
 

 
Ata  n . º    2 2  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    28 -1 1 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 28 DE NOVEMBRO DE 2018. ----------------  

*A1*  Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2018, nesta cidade 

de Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu 

a Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores  

Eduardo Pinto, Ana Luísa Couto, João Rodrigues e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião . -----------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Ata:  ---------------------------------  

*A3*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 14 

do corrente mês de novembro submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo.  --------------------------------------------------------------  

*A4*  Tendo a mesma sido aprovada,  por unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publ icá-la no site do Município.  ---  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

226, datado de 27 do corrente mês de novembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 883.416,43€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 286.795,07€.  ----------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos:  -----------------------------------------------------  

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis . ----------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas a  um pedido 

de alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2000, na Quinta 

do Conde, em Trancoso e referente ao Lote n.º  42.  ---------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  9, respeitante à empreitada 

“Construção do Centro Escolar da Ribeirinha ”.  -------------  

Ponto 5:  Apreciação de uma informação do liquidatário da 

empresa municipal “TEGEC – Trancoso Eventos, EM”,  

respeitante ao início do procedimento da liquidação da 

mesma, por via administrativa. --------------------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

contestação de uma ação movida contra o Município pela 
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empresa “Transcosopedra, Limitada”  e relacionada com a 

venda de um lote  na Zona Industrial  de Trancoso. ----------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para começar por referir que o ponto 7 da ordem de trabalhos, 

respeitante a pedidos de apoio, iria ser ret irado da mesma, 

atendendo a que não houve oportunidade de os a nalisar.  --------  

*A8*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara deu conta do 

programa das cerimónias militares, enquadradas nas 

comemorações do “Dia da Unidade – 10.º Aniversário do 

Comando Territorial da Guarda”, que , no próximo dia 2 de 

dezembro, irão ter lugar em Trancoso. Continuando a intervir, o 

senhor Presidente da Câmara convidou os senhores vereadores a 

participarem nas referidas cerimónias e a estarem presentes no 

almoço que, pelas 12h30m desse mesmo, irá ter lugar.  ----------  

Este convite foi, prontamente, aceite por todos os senhores 

vereadores.  ------------------------------------------------------------  

*A9*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro , havia sido calculado o valor 
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dos fundos disponíveis para o mês de novembro de 2018, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei e no Decreto –  Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas 

suas atuais redações, bem como as disposições sobre a matéria , 

previstas na Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro e, ainda, o 

despacho do senhor Presidente da Câmara, de 7 do passado mês 

de agosto, exist ia um valor de fundos disponíveis, no montante 

de 72.034,16€ .  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  

Dispensa de licenças de utilização:  -------------------------------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 700 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do corrente mês de novembro, de Maria Bernardete Pereira 

Mendes, residente em Lisboa, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma casa térrea, 

destinada a arrecadações e arrumos , sita na Travessa da Rua 

Suja, em Cogula, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

326 da Freguesia de Cogula, uma vez que a mesma foi  

construída 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 isenta de licença de utilização.  --------  

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 717 da Secção 
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de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 27 do 

corrente mês de novembro, em nome de ‘Laurentina da 

Conceição Baptista –  cabeça de casal da herança de’ , a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita no lugar 

de Casas, freguesia de Moreira de Rei , inscrita na matriz 

predial urbana sob o ar tigo P1658 da Freguesia de Moreira de 

Rei, uma vez que a mesma foi construída 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 o 

requerente, considerar isenta de licença de utilização.  ---------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas a  um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2000, na Quinta do 

Conde, em Trancoso e referente ao Lote n.º 42:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 609 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do passado mês de outubro, de Mário Augusto Santos, 

Unipessoal, Limitada , com sede em Trancoso, a solicitar  

licença administrativa, relativa a uma alteração ao lote n.º  42 

do loteamento sito na Quinta do Conde, em Trancoso. -----------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos ,  

acerca do assunto referido em epígrafe , prestou a seguinte 

informação que se transcreve na íntegra:  --------------------------  

‘Trata o presente processo do pedido de Alteração do Alvará 
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de Loteamento n.º 2/2000, no que diz respeito às condições 

específicas do Lote 42.  -----------------------------------------------  

A alteração proposta passa pela redução das áreas de 

implantação, de 148,20 m2 para 131,25 m2 e de construção, de 

296,40 m2 para 262,50 m2. Em todo o restante , mantêm-se as 

características inicialmente aprovadas.  ---------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices de 

edificabilidade são cumpridos, sendo o número de fogos  e os 

parâmetros de dimensionamento de espaços verdes,  de 

utilização coletiva, equipamentos, infraestruturas e estrutura 

viária mantidos, pelo que é merecedor de Parecer Favorável.  --  

Havendo deferimento concordante com o teor da presente 

informação, deverá o processo seguir a tramitação legal 

conducente ao efetivo Aditamento do Alvará de Loteamento, 

nomeadamente pelo cumprimento do disposto no artigo 27 .º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro com ulteriores 

alterações, conjugado com o disposto no artigo 15 .º do 

Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de 

Trancoso.’  -------------------------------------------------------------  

O referido setor informou, ainda, o seguinte:  ---------------------  

‘Para efeitos de consulta pública por edital , conforme a alínea 

d) do ponto 1 do art. º 112.º do Código do Procedimento 

Administrativo e de acordo com o disposto no n. º 3 do art.º 27.º 
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do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, informa -se 

que, findo o prazo de pronúncia de 10 dias úteis, não houve 

oposição escrita por parte dos interessados.  ----------------------  

As alterações foram solicitadas por  Mário Augusto Santos, 

Unipessoal Lda. e incidem no lote 42 , sito na Quinta do Conde, 

União das Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e 

Souto Maior.’  ---------------------------------------------------------  

Não tendo havido oposição escrita por parte dos interessados, 

em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

ao alvará de loteamento n.º 2/2000, na Quinta do Conde, em 

Trancoso, relacionada com o Lote n.º 42. ------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 9, respeitante à empreitada “Construção do 

Centro Escolar da Ribeirinha”:  De seguida, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está de acordo 

com as medições efetuadas em obra e com os preços unitário s 

constantes na proposta, importando no valor de 83.304,51€, a 

que acresce o IVA, à taxa legal em vigor. -------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 83.304,51€.  --------------  
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*A14*  Apreciação de uma informação do liquidatário da empresa 

municipal “TEGEC – Trancoso Eventos, EM”,  respeitante 

ao início do procedimento da liquidação da mesma, por via 

administrativa: Seguidamente, foi presente o ofício número 

3080 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 16 do 

corrente mês de novembro, do liquidatário da TEGEC –  

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Cul turais e de Lazer, EM, a informar que, no dia 

16 de novembro de 2018, havia dado entrada, na Conservatória 

do Registo Predial e Comercial da Guarda, o requerimento que 

anexou, com vista ao procedimento de liquidação da empresa, 

por via administrativa.  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento . ----------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

contestação de uma ação movida contra o Município pela 

empresa “Transcosopedra, Limitada” e relacionada com a 

venda de um lote na Zona Industrial  de Trancoso: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara  apresentou a proposta 

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

--------------------------------Proposta -------------------------------  

‘Considerando que:  ---------------------------------------------------  

a) Foi intentada pela empresa Trancosopedra - Transformação 

de Rochas, Lda. uma ação judicial contra o Município de 
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Trancoso, junto do Tribunal Judicial da Comarca da Guarda 

- Juízo de Competência Genérica de Trancoso (Processo: 

279/18.1T8TCS - Ação de Processo Comum);  ------------------  

b) A mesma ação carece , manifestamente, de fundamento legal, 

a Câmara Municipal deverá reagir nos termos legais.  --------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere contestar a 

referida ação, constituindo, para o efeito, como mandatário, o 

Dr. João Paulo Matias, advogado do Município, nos termos do 

respetivo contrato de avença outorgado com a Autarquia. ’ -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, contestando a ação supra identificada e 

constituindo como mandatário o senhor Dr. João Paulo 

Matias que, no âmbito das suas funções de jurista avençado 

do Município e na qualidade de advogado em exercício, 

patrocinará o Município. --------------------------------------------  

*A16*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar  as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

75/2013, de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A17*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 
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unanimidade, com exceção daquelas em que é referido out ro 

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

*A18*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h30m, não havendo mais assuntos a  tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata  que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento  

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


