de 18 de setembro, na redação da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar as atas das reuniões de 19 e 

27 do passado mês de dezembro, dispensando as suas leituras 

em virtude destas terem sido antecipadamente distribuídas a 

todos os membros da Câmara e que para efeitos do disposto no 

número 1 do artigo 91º do diploma atrás citado, as atas ora 

aprovadas, sejam afixadas no átrio do edifício dos Paços do 
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Município de Trancoso.  ----------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário  da Tesouraria 

número 18 datado de 25 do corrente mês de janeiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 179.332,76 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 317.963,26 €.  ----------------  

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

*A5*  Intervenções:  O senhor vereador professor Amílcar Salvador 

tomou a palavra para questionar o senhor Presidente da Câmara 

relativamente ao Plano de Pagamentos  às Juntas de Freguesias 

para o ano de 2012.  ---------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu, afirmando que a 

questão das transferências de capital para as Juntas de 

Freguesia seria analisada na próxima reunião de Câmara.  -------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Atualização de Taxas:  Em seguida foi presente informação do 

Chefe de Divisão Administrativa a dar conta que o  artigo 6º. do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

outras receitas do Município de Trancoso e respetiva tabela que 

o integra, prevê que as referidas taxas e licenças sejam 

automaticamente atualizadas todos os anos, mediante a afixação 

do índice de preços ao consumidor publicado pelo Instituto 
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Nacional de estatística.  ----------------------------------------------  

Assim, consultada a página oficial do Instituto, constatou -se 

que o valor apurado para aquela atualização é de 3.66% (ano de 

2011), conforme documento anexo, pelo que se solicita 

autorização para que os Serviços procedam em conformidade.  --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a atualização de 

taxas. -------------------------------------------------------------------  

*A7*  Processo Administrativo número 01/12 - Operação 

Urbanística realizada por Armindo Marcelino - Alvará de 

Loteamento número 12/90 e Processo de Licenciamento de 

Construção número 46/2005: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 216 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 20 do corrente mês de janeiro, do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco para no prazo de 30 

dias, querendo, informar o que pondera, a enviar cópia do 

despacho que se reproduz na íntegra:  ------------------------------  

- Declarar a nulidade do despacho presidencial datado de 

18.03.2005 e do despacho de autorização de utilização e 

subsequente e concomitantemente;  -------------------------  

- Propor à Câmara Municipal a tomada de deliberação 

autorizando o aumento das áreas de implantação e 

construção até ao limite de 3%, como consta do projeto, 

promovendo-se a competente alteração registral e 
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licenciamento com aproveitamento de todas as peças do 

procedimento compatível.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou em face da proposta do 

Excelentíssimo Procurador declarar a nulidade do despacho 

presidencial datado de 18/03/2005, bem como do despacho de 

autorização de utilização e consequentemente autorizar o 

aumento das áreas de implantação até ao limite de 3%, como 

consta do projeto devendo ser promovida a competente 

alteração registral e licenciamento, aproveitando -se todas as 

peças do procedimento que sejam compatíveis  -------------------  

*A8*  Licença de Habitabilidade/Utilização:  Em seguida, foi 

presente uma Certidão expedida pelo Secção de Obras 

Particulares onde certifica que, de harmonia com despacho 

exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o n úmero 

35, na Setor de Licenciamento de Obras Particulares e 

Loteamentos, apresentado por José Carlos Garcia dos Santos , 

residente na Rua da Fonte, freguesia de Tamanhos, Concelho de 

Trancoso, que o prédio urbano sito na Rua da Fonte, freguesia 

de Tamanhos, Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo 

matricial número 545, está isento de licença de utilização, uma 

vez que, o mesmo foi construído antes da entrada em vigor ao 

Decreto - Lei número 38.382, de 7 de Agosto de 1951. ----------  

A Câmara Municipal deliberou rat ificar o despacho.  -----------  
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*A9*  Em seguida, foi presente uma Certidão expedida pelo Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número 36, na Setor de Licenciamento de Obras Particulares e 

Loteamentos, apresentado por Alcino Anselmo Augusto, 

residente na Rua da Liberdade – Bº Novo de Stº Eloi, nº 14 1º 

Esq, freguesia de Odivelas, Concelho de Lisboa, que o prédio 

urbano sito na Rua do Cimo do Povo, freguesia de Tamanhos, 

Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 

544, está isento de licença de utilização, uma vez que, o mesmo 

foi construído antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei 

número 38.382, de 7 de Agosto de 1951. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho.  -----------  

*A10*  Resíduos Sólidos Urbanos:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 3659 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 7 do passado mês de novembro, de Maria Graciete 

Correia Monteiro, residente em Almada, a enviar documentos 

comprovativos da titularidade do prédio urbano de São 

Martinho, bem como solicitar a isenção de taxa de RSU dado 

não habitar nessa residência mas sim em Lisboa.  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir em face do 

Regulamento existente não permitir enquadrar tal pedido.  ----  

*A11*  Subsídios:  Em seguida,  foi presente o requerimento número 58 
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da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 5 do corrente 

mês de janeiro, da Freguesia de Vila Franca das Naves  a 

solicitar apoio para a realização do Carnaval de 2012. -----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 9.000 

euros mediante protocolo em face do grande interesse da 

iniciativa cultural e social .  -----------------------------------------  

*A12*  Em seguida,  foi presente o requerimento número 240 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 25 do corrente mês 

de janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar apoio 

para pagamento da divida relativa à obra do Complexo 

Desportivo no valor de 72.000 euros. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder ao GDT o apoio à 

realização da obra de construção das instalações desportivas 

no montante de 72.000 euros, mediante protocolo.  --------------  

*A13*  Em seguida,  foi presente o requerimento número 250 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 25  do corrente mês 

de janeiro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso  a 

solicitar apoio para a concretização do plano de atividades para 

a época desportiva 2011/2012 no valor de 25.000 euros . --------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio à ACRT por 

protocolo no valor de 25.000 euros.  -------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 
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19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A14*  Pedido de Exoneração do Conselho de Administração da 

Empresa Municipal TEGEC, EEM:  ------------------------------  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 260 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 26 do corrente mês 

de janeiro, da TEGEC, EEM, a solicitar, por motivo da 

impossibilidade do Presidente do Conselho de Administração se 

manter em funções, a exoneração dos cargos de todos os 

membros do referido Conselho de Administração que ocupam 

na empresa.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar o pedido de 

exoneração do Conselho de Administração, dando 

conhecimento à IGAL do mesmo, assim considerando-se 

revogada a deliberação de nomeação do Presidente do órgão, 

senhor doutor João António Figueiredo Rodrigues , 

deliberação esta datada de 03 de Dezembro de 2009 . ------------  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 

doutor João Rodrigues.  ----------------------------------------------  

*A15*  Nomeação do Novo Conselho de Administração da E mpresa 

Municipal TEGEC, EEM:  ------------------------------------------  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 
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proposta de constituição do novo conselho de administração da 

empresa municipal TEGEC, EEM, sendo a mesma a seguinte:  --  

- Presidente –  doutor Tomás Manuel Trigo Martins;  --------  

- Vogais – doutor Rogério Paulo Pires Tenreiro e 

engenheira Catarina Sofia Chelin Antunes.  ----------------  

Apresentou ainda a proposta de renumeração dos citados 

elementos, nos seguintes termos:  -----------------------------------  

- O Presidente do Conselho de Administração auferirá uma 

remuneração mensal de 2.087,88 euros, que corresponde 

ao vencimento que aufere enquanto adjunto do gabinete 

do Presidente da Câmara;  ------------------------------------  

- Os vogais auferirão a remuneração mensal de 600 euros, 

remuneração esta, idêntica à dos anteriores vogais.  ------  

O senhor Presidente da Câmara  salientou ainda que, com esta 

proposta, não haverá aumento da despesa pública, uma vez que 

se compromete a não prover qualquer dos lugares que a lei 

prevê para o seu gabinete de apoio pessoal.  -----------------------  

Colocada a proposta à discussão e votação, foi a mesma 

aprovada por maioria, com os votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, devendo esta proposta, no 

que respeita ao Estatuto Remuneratório dos membros do 

Conselho de Administração da TEGEC, EEM ser, nos termos 

da Lei, aprovada pela Assembleia Municipal.  --------------------  
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*A16*  Proposta de Geminação com o Concelho de Ribeira Grande 

de Santiago, em Cabo Verde:  --------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara apresentou seguidamente 

proposta de Geminação com o Concelho de Ribeira Grande de 

Santiago, em Cabo Verde destacando o interesse demon strado 

para efeito pelos responsáveis do citado concelho.  ---------------  

Assim, considerou importante para Trancoso, associar -se de 

forma participativa, a um território e um povo muito ligado a 

Portugal, que possui, um valioso património arquitetónico, 

tendo a Unesco classificado a Cidade Velha, a primeira capital 

de Cabo Verde, com Património Mundial da Humanidade.  ------  

A Câmara Municipal deliberou, concordar com a proposta 

apresentada, aprovando em consequência, a geminação com o 

Concelho de Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde. ----  

*A17*  Autorização, nos termos da Lei, para a Realização por 

Administração Direta de Diversos Trabalhos:  ------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos da Lei, autorizar a 

realização por administração direta durante o mês de 

Fevereiro, dos seguintes trabalhos: --------------------------------  

Setor de Obras e Construção Civil:  ---------------------------------  

Casa do Povo, Rio de Mel:  Revestimento interior das 

paredes divisórias das instalações sanitárias com 

azulejo;  --------------------------------------------------------  
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Igreja, Cótimos:  Reabilitação do hall de entrada, na 

recuperação das paredes divisórias e nas portas de 

madeira;--------------------------------------------------------  

Carnicães:  Construção de muro de suporte;  -----------------  

Escola 1º ciclo Cogula, Jardim de infância de Reboleiro:  

Manutenção das instalações sanitárias;  --------------------  

Póvoa do Concelho:  Assentamento de cubos de granito 

para a execução de valetas;  ----------------------------------  

Edifício da antiga escola 1º ciclo de Trancoso:  Execução 

de portão metálico;  -------------------------------------------  

Castaíde (depósito de água): Reparação do interior do 

depósito;  -------------------------------------------------------  

Ameal, Rio de Moinhos: Reparar rotura da rede de água 

em fontanário;  -------------------------------------------------  

Estádio Municipal, Mercado do gado, Praça Municipal:  

Reparar roturas de rede de água;  ---------------------------  

Tamanhos:  Execução de portão metálico;  -------------------  

Cótimos:  Instalação de cabos elétricos para eletrificação 

da envolvente à estátua de Nossa Senhora de Fátima;  ----  

Vias de Comunicação:  ------------------------------------------------  

Manutenção de caminhos na povoação de Montes;  ----------  

Manutenção de caminhos na Granja;  --------------------------  

Manutenção de caminhos nos Carnicães;  ---------------------  
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Manutenção Urbana: --------------------------------------------------  

Limpeza de passeios e sar jetas, no Bairro Senhor dos 

Aflitos;  ---------------------------------------------------------  

Limpeza de passeios no Bairro Senhora da Fresta;  ----------  

Protecção Civil:  -------------------------------------------------------  

Manutenção da rede rodoviária municipal;  -------------------  

Abate de árvore em Souto Maior;  -----------------------------  

Recolha de Cartão, Plástico e monstros:  ---------------------------  

Trancoso, Vila Franca das Naves : Estabelecimentos 

comerciais;  ----------------------------------------------------  

Freches ;  ----------------------------------------------------------  

Outros trabalhos:  -----------------------------------------------------  

Carnicães:  Transporte de blocos de granito;  ----------------  

Santa Maria (Montes):  Transporte de tout venant ; ---------  

Rio de Mel (Montes):  Transporte de tout venant;  -----------  

Canil Municipal:  Manutenção do Canil - limpeza; ---------  

Praça Municipal:  Manutenção da Praça –  limpeza. --------  

Atividades festivas:  --------------------------------------------------  

Vila Franca das Naves:  Transporte de mesas e bancos de 

madeira; colocação de palco com cobertura;  --------------  

Trancoso (Baile de finalistas):  Colocação de palco na 

Quinta de Santo André;  --------------------------------------  

*A18*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 
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presente o requerimento número 652 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 5 do corrente 

mês de janeiro, de Armando de Castro Bernardino, residente em 

Cogula, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma arrumação, sita na rua do Rossio, 

em Cogula, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 448 

da freguesia de Cogula, uma vez que a mesma foi construída 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d o 

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

*A19*  Pedido de Cessão de Créditos:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 261 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 26 do corrente mês de janeiro, de Aurélio Lopes, 

Limitada, a solicitar, nos termos da Lei, autorização para a 

cessão de créditos no valor de 861.590,90 euros à firma Fio de 

Luz –  Comércio de Cerâmicas, Unipessoal, Limitada.  -----------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a cessão de créditos 

nos termos propostos à firma Fio de Luz – Comércio de 

Cerâmicas, Unipessoal, Limitada.  ---------------------------------  

*A20*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

minuta para efeitos de execução imediata.  -------------------------  
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*A21*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A22*  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 ata 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 :  

 


