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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2012. -------  

*A1*  Aos 23 dias do mês de maio 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 15,30 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 1 1 e 

24 do passado mês de Abril, dispensando a sua leitura 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 Tesourar ia 

número 98 datado de 22 do corrente mês de maio e que 

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

- Operações Orçamentais: 310.775,91 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 288.114,40 €.  ----------------  

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

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

António Nascimento para abordar a questão do turismo judaico 

em Trancoso, dado que este representa já hoje, uma 

percentagem significativa dos turistas que visitam Trancoso.  ---  

Assim, acrescentou, considerava ser importante, dada a 

especificidade daquele tipo de turismo que as técnicas do Posto 

de Turismo acompanhassem o senhor José Domingos, nas 

visitas que dirige acompanhando os já referidos turistas.  --------  

De facto, acrescentou, atendendo aos conhecimentos e 

preparação técnica em matérias de cultura judaica por parte do 

senhor José Domingos, será fundamental, garantir que os 

técnicos da autarquia, possam igualmente ser dotados de 

conhecimentos e informação nos temas e matérias ligadas 

àquela cultura, permitindo desta forma, qua aquelas visitas 

possam continuar a realizar -se na ausência do senhor José 
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Domingos.  -------------------------------------------------------------  

*A6*  Aproveitou ainda aquele senhor vereador para sugerir que fosse 

adotado, no Posto de Turismo, durante o mês de verão, horário 

diferenciado do praticado no resto do ano. ------------------------  

*A7*  Por último, sugeriu que, face à época que agora se inicia, 

potencialmente mais geradora de visitas, fosse reforçado todo o 

material de divulgação existente no citado Posto de Turismo.  --  

*A8*  Seguidamente, tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para lembrar que, aquando da anulação do 

concurso público, com vista à realização de diversos caminhos 

agrícolas, foi deliberado que o caminho do Monte Zebro, 

deveria ser reabilitado durante o primeiro semestre de 2012.  ---  

A este propósito, o senhor Presidente da Câmara afirmou que, 

abertas que sejam de novo as candidaturas, a Câmara Municipal 

deveria analisar, caso a caso, quais os ca minhos que o 

Município deveria candidatar.  ---------------------------------------  

*A9*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara entrando na 

‘Ordem do Dia’, no ponto designado como “Proposta de 

Transferências Financeiras para as Juntas de Freguesia”, 

começou por afirmar ser importante que est as autarquias 

colaborem com o esforço que é pedido para todo o País, ou 

seja, vivam com menos dinheiro.  -----------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara lembrou que, nos termos da Lei 
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em vigor, as Juntas de Freguesia recebem os seus fundos do 

Orçamento Geral do Estado.  -----------------------------------------  

Assim, as verbas que a Câmara Municipal tem, nos últimos 

anos transferido para as Juntas de Freguesia, não resultam de 

um compromisso legal, mas sim de uma forma de apoio 

assumida pelo Município que, nos tempos difíceis que todos 

vivemos, necessita de ser repensada e adequada à mesma 

conjuntura.  ------------------------------------------------------------  

A este propósito o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

afirmou que estas matérias, necessitam de uma reflexão mais 

profunda, mas que no seu entender, a Câmara Municipal 

deveria manter um apoio às Juntas de Freguesi a, que fosse justo 

e razoável de forma a poder traduzir-se numa efetiva mais-valia 

para as mesmas Juntas.  -----------------------------------------------  

Ainda sobre o assunto, o senhor vereador António Nascimento 

afirmou que as Juntas de Freguesia do concelho não são todas 

iguais, pois existem Juntas com receitas muito diferentes de 

outras, situação esta que deve ser levada também em linha de 

conta na fixação do respetivo apoio . -------------------------------  

Assim, face á discussão e análise que este tema suscitou o 

senhor Presidente da Câmara, propôs que fosse novamente este 

assunto agendado para a próxima reunião de Câmara.  ------------  

ORDEM DO DIA 
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*A10*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 204 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente 

mês de maio, de Ana Antónia, residente em Fiães, na qualidade 

de proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de 

uma habitação, sita na rua da Fonte, em Fiães , inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 359 da freguesia de Fiães, 

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 d a 

interessada, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 205 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de maio, de Ana Antónia, residente em Fiães, 

na qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma habitação,  sita na rua da Fonte, em Fiães , 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 234 da freguesia 

de Fiães, 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 d a 

interessada, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 208 da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

15 do corrente mês de maio, de Quirino dos Reis Bento Capela, 

residente em Guilheiro, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma moradia,  sita na rua da 

Cima, em Guilheiro, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 165 da freguesia de Guilheiro, 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 d a 

interessada, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 215 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do corrente mês de maio, de Maria Amélia Simão Aires, 

residente em Lisboa, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um prédio, sito em Ribeira 

do Freixo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 203 da 

freguesia de Souto Maior, 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 d a 

interessada, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

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*  Festa da História / Bodas Reais:  Em seguida o senhor 

Presidente da Câmara, sobre o assunto em epígrafe, exarou o 

seguinte despacho, que se transcreve na íntegra:  -----------------  

‘Tendo presente, que se encontra aprovado, no âmbito do 

programa PROVERE das Aldeias Históricas, as ações Festa da 

História / Bodas Reais e História Medieval e Judaísmo, surge 

implementar, uma vez que estão previstas no Plano referido, 

têm financiamento assegurado pelo QREN e existem prazos de 

cumprimento que comprometem os parceiros.  ---------------------  

Assim, determino a adjudicação ‘in house’ à TEGEC, EEM  

para o serviço de conceção, organização e realização das 

referidas ações pelo valor de 56.000 euros, devendo ser 

outorgado contrato administrativo para o efeito ’.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a adjudicação dos 

serviços em causa, à TEGEC, EEM, por contratação ‘in 

house’ no valor de 56.000 euros, para as ações Bodas Re ais e 

História Medieval e Judaísmo.  -------------------------------------  

*A15*  Foguetes e Fogo-de-artifício em Período Crítico:  Em seguida 

foi presente informação da Divisão de Ambiente, Estruturas e 

Equipamento Urbano dando conta que na última reunião da 
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Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a 

27 de abril do corrente ano, foi posta à consideração dos 

presentes a questão da emissão de autorização prévia e 

licenciamento do lançamento de foguetes e de artef actos 

pirotécnicos em Período Critico, tendo esta Comissão, à 

semelhança dos anos anteriores, acordado por unanimidade que 

a Câmara deveria deliberar a proibição do uso de qualquer tipo 

de foguetes ou artefacto pirotécnico durante este período, o 

qual será definido por Portaria do Ministro da Agricultura, 

Mar, Ambiente e Ordenamento do Território.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta, 

devendo aguardar-se e publicação da Portaria cujas 

disposições devem ser cumpridas.  ----------------------------------  

*A16*  Transporte Escolar: Em seguida foi presente informação dos 

serviços que gere os transportes escolares, cujo conteúdo se 

transcreve de imediato:  ----------------------------------------------  

‘Tendo estes serviços tomado conhecimento, através do 

Agrupamento de Escolas, as datas do final das aulas do 

presente ano letivo, para os diferentes ciclos de ensino, do qual 

junto fotocópia, cumpre-me informar o seguinte:  -----------------  

Dado que o 6.°, 9.°, 11.° e 12.° anos de escolaridade, terminam 

as suas atividades letivas no próximo dia 8 de Junho, já os 

restante anos terminam a 15 de Junho, e de acordo com o 
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programa informático existente neste Município, que não prevê 

número de viagens diferentes para cada ano de curso não é 

possível aplicar a cada um dos alunos o montante a pagar, no 

mês de Junho que seriam apenas 5 dias letivos ( 10 viagens) , 

vem propor isentar de pagamento os alunos do ensino 

secundário, no próximo mês de Junho, à semelhança de anos 

anteriores. Mais informo que os dias 18, 19, 21 e 22 de Junho, 

realizar-se-ão exames para alunos do 2.º  e 3.° Ciclo, que 

provavelmente necessita rão de transporte’ .  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar de pagamento nos 

termos propostos atendendo à crise social que se faz sentir no 

País e na região e o apoio à educação que deve ser prioritária 

na gestão municipal.  -------------------------------------------------  

*A17*  Licença administrativa para regularização das alterações ao 

edifício, efetuado no decurso da obra:  De seguida, foi 

presente o requerimento número 191, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 27 do passado mês de abril, de Sérgio 

Duarte Pereira Tenreiro, residente em Vila Garcia, a s olicitar a 

correção de anomalias.  -----------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que apreciado o projeto de 

arquitetura, verificou-se que o mesmo cumpre cabalmente as 

condicionantes constantes no P.D.M., R.G.E.U., e demais  
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normas legais e regulamentares em vigor, pelo que estes 

serviços não vêm inconveniente no seu deferimento.  -------------  

O requerente apresentou termo de responsabilidade e a 

respetiva justificação de isenção dos diversos projetos das 

especialidades, identificados na Portaria n ° 232/08 de 11 de 

Março, não se vendo inconvenientes legais na aceitação destes.   

O processo deve ser objeto de contra ordenação, por ter 

realizado obra sem o prévio  licenciamento.  -----------------------  

Estando as obras concluídas, não há lugar à emissão de alvará 

de obras, havendo lugar ao pagamento das taxas apuradas pela 

alteração ao edificado e emissão de ofício de aprovação das 

alterações ao edifício. ------------------------------------------------  

Concluídos os procedimentos anteriores, poderá proceder -se à 

emissão da autorização de utilização, solicitada a  12/03/2012 

através do processo n° 7/2012.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir devendo ser instaurado 

processo contraordenacional face ao exposto.  -------------------  

*A18*  Pagamento de Terrado:  De seguida, foi presente o 

requerimento número 1253, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 22 do corrente mês de maio, de Hermínia Fernandes 

Rosa, residente na Guarda , a solicitar o pagamento de dois 

trimestres, não pagos por motivo de doença, em 12 prestações.   

A Câmara Municipal deliberou atendendo ao Regulamento 
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considerar não ser possível deferir o pagamento em 

prestações. ------------------------------------------------------------  

*A19*  Resíduos Sólidos Urbanos:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 1132 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 9 do corrente mês de maio, de Agostinho Manuel 

Andrade Pestana, residente em Freches, a solicitar isenção de 

tarifa de RSU, em virtude de na referida rua não existirem 

caixotes do lixo.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir dado que não está 

prevista no Regulamento, nem é possível colocar em cada rua 

um contentor.  ---------------------------------------------------------  

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1193 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês 

de maio, de Armando dos Santos Tabosa, residente em Lisboa, 

a solicitar isenção de tarifa de RSU de uma garagem que possui 

em Moreirinhas, que é usada para  férias. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir dado que não está 

prevista no Regulamento.  -------------------------------------------  

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1196 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês 

de maio, de José Caetano Fernandes , residente em Seixal, a 

solicitar isenção de tarifa de RSU de 2 contadores em 2 casas 

que tem em Rio de Moinhos, que é usada para férias.  ------------  
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A Câmara Municipal deliberou indeferir dado que não está 

prevista no Regulamento.  -------------------------------------------  

*A22*  Aumento Temporário de Fundos Disponíveis:  ------------------  

A Câmara Municipal, de acordo com a competência própria, 

atribuída pela alínea c) do número 2 do artigo 4º da Lei nº 

8/2012 de 21 de fevereiro, deliberou a antecipação de fundos, 

no montante de 5 milhões de euros, cujo contrato com a 

entidade de crédito, já se encontra assinado.  --------------------  

*A23*  Fundos Disponíveis mês de maio - Realização de Despesa:  

Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do envio do processos adjudicação do 

procedimento ‘Elaboração de Conteúdos, Produção e 

Realização de Vídeo para o Centro de Interpretação Isaac 

Cardoso’ a dar conta que não existem fundos disponíveis no 

mês de maio, pelo que não se poderá permitir a assunção de 

compromissos, sob pena de o processo de despesa ser ilegal .  ---  

Na sequência da antecipação aprovada ao abrigo do artigo 4º 

da Lei nº 8/2012, verificando-se a existência por essa via de 

fundos disponíveis, determina a adjudicação do procedimento 

referido. ---------------------------------------------------------------  

*A24*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

minuta para efeitos de execução imediata.  -------------------------  
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*A25*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A26*  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 :  

 

 


