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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 1 DE ABRIL DE 2013. --------  

*A1*  Ao primeiro dia do mês de abril do ano 2013, 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*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 61 datado de 28 do passado mês de março e que 

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

- Operações Orçamentais: 269.970,96 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 199.184,10 €.  ----------------  

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

*A4*  Intervenções:  O executivo recebeu seguidamente o senhor 

professor Alcino Pinto Domingues, professor de musica, tendo 

este informado que era sua intenção realizar nos próximo dias 



 

 
Ata  n . º    0 7  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    1 -0 4 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

27 e 28 de abril, nas Corças, um evento musical, denominado 

’24 horas de concerto (non stop) de Concertinas’.  ----------------  

Assim, tendo já enviado ao Município ofício a solicitar apoio 

para a realização do referido evento, e não tendo recebido at é à 

presente data qualquer resposta, pretendia saber se poderia 

contar com o apoio da autarquia.  -----------------------------------  

Colocadas algumas questões ao citado professor e após análise 

do tema, a Câmara Municipal deliberou reconhecer o 

interesse na realização do evento acima descr ito, 

disponibilizando desde já à organização o material logístico 

necessário para o efeito .  --------------------------------------------  

*A5*  De seguida, tomou a palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira, para chamar à atenção para uma situação que lamenta 

profundamente e que, em sua opinião, é inadmissível.  -----------  

Assim, acrescentou, teve conhecimento, teve conhecimento que 

a psicóloga que dá apoio aos alunos do Agrupamento de 

Escolas de Trancoso, anda a fazer uma campanha contra a 

Escola Profissional, dado que aconselha os alunos a não 

optarem por esta Escola, dado que a mesma, segundo a referida 

técnica,  irá fechar.  ----------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Ratificação da Alteração do Valor do Empréstimo a 

Contratar com o Estado no âmbito do PAEL:  ------------------  
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Na sequência da apreciação pelo Tribunal de Contas do 

processo relativo ao PAEL, a Câmara Municipal deliberou 

ratificar a alteração do valor do empréstimo a contratar no 

âmbito do referido programa, passando este a ser no valor de 

3.583.676,56 euros (três milhões, quinhentos e oitenta e três 

mil, seiscentos e setenta e seis euros e cinquenta e seis 

cêntimos) .  -------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado ratificar igualmente o conteúdo do 

aditamento ao contrato de empréstimo celebrado em 16 de 

novembro de 2012 (PAEL), concretizando desta forma, a 

alteração acima referida.  -------------------------------------------  

*A7*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, 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 160, apresentado pela Associação de 

Melhoramentos de Granja, com sede na Rua do Outeiro, 

freguesia de Granja, concelho de Trancoso, que o prédio urbano 

sito na EB1 de Granja, freguesia de Granja, concelho de 

Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 383, 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. -------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho.  -----------  

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

*A8*  Desafetação do domínio público de área de cedência ao 

Município na Urbanização de Santa Maria:  Em seguida foi 

presente informação do Serviço de Património que a seguir se 

reproduz na íntegra:  --------------------------------------------------  

O loteamento e os projetos definitivos, do Loteamento Casa 

Agrícola Pedro Viterbo & Filhas, Lda. - Quinta de D. Maria, 

foram aprovados pelas deliberações camarárias de 1 7/01/1989, 

29/10/1990, 21/01/1992, 03/10/2004 e 11/01/2008.  --------------  

Reportando-nos à data da última alteração ao alvará, 

01/04/2008, a legislação aplicável é o Decreto -Lei n.° 555/99, 

de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto -Lei n.° 177/2001, de 

4 de junho, e em cumprimento do artigo 44.°, as áreas de 

cedência, que totalizam 64.822,50 m2, devem passar a integrar 

o domínio público municipal com a emissão do alvará de 

loteamento n.° 12/90:  ------------------------------------------------  

- Área verde: 21.563,00 m2;  -----------------------------------  

- Área de equipamentos: 7.057,00 m2 (Polidesportivo: 
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1.170,00 m2; Restante área de equipamento: 

5.887,00m2);  --------------------------------------------------  

- Área de arruamentos: 19.763,00 m2;  ------------------------  

- Área de passeios: 13.380,50 m2;  -----------------------------  

- Área de estacionamentos: 3.059,00 m2.  ---------------------  

A Comissão de Avaliação de Inventário avaliou os seguintes 

imóveis para serem introduzidos no inventário municipal de 

2012, na sua Ata N.°2, de 10 de outubro de 2012:  ----------------  

- Rede de águas distribuição;  ----------------------------------  

- Rede de esgotos domésticos;  ---------------------------------  

- Rede de águas pluviais;  ---------------------------------------  

- Rede elétrica de BT;  ------------------------------------------  

- Rede de distribuição de gás;  ---------------------------------  

- Rede de telefones;  ---------------------------------------------  

- Arruamentos;  ---------------------------------------------------  

- Passeios;  --------------------------------------------------------  

- Estacionamentos;  ----------------------------------------------  

- Terrenos: Terreno da área verde e terreno da área de 

equipamento.  --------------------------------------------------  

Os referidos imóveis foram introduzidos no inventário 

municipal em 31/12/2012, ficando afetos ao domínio público.  --  

Torna-se necessário a desafetação do domínio público 

municipal da área do terreno do Polidesportivo (1.170,00 m2) 
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da zona de equipamento nesta urbanização, do prédio descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Trancoso com o número 

410/19910304, da freguesia de Santa Maria, a fim de se 

integrar no domínio privado do município, pelo que, em 

cumprimento da alínea b) do n.°  4 do artigo 53.° da Lei n.° 

169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n° 5 -A/2002, de 

11 de janeiro, é da competência da Assembleia Municipal 

deliberar neste sentido.  ----------------------------------------------  

A Chefe de Divisão Financeira concordou com o teor da 

informação.  ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Concordo com o teor da informação ’.  -----------------------------  

A Câmara Municipal del iberou aprovar a informação e em 

consequência, solicitar nos termos da lei, autorização à 

Assembleia Municipal para a integração no domínio privado 

do Município do espaço em causa . ---------------------------------  

*A9*  Rede de Abastecimento de Água e Drenagem de Esgotos de 

Moreira de Rei: Em seguida, foi presente informação prestada 

pelos serviços de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais desta Câmara, a informar que se elaborou a conta 

final provisória referente à empreitada em epigrafe, em virtude 

de a revisão de preços também ser provisória por se 

encontrarem publicados os índices at é ao mês de setembro de 
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2012, tendo a mesmo sido já rubricada pelo representante da 

empresa adjudicatária . -----------------------------------------------  

O chefe da divisão de obras, ambiente, estruturas e 

equipamentos urbanos informou a Câmara que a conta final 

provisória deverá ser aprovada pela Câmara Municipal.  ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final 

provisória. -------------------------------------------------------------  

*A10*  Vistoria às Obras de Urbanização: Em seguida a divisão de 

obras, ambiente, estruturas e equipamentos urbanos apresentou 

o auto referente à operação urbanística de José Antunes 

Guiomar, sita na Rua Principal, em Póvoa do Concelho, que se 

reproduz na íntegra:  --------------------------------------------------  

---------‘VISTORIA ÀS OBRAS DE URBANIZAÇÃO  --------------  

Aos dezoito dias do mês de março pelas 11 horas 

compareceram no local da obra como representantes da 

Câmara Municipal, Victor Jorge Almeida Ribeiro Silva, 

Engenheiro Civil,  José Carlos Vale Fantasia Domingues, 

Engenheiro Civil, a fim de procederem ao exame de todos os 

trabalhos executados, tendo constatado o seguinte:  --------------  

-Os lotes não estão providos dos respetivos ramais 

domiciliários , águas e esgotos;  -----------------------------  

- A existência no local de dois postes, eletricidade e 

telefones, os quais deveriam ser reposicionados para o 
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passeio agora executado.  ------------------------------------  

Nota: Esteve presente o promotor da operação urbanística, 

senhor José António Guiomar. Não esteve presente o 

empreiteiro que levantou a licença da operação urbanística em 

causa’ .  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou mandar executar os ramais de 

águas e esgotos e reposicionar os postes de eletricidade e 

telefones no prazo de 60 dias.  --------------------------------------  

*A11*  Rede de Abastecimento de Água e Drenagem de Esgotos de 

Moreira de Rei - Auto de Medição número 2 RA (Rede de 

Distribuição de Águas): Em seguida, foi presente informação 

prestada pelos serviços de acompanhamento e fiscalização de 

obras municipais desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Ascop – Construção Civil 

e Obras Públicas, Limitada, no valor 1.551,92 euros, encontra-

se correto e de acordo com as medições efetuadas em obra  e 

com os preços unitários registados na proposta . ------------------  

A Câmara Municipal del iberou aprovar o auto  de medição. ---  

*A12*  Pedido de Indemnização:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 246 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 25 de janeiro de 2012, de Márcio Rafael Lourenço 

Bernardino, residente em Cogula, a dar conta que no  passado 

dia 16 de dezembro de 2011, ao circular com a sua viatura com 
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a matrícula 42-76-DH, na estrada Trancoso para São Martinho, 

ao passar num buraco existente não sinalizado, do qual sofreu 

danos no valor de 289,05 euros . ------------------------------------  

A Câmara Municipal atendendo que se está numa época de 

tempo rigoroso que deteriora os pavimentos, têm também os 

condutores um dever de diligenciar e adequar a sua condução 

às condições da via e do tempo.  ------------------------------------  

Assim, deliberou manifestar algum nexo de causalidade e 

considerar que existe na ocorrência responsabilidade, 

concedendo uma indemnização correspondente a 50% do valor 

da reparação. ---------------------------------------------------------  

*A13*  Produção e Publicação de Vídeo Promocional:  Em seguida o 

senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Tendo em vista a produção de um vídeo promocional para a 

inserção no portal do Jornal O Interior, destinado à promoção 

turística de Trancoso, solicita -se ao Jornal O Interior 

orçamento detalhado à referida produção, bem como a sua 

proposta de divulgação. À reunião de Câmara para ratificação ’.   

Foi informado que o valor estimado é de 1.931,10 euros.  -------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar a prestação de 

serviços.  ---------------------------------------------------------------  

*A14*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 
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minuta para efeitos de execução imediata.  -------------------------  

*A15*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A16*  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 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 Administrativa :  

 
 

 
 


