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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2012.  

*A1*  Aos 20 dias do mês de dezembro 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  e doutora Ivone Mouco.  -  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador  António Nascimento.  --------------------------  

*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*  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 28 

de setembro, 10 e 31 de outubro e 22 de novembro, dispensando 

as suas leituras em virtude destas terem sido antecipadamente 

distribuídas a todos os membros da Câmara e que para efeitos 
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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 Município de Trancoso.  -----------------------------------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 244 datado de 19 do corrente mês de dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 361.929,45 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 248.149,14 €.  ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Projeto de Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço 

Público e Publicidade:  Em seguida foi presente o  informação 

dando conta que na sequência da decisão tomada em reunião de 

Câmara de 20/08/2012, foi aberto o período da discussão 

pública do projeto de Regulamento referido em epígrafe, 

fixando-se para o efeito, um prazo de 30 dias.  --------------------  

Ora, no decurso do citado período, apenas um munícipe 

apresentou sugestões relativamente à forma de colocação de 

publicidade, em particular no Centro Histórico da Cidade.  ------  

Assim, cabe ao Executivo, decorrida que foi a citada discussão 

pública, aprovar a proposta de Regulamento e m causa, devendo 

a mesma ser remetida à Assembleia Municipal para a 
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competente aprovação.  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta, devendo 

ser remetida à Assembleia Municipal para aprovação . ---------  

*A7*  Proposta de Alteração ao Regulamento  de Organização e 

Funcionamento de Feiras de Comércio a Retalho no 

Concelho de Trancoso: Em seguida o senhor vereador doutor 

António Oliveira apresentou a proposta sobre o assunto em 

epígrafe que se transcreve na íntegra:  ------------------------------  

Considerando que o Regulamento de Organização e 

Funcionamento de Feiras de Comercio a Retalho no Concelho 

de Trancoso em vigor prevê, no nº 1 do Artigo 3º que “a Feira 

Anual de Santa Luzia se realiza (…) no segundo fim -de-semana 

de Dezembro. ----------------------------------------------------------  

Considerando que tal disposição tem vindo a ser contestada 

pelo comércio local e pela opinião pública local, propõe -se: ----  

A alteração à redação do nº 1 do artigo 3º do citado 

Regulamento o qual passará a dispor da seguinte redação:  ------  

1. O presente Regulamento aplica-se a atividade de 

comércio a retalho não sedentária exercid a por feirantes 

em recintos públicos ou privados, onde se realizem 

feiras, na área do Município de Trancoso, 

nomeadamente à Feira Semanal de Trancoso, à Feira 

Anual de Santa Luzia (13 de Dezembro), que se realiza 
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no mesmo recinto da Feira Semanal e ainda à s Feiras 

Anuais de São José (19 de Março), São Pedro (29 de 

Junho) e São Martinho (11 de Novembro), que se 

realizam no Largo da Feira, em Vila Franca das Naves.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta, devendo a 

proposta de alteração ser submetida  à aprovação da 

Assembleia Municipal . ----------------------------------------------  

*A8*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 613 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 4 do corrente 

mês de dezembro, de Manuel António de Almeida Duarte,  

residente em Vale de Azares, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de dois edifícios , sitos 

no Rua do Adro, em Terrenho, inscritos na matriz predial 

urbana sob os artigos 281 e 343 da freguesia de Terrenho, uma 

vez que os mesmos foram construídos 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 isentos de licenciamento.  ---------------  

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 614 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de dezembro, de Ana Maria de Almeida 

Lemos Moura Lopes, residente em Oliveira do Hospital ,  na 
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qualidade de cabeça de casal , a solicitar isenção de licença de 

utilização de um edifício, sito em Carnicães, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 127 da freguesia de Carnicães, 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 da 

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

*A10*  Direito de Preferência na Compra de um Imóvel: Em seguida 

foi presente o requerimento número 635, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 14 do corrente mês de dezembro, de 

Manuel António do Nascimento Santos , residente em Cótimos, 

na qualidade de procurador , a solicitar a informação se a 

Câmara Municipal, deseja ou não exercer o direito de 

preferência, relativo à venda de um prédio urbano, sito n a Rua 

Chã, freguesia de Santa Maria, concelho de Trancoso, inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 38, pelo valor de 16.000 

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

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

*A11*  Pedido de Licenciamento de Operação Urbanística : Em 

seguida foi presente o requerimento número 503, da Seção de 

Obras Particulares  que deu entrada nesta Câmara em 10 do 

passado mês de outubro, de António José Costa Bértolo, 

residente em Carigas, a solicitar licença administrativa para a 
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regularização de alterações ao alvará de obras número 14/96. --  

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 

normas legais e regulamentares em vigor, pelo que estes 

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

Caso a Câmara Municipal defira o processo, deverá o 

requerente apresentar os projetos das especialidades  que foram 

objeto de alteração ou a justificação de não apresentação 

fundamentada e acompanhada pelo respetivo termo de 

responsabilidade, identificados na Portaria n.° 232/08 de 11 de 

março, num prazo de seis meses a contar da notificação, de 

acordo com o que determina o artigo 20° do DL. n.° 26/2010 de 

30 de março, que introduz a décima alteração ao DL. n° 555/99 

de 16 de dezembro. ---------------------------------------------------  

O requerente com a presente processo pretende a regularização 

de alterações introduzidas no decurso da obra e para as quais 

não solicitou o respetivo prévio licenciamento. Tal ato é 

passível de contraordenação. ----------------------------------------  

No entanto, o ato foi praticado à 15 anos, pelo que, deixa -se à 

consideração superior se juridicamente ainda haverá 

enquadramento legal para aplicação da contraordenação. --------  
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O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘1 – Deferido nos termos e de acordo com o teor da 

presente informação; 2 – À reunião de Câmara para possível 

instrução de processo de contraordenação ’.  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou entender que sendo a 

contraordenação relativa aos factos indicados não  será de 

aplicar pois está decorrido os prazos de prescrição.  ------------  

*A12*  Em seguida foi presente o requerimento número 594, da Seção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 23 do 

passado mês de novembro, da Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso, a entregar as telas finais do um equipamento na 

Cogula, ao abrigo do artigo 60º da Lei número 26/2010 de 30 

de março, solicitando para o efeito , ao abrigo da legislação em 

vigor, isenção de taxas . ----------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Tratando-se de acabamentos de uma edificação bem anterior, 

deve-se agilizar o processo, pelo que determino a sua análise 

urgente pelo senhor engenheiro Vítor’ . ----------------------------  

Em seguida foi presente o Auto de Vistoria que se reproduz na 

íntegra:  -----------------------------------------------------------------  

---------------------------Auto de Vistoria  ---------------------------  

(Vistoria de acordo com o artigo 9º do Decreto -Lei número 

64/2007 de 14 de março, alterado pelo Decreto -Lei número 
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99/2011 de 28 de setembro)  -----------------------------------------  

‘Aos trinta dias do mês de Novembro de dois mil e doze, 

compareceram no local da obra supra, Victor Jorge Almeida 

Ribeiro da Silva, Eng.º Civil, designado pela Câmara 

Municipal de Trancoso, Maria Amélia Dias Cerqueira da Silva, 

Eng.º Civil e Sandra Cristina Correia dos Santos, Técnica 

Serviço Social, ambas representando o Instituto de Segurança 

Social, I.P., Maria Ângela de Andrade Tenreiro, Delegada de 

Saúde Adjunta da Unidade de Saúde Pública/Núcleo de 

Trancoso, que compõem a comissão de vistoria, a fim de 

procederem ao exame de todos os trabalhos executados, tendo 

verificado que a mesma apresenta condições de instalação, 

segurança, funcionamento, salubridade, higiene e conforto.  ----  

Foram registadas e transmitidas ao representante da Santa 

Casa da Misericórdia de Trancoso, Senhor João José Baptista 

de Sousa, algumas anomalias, as quais ficaram de ser 

corrigidas, mas que não são impeditivas da concessão da 

autorização de utilização para Lar de Idosos e Serviço de 

Apoio ao Domicilio. As anomalias detetadas constam na lista 

anexa e fazem parte integrante do presente auto de vistoria.  ---  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto que 

vai ser assinado por todos os intervenientes na vistoria.’  -------  

O senhor vereador doutor António Oliveira  exarou o seguinte 
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despacho: ‘Emita-se licença de utilização. Isente -se de taxas 

nos termos do nº 2 do artigo 15º do Regulamento de Liquidação 

e Cobranças de Taxas e Licenças. À reunião de Câmara para 

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

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho 

concedendo-se isenção de taxas tal como dispõe o 

Regulamento em relação às IPSS.  ---------------------------------  

Não participou na discussão e votação o senhor Presidente da 

Câmara e o senhor vereador João Carvalho.  ---------------------  

*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 – 

Revisão de Preços: Em seguida foi presente o requerimento 

número 3249, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 

do passado mês de dezembro, de Manuel Rodrigues Gouveia, 

Engenharia e Construção, S.A., a reclamar do cálculo de 

revisão de preços, bem como a enviar a proposta de cálculo 

final de revisão de preços da empreitada referida em epígrafe.  -  

A Divisão de Planeamento,  Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que o empreiteiro apresentou 
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reclamação do cálculo da revisão de preços, não concordando 

com o plano de pagamentos que foi considerado para o cálculo 

efetuado. Este "desencontro' entre os planos de pag amentos é 

uma consequência da contagem do prazo para execução do 

empreitada em epígrafe, sendo conveniente registar o histórico 

desta empreitada, de modo a esclarecer a questão levantada.  ---  

A obra em epígrafe foi objeto de uma consignação parcial 

(Remodelação da Iluminação Pública, dentro da Zona de 

Muralha do Centro Histórico) realizada em vinte de Novembro 

de 2009. No dia 2 de Dezembro de 2009 foi feito um auto de 

suspensão de trabalhos, o qual foi levantado no dia 27 de 

Setembro de 2010. No dia 1 de Fevereiro de 2011 foi feito um 

novo auto de suspensão de trabalhos, o qual foi levantado 

aquando da consignação total realizada no dia 30 de Março de 

2011. No dia 17 de Maio de 2011 foi feito um auto da 

suspensão de trabalhos, o qual foi levantado no dia 5 de 

Setembro de 2011.  ----------------------------------------------------  

No dia vinte e quatro de Outubro de 2011 foi feita uma receção 

provisória parcial respeitante aos trabalhos de Iluminação 

Pública.  ----------------------------------------------------------------  

No dia 25 de Outubro de 2011, o empreiteiro apresentou um 

novo Plano de Trabalhos com correspondente Crono grama 

Financeiro, o qual foi aprovado e que de acordo com os prazo s 
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apresentados, a obra terminaria em Junho de 2012.  --------------  

Aquando do cálculo da primeira revisão de preços provisória, 

constatou-se que o programe de trabalhos aprovado, continha 

um erro, erro esse que era consequência de não ter sido  tomado 

em conta, os dias decorridos entre a consignação total (30 -03-

2011) e o auto de suspensão verificado no dia 17-05-2011, o 

que implicava que a obra deveria terminar no di a 16 de Abril 

de 2012. Este erro, foi corrigido e tomado em conta aquando do 

cálculo da 1ª revisão de preços e posteriormente das ulteriore s 

revisões de preços, tendo sido comunicada ao empreiteiro e 

consta em ata de reunião (Ata n° 12 de 11 -04-2012). Tendo em 

consideração a data limite para execução dos trabalhos, produzi 

uma informação em 10-04 2012, a qual foi a reunião de Câmara 

de 11-04-2012, na qual sugeria a prorrogação da obra a título 

gracioso, por mais quarenta e cinco dias. A empreitada foi 

depois recebida de forma provisória no dia 30-05-2012. ---------  

Como consequência do que foi acima relatado, é meu 

entendimento que o Plano de pagamentos a considerar para o 

cálculo de revisão de preços, deverá ser aquele que tem em 

consideração os dias decorridos entre a consignação total e o 

auto de suspensão, impondo como data limite para execução da 

empreitada o dia 16-04-2012. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a informação nos seus 
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exatos termos, devendo ser comunicada ao empreiteiro da 

obra.--------------------------------------------------------------------  

*A14*  Escrituras de Justificação para se Proceder ao Registo Pr edial 

de vários Prédios Urbanos:  Em seguida, foi presente informação 

dos serviços dando conta que,  considerando a situação relatada 

na ata de reunião de Câmara de 02/02/2010 quanto à Casa da 

Juventude, torna-se necessário realizar uma escritura de 

justificação para estabelecimento de novo trato sucessivo 

relativamente ao prédio urbano, sito no lugar Quinta das 

Alminhas, da freguesia de Santa Maria, inscrito na matriz sob o 

artigo 638 e que estará na origem da Casa da Juventude, por 

isso, requer-se previamente, nos termos do artigo 99º. do 

Código do Notariado, a notificação por edital dos herdeiros 

incertos de António Adriano Gil Moutinho Garcez, de Maria 

Amélia Afonso Gil Moutinho Garcez, de Fernando Alfredo Gil 

Moutinho Garcez e de Maria Amélia Gil Moutinho  Garcez 

Nogueira.  --------------------------------------------------------------  

Assim propõe que se efetue a escritura de justificação para 

estabelecimento de novo trato sucessivo do citado prédio 

urbano, com o objetivo de se proceder ao seu registo na 

competente Conservatória do Registo Predial. Dando poderes 

ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o auto 

requerimento para proceder à notificação dos Editais.  -----------  
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A Câmara Municipal deliberou realizar escritura de 

justificação notarial para estabelecimento de novo trato 

sucessivo, dando poderes para o efeito ao senh or Presidente 

da Câmara para outorgar o auto requerimento com vista a 

notificar por edital dos herdeiros identificados na informação 

e posterior escritura de justificação.  ------------------------------  

*A15*  Introdução em Inventário de Alguns Bens Imóveis 

Avaliados:  Em seguida, foi presente  informação dos serviços 

dando conta que a Comissão de Avaliação de Inventário reuniu, 

em 10 de outubro de 2012, para avaliar alguns bens imóveis 

que correspondem áreas de cedência de diversas urbanizações e 

que ainda não foram incluídos no inventário do p atrimónio 

municipal a solicitar que os referidos bens imóveis sejam 

inseridos no inventário do património municipal pelo valor 

constante na referida ata da Comissão de Avaliação de 

Inventário. Ressalvando os bens de domínio privado que, ainda, 

não foram registados na Conservatória do Registo Predial pois 

segundo o POCAL, para efeitos de inventário e respetiva 

avaliação, devem ser inventariados e contabilizados os bens 

constitutivos do património do município, que são aqueles que 

já estejam registados na competente conservatória, quando ao 

mesmo estejam sujeitos.  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou nos termos da informação 
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inserir no inventário os referidos imóveis.  -----------------------  

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

*A16*  Arranjos Urbanísticos em Cogula (Aldeia do Côa):  Em 

seguida foi presente o Auto de Vistoria que se reproduz na 

íntegra:  -----------------------------------------------------------------  

---------------‘Vistoria de acordo com artigo 4º do  ---------------  

------------Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto  -------------  

Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de dois mil e doze, 

compareceram no local em que se executou a obra supra, 

Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva , Engº. Civil, Tiago 

Emanuel Castela da Silva, Arquiteto, como representantes da 

Câmara Municipal de Trancoso e Francisco do Carmo Lopes, 

representante do empreiteiro, a fim de procederem ao exame de 

todos os trabalhos executados, integrados na empreitada,  tendo 

verificado que a mesma não apresenta indícios de ruina ou 

falta de solidez, sendo necessário corrigir alguns trabalhos,  

tais como pintura do gradeamento e colocação de algumas 

pedras no muro construído de novo. O representante do 

empreiteiro aceitou corrigir as deficiências apontadas.  ---------  
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De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 

de Agosto, o dono da obra pode autorizar a liberação de 90% 

da caução total da obra, uma vez que já decorreram quatro 

anos após a receção provisória.  ------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto que 

vai ser assinado por todos os intervenientes na vistoria.’  -------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a libertação da 

caução de 90% de acordo com a informação.  --------------------  

*A17*  Centro de Interpretação da Cogula (Aldeia do Côa):  Em 

seguida foi presente o Auto de Vistoria que se reproduz na 

íntegra:  -----------------------------------------------------------------  

--------------- ‘Vistoria de acordo com artigo 4º do  ---------------  

------------Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto  -------------  

Aos treze dias do mês de Dezembro de dois mil e doze, 

compareceram no local em que se executou a obra supra, 

Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, Eng º Civil,  Tiago 

Emanuel Castela da Silva, Arquiteto, como representantes da 

Câmara Municipal de Trancoso e Nuno Jorge Pinheiro 

Lourenço Pinto, Engº Civil, como representante do 

empreiteiro, a fim de procederem ao exame de todos os 

trabalhos executados, integrados na empreitada, tendo 

verificado que a mesma não apresenta indícios de ruina ou 

falta de solidez, sendo necessário corrigir alguns trabalhos,  
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tais como pintura do gradeamento e portão, correção de telhas 

e pequenas pinturas. O representante do empreiteiro aceitou 

corrigir as deficiências apontadas.  ---------------------------------  

De acordo como artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de 

Agosto, o dono da obra pode autorizar a liberação de 90% da 

caução total da obra, uma vez que já decorreram quatro anos 

após a receção provisória.  ------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto que 

vai ser assinado por todos os intervenientes na vistoria.  --------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a libertação da 

caução de 90% de acordo com a informação.  --------------------  

*A18*  Anulação de Subsídios:  Na reunião do Executivo do passado 

dia 16 de março, foi atribuído um subsídio à ARA – Associação 

de Desenvolvimento, Estudo e Defesa do Património da Beira 

Interior, com sede em Trancoso,  no valor de 100 euros, para a 

realização de um passeio pedestre.  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou anular.  ---------------------------  

*A19*  Na reunião do Executivo do passado dia 16 de março, foi  

atribuído um subsídio à Associação de Dadores de Sangue de 

Vila Franca das Naves, no valor de 150 euros, para as 

comemorações do Dia Nacional do dador de Sangue.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou anular.  ---------------------------  

*A20*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  
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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*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 17,30 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 foi aprovada em minuta e 

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 Adminis trativa:  

 

 

 


