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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2012. ---  

*A1*  Aos 14 dias do mês de agosto 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,  João Carvalho, professor Amílcar 

Salvador e doutora Ivone Mouco e António Nascimento . --------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador  doutor João Rodrigues . ------------------------  

*A3*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 155 datado de 13 do corrente mês de agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 144.899,43 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 293.617,06 €.  ----------------  

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

*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador  
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professor Amílcar Salvador para chamar à atenção para a 

necessidade de se proceder à limpeza das bermas das Courelas.   

*A6*  Seguidamente tomou a palavra a senhora vereadora  doutora 

Ivone Mouco para lembrar que a rede viária do concelho está a 

necessitar de ser reabilitada, pelo que será esta a altura 

indicada para o fazer.  ------------------------------------------------  

Seguidamente a Câmara Municipal deliberou notificar a 

empresa Estradas de Portugal, para a necessidade de se 

proceder à limpeza das bermas e desmatação das mesmas, em 

todo o traçado da EN 102, na área do concelho de Trancoso .  -  

*A7*  A Câmara Municipal deliberou igualmente proceder à 

colocação de placas de proibição de estacionamento na Rua 

da Cooperativa, do lado direito da via, no sentido leste -oeste, 

no troço daquela artéria junto à Caixa Geral de Depósitos.  ---  

*A8*  De seguida o senhor Presidente da Câmara Municipal informou 

que o senhor Cardeal Patriarca visitará Trancoso no próximo 

dia 26, associando-se às comemorações dos 50 anos de 

ordenação sacerdotal do padre Delmar Barreiros.  -----------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Licença de Habitabilidade/utilização:  Seguidamente foi ainda 

presente o requerimento número 333, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 20 de julho do 

corrente ano, de Manuel José Nobre Domingues, residente em 



 

 
Ata  n . º    1 5  /  2 01 2 .    Reuniã o  de    1 4 -0 8 -2 0 1 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Corças, freguesia de Sebadelhe da Serra, na qualidade de 

interessado, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita em Corças, freguesia de Sebadelhe da Serra, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 373, uma vez que 

o mesmo foi construído antes da entrada em vigor ao Decreto -

Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em  face da declaração do 

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

*A10*  Em seguida, foi presente uma Certidão expedida pelo Sec tor de 

Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos  onde 

certifica que, de harmonia com despacho exarado em 

requerimento entrado nesta Câmara sob o número 381, 

apresentado por Abílio dos Santos Melques , residente em 

Casas, freguesia de Moreira de Rei, concelho de Trancoso , que 

o prédio urbano sito em cabeços - Casas, freguesia de Moreira 

de Rei, Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial 

número 1083, 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.  -----------  

*A11*  Em seguida, foi presente uma Certidão expedida pelo Sec tor de 

Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos  onde 

certifica que, de harmonia com despacho exarado em 
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requerimento entrado nesta Câmara sob o número 385, 

apresentado por Alberto Gonçalves de Oliveira , residente em 

Praceta Conde Arnoso, nº 1-A, 1º F, freguesia de Buraca, 

concelho de Amadora , que o prédio urbano sito na Rua Velha, 

freguesia de Vilares, Concelho de Trancoso, inscrito sob o 

artigo matricial número 391, 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.  -----------  

*A12*  Construção do Centro de Interpretação Isaac Cardoso  – 

Liquidação da Empreitada e Relatório Final: Em seguida foi 

presente informação a enviar a Conta Final da obra referida em 

epígrafe, a dar conta que a mesma se encontra assinada pelo 

empreiteiro adjudicatário Manuel Rodrigues Gouveia, SA, 

tendo os seguintes  valores:  ------------------------------------------  

- Contrato Inicial –  1.024.410,22€;  ---------------------------  

- Executado do Contrato Inicial – 1.024.410,22€;  -----------  

- Revisão de Preços – 63.159,06€;  ----------------------------  

- IVA –  65.254,16€  ----------------------------------------------  

- Total da Empreitada – 1.152.823,44€  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final da 

empreitada.  ------------------------------------------------------------  
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*A13*  Empreitada de Obras Públicas para a Concretização de um 

Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

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 - Liquidação da 

Empreitada e Relatório Final:  Em seguida foi presente 

informação a enviar a Conta Final da obra referida em epígrafe, 

a dar conta que a mesma se encontra assinada pelo empreiteiro 

adjudicatário Manuel Rodrigues Gouveia, SA, tendo os  

seguintes valores:  -----------------------------------------------------  

- Contrato Inicial –  1.895.000,00€;  ---------------------------  

- Executado do Contrato Inicial – 1.894.891,95€;  -----------  

- Revisão de Preços – 104.911,94€;  ---------------------------  

- IVA –  119.988,25€  --------------------------------------------  

- Total da Empreitada – 2.119.792,14€  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final d a 

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

*A14*  Oferta de Refeições:  Em seguida foi presente o requerimento 

número 2169, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 

do corrente mês de agosto, da Associação de Dadores de 

Sangue de Vila Franca das Naves, a solicitar apoio para almoço 

das brigadas de recolha de sangue a realizar durante a Feira de 
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São Bartolomeu.  ------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Dada a importância da iniciativa  da Associação de Dadores 

de Sangue de Vila Franca das Naves na recolha de sangue em  

Trancoso, nos dias 12 e 18 de Agosto, determino a oferta pelo 

Município das refeições aos membros das brigadas 

intervenientes. Ao aprovisionamento para solicitar preços. À 

contabilidade para cabimentar. À reunião de Câmara para 

ratificação’.  -----------------------------------------------------------  

O aprovisionamento informou que o valor estimado é de 240 

euros.  -------------------------------------------------------------------  

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, aprec iar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A15*  Esplanadas:  Em seguida foi presente informação dos serviços 

a dar conta que constatou-se no último ano a proliferação de 

esplanadas, as quais não cumprem com os critérios 

estabelecidos no âmbito do urbanismo comercia l,  

designadamente as características dos materiais (mesas,  

cadeiras e guarda-sóis).  ----------------------------------------------  
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É fundamental estabelecer regras claras e inequívocas que 

disciplinem a ocupação do espaço público e que permitam um 

maior controlo e respeito  pelo seu enquadramento urbanístico, 

paisagístico e ambiental e nesse sentido foi apresentado uma 

proposta de Regulamento de Ocupação do Espaço Publico.  -----  

O mobiliário das esplanadas, como se pode comprovar pelas 

fotografias que se anexam, designadamente ca deiras, mesas e 

guarda-sóis, não se enquadra nas regras estabelecidas aquando 

da implementação do urbanismo comercial, dando uma imagem 

que não dignifica nem valoriza o Centro Histórico de Trancoso,  

entendendo-se que os proprietários dos espaços deveriam ser 

notificados a retirar todo o material que não estivesse de 

acordo com as características regulamentadas.  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da informação e 

atendendo à necessidade de manter a imagem do Centro 

Histórico, instituir como regra para a cor branca, cinza ou 

creme dos toldos e o mobiliário em chapa metálica ou inox, 

devendo a publicidade só ser for discreta em azul ou preta 

previamente aprovada pela Câmara Municipal . ------------------  

Notifique-se que a partir de 15 de setembro serão levantados 

autos de contraordenação a quem não respeitar a presente 

deliberação.  -----------------------------------------------------------  

*A16*  Direito de Preferência na Compra de um Imóvel: Em seguida 
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foi presente o requerimento número 388, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente  

mês de agosto, em nome de Francisco Marinhas da Costa, 

residente em Moreirinhas, freguesia de Moreira de Rei, a 

solicitar a informação se a Câmara Municipal, deseja ou não 

exercer o direito de preferência, relativo à venda de um prédio 

urbano, sito na Rua do Relógio, freguesia de Santa Maria, 

Concelho de Trancoso, inscrito na matriz predial sob o artigo 

1211, pelo valor de 25.000 euros.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não preferir.  --------------------  

*A17*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas e m 

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

*A18*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A19*  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. ---------------------------------------  
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O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 

 


