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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2012. -----  

*A1*  Aos 28 dias do mês de junho 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 16,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 123 datado de 28 do corrente mês de junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 226.399,19 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 299.164,32 €.  ----------------  

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

*A4*  Intervenções:  A Câmara Municipal recebeu o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Freches, que apresentou em 

traços gerais o projeto do Museu de Azeite de Freches, 
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destacando a importância da concretização deste equipamento, 

quer para a freguesia, quer para o próprio concelho.  -------------  

Informou ainda que a Junta de Freguesia tinha candidatado o 

citado projeto ao Programa PRODER, da Raia Histórica, tendo 

a respetiva candidatura sido aprovada, estando por isso 

garantida uma comparticipação de cerca de 117.500€, faltando 

assegurar uma verba de 90.000€.  -----------------------------------  

Assim, o senhor Presidente da Junta de Freguesia pretendia 

saber qual a disponibilidade da Câmara Municipal, para apoiar 

o referido projeto.  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, reconhecendo o  interesse e a 

importância do Museu de Azeite de Freches, consensualizou 

entre todos os Vereadores, assumir um compromisso futuro de 

comparticipar a execução da referida obra no montante 

pretendido, comprometendo-se com regularidade, nos 

próximos meses, a aprovar e transferir a totalidade das verbas 

necessárias até Setembro de 2013, de acordo com os fundos 

disponíveis do Município.  -------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A5*  Classificação como Monumento Nacional do Campo de 

Batalha de Trancoso:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara a dar conta do seguinte:  -----------------------------  
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1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso solicitou opinião aos 

técnicos com funções dentro da área patrimonial sobre as 

consequências da classificação como Monumento Nacional, do 

Campo de Batalha de Trancoso. Este processo, que os serviços 

não acompanharam, surge na sequência da publicação do 

Decreto-Lei n° 309/2009, de 23 de outubro, em que o processo 

de eventual classificação do Campo de Batalha de Trancoso f oi 

reapreciado, propondo que toda a área a classificar seja zona 

non aedificandi, mantendo o parecer do Conselho Consultivo 

do IGESPAR, IP, datado de 11.07.2007.  ---------------------------  

A reflexão sobre esta questão, designadamente a área non 

aedificandi vai ser analisada considerando o sistema do uso 

dominante do solo previsto no Plano Diretor Municipal de 

Trancoso e os valores patrimoniais e culturais.  ------------------  

2-USO DOMINANTE DO SOLO -------------------------------------  

A zona em questão e de acordo com o Plano Diretor Municipal 

de Trancoso é Espaço não Urbano, com exce ção de uma 

pequena faixa, a qual está registada no mapa que se anexa. De 

acordo com o Regulamento do PDM de Trancoso, nos espaços 

não urbanos e não infraestruturados, como é o caso em estudo, 

para haver construção a parcela de terreno tem que ter a área 

mínima de 10.000 m2.  ------------------------------------------------  
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A edificabilidade em solo rural deverá reger -se pelos 

princípios de contenção de edificação isolada e da 

racionalização das infraestruturas. O PROTCENTRO propõe 

Normas de Planeamento e Gestão Territorial, sendo que a 

edificabilidade em solo rural deverá ter um caráter excecional, 

sendo a área mínima de 4 hectares, podendo este valor, 

excecionalmente ser reduzido para 2 hectares em áreas 

limitadas de freguesias a delimitar em PDM, quando a 

estrutura fundiária agrícola apresente uma forte dominância 

de pequena propriedade e desde que tal ajustamento não ponha 

em causa as opções estratégicas e o modelo territorial e não 

promova padrões de edificação dispersa.  --------------------------  

Analisando o cadastro que se encontra no processo, contata -se 

que grande parte dos terrenos tem uma área inferior a 10.000 

m2, o que implica, de acordo com o PDM de Trancoso, que 

nestes terrenos não poderia haver edificações.  -------------------  

9-VALORES PATRIMONIAIS E CULTURAIS  ----------------------  

Sendo o património cultural um elemento territorialmente 

marcante, fundamental como recurso de desenvolvimento nas 

áreas demográficas e economicamente fragilizadas, a sua 

proteção e o seu aproveitamento integral exigem a sua 

valorização e uma integração na paisagem, olhada como 

património natural que o enquadre. O desenvolvimento  rural e 
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urbano deverá ter em conta esta realidade, estabelecendo 

políticas e estratégias de desenvolvimento que ampliem as suas  

potencialidades. O património local, composto por bens 

materiais e imateriais é uma especificidade do património 

local, que poderá permitir a diferenciação e a diversificação 

dos destinos turísticos, incrementando a competitividade do 

turismo regional e nacional. O património histórico é uma 

amenidade local que poderá potenciar o desenvolvimento local.   

4-CONCLUSÕES ------------------------------------------------------  

Toda a problemática da classificação como Monumento 

Nacional do Campo da Batalha de Trancoso surge com a 

designação de toda a área como non aedificandi. A 

classificação foi um processo que estes serviços não 

acompanharam e tanto quanto foi possível constatar, a área 

non aedificandi mantem-se igual à definida no parecer do 

Conselho Consultivo do IGESPAR, IP, datado de 11.07.2007.  --  

Podem, no meu entender, levantar-se duas questões:  ------------  

- O que fazer aos terrenos que estão incluídos como 

urbanos e urbanizáveis no PDM de Trancoso e que 

agora por força da classificação não poderão ter 

construções? Os proprietários criaram algumas 

expetativas? Deverão os proprietários ser ressarcidos 

desses prejuízos? Quem Paga? (Anexa-se planta onde é 
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visível os terrenos mencionados);  --------------------------  

-O que fazer aos terrenos que devido à sua área era 

permitida a construção, de acordo com o que estava 

previsto no PDM? Os proprietários criaram algumas 

expetativas? Deverão os proprietários ser ressarcidos 

desses prejuízos? Quem Paga?  

Estas questões levantam sérias dúvidas, estando plasmado no 

artigo 71º do Decreto-Lei n° 308/2009, 23 de outubro o direto 

à indemnização, direito esse que é remetido para 16, do 

Decreto-Lei n° 67/2007, de 31 de dezembro, que aprova o 

Regime de responsabilidade civil extracontratual do  Estado e 

Demais Entidades Públicas, o qual diz:  ----------------------------  

-"O Estado e as demais pessoas coletivas de direito 

público indemnizam os particulares a quem, por razões 

de interesse público, imponham encargos ou causem 

danos especiais e normais, devendo, para o cálculo  da 

indemnização, atender-se, designadamente, ao grau de 

afetação do conteúdo substancial do direito ou interesse 

violado ou sacrificado” .  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor a exclusão da área 

urbana tal como está definida no PDM do perímetro a 

classificar. ------------------------------------------------------------  

*A6*  Reclamação do Lote número 21, sito na Zona Industrial de 
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Trancoso:  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou notificar o proprietário do lote 

número 21, sito na Zona Industrial de Trancoso, o senhor 

Paulo Jorge Inácio Gaspar de Castro Dias, residente em Vila 

Franca das Naves, face ao não cumprimento da obrigação 

assumida na escritura de compra e venda do lote referido em 

epígrafe, celebrada com este Município em 27/09/2004, de 

proceder à construção da respetiva umidade industrial no 

prazo de 2 anos, no sentido de entregar com urgência o 

referido lote à Câmara Municipal, como decorre da cláusula 

de reversão constante da escritura acima citada.  ----------------  

Mais foi deliberado caso não proceda à referida entrega, o 

Município irá intentar de imediato a competente ação 

judicial.  ----------------------------------------------------------------  

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

*A7*  Pedido de Arrendamento ou Cedência de Habitação:  Em 

seguida foi presente informação da técnica de serviço social do 

Município a dar conta que na sequencia do pedido efetuado 

pelo senhor Carlos Alberto Araújo, em 27 de Junho corrente, 
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apara apoio ao nível habitacional referenciado n a informação 

social, solicita a cedência ou arrendamento de uma habitação 

social por um valor a estipular.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder a título de comodato 

com inicio em 1 de julho próximo e termo em 30 de junho de 

2013, renovando-se se as condições à data de cessação se 

mantiverem com a precaridade que demostra atualmente.  -----  

*A8*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A9*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A10*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 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 redigiu. ---------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 


