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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 25 DE �OVEMBRO DE 2010.  

*A1*  Aos 25 dias do mês de Novembro do ano 2010, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Concelho, 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, António Nascimento e doutora Ivone Mouco e tendo 

faltado o senhor vereador doutor João Rodrigues. ----------------  

*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 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92° da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar as actas das reuniões de 21 

do passado mês de Outubro e de 2 do corrente mês de 

Novembro, dispensando as suas leituras em virtude destas 
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terem sido antecipadamente distribuídas a todos os membros da 

Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 

91° do diploma atrás citado, as actas 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 224 datado de 24 do corrente mês de Novembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 160.385,67 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 408.502,12 €. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenções: Começou a usar da palavra o senhor vereador 

António Nascimento tendo chamado à atenção, para o facto de, 

mo âmbito da empreitada de remodelação eléctrica no Centro 

Histórico, que se encontra a decorrer, algumas pessoas terem 

manifestado a sua preocupação com a má distribuição de 

diversos candeeiros, dando como exemplo, o Largo da Avenida 

e o estacionamento, por trás da Casa dos Magistrados. ----------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu que as situações 

apontadas iriam ser corrigidas. --------------------------------------  

O senhor vereador António Nascimento perguntou ainda, qual 
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era o destino dos candeeiros que estavam a ser retirados. -------  

O senhor vereador doutor António Oliveira respondeu dizendo 

que, os mesmos estão a ser recolhidos e depositados nos 

armazéns, estando prevista a sua reutilização, eventualmente 

em freguesias que possuam condições para o efeito. -------------  

*A7*  Seguidamente tomou a palavra a senhor vereadora doutora 

Ivone Mouco para chamar à atenção para o estado de 

degradação em que se encontra a estrada do Freixial ao limite 

do concelho, salientando o facto de ser igualmente urgente a 

reabilitação da ponte, face à perigosidade que a mesma 

representa para quem ali passa. -------------------------------------  

*A8*  Seguidamente, o senhor vereador doutor António Oliveira 

informou que tinha solicitado aos serviços técnicos da 

Autarquia, a elaboração de uma proposta para a regularização 

do estacionamento em frente ao Tribunal. -------------------------  

De seguida apresentou a proposta de criação de um lugar para 

deficientes no parque de estacionamento existente na Avenida 

Rainha Santa Isabel. --------------------------------------------------  

Por último, o senhor vereador doutor António Oliveira propôs 

que fossem colocadas listas amarelas, com vista a impedir o 

estacionamento no final da Avenida D. Nuno Alvares Pereira e 

no início da Rua Coronel Norberto de Campos, junto à muralha 

e à zona verde existente de ambos os lados. -----------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar as propostas 

apresentadas. ---------------------------------------------------------  

*A9*  Análise, Discussão e Votação da 2ª Revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa e às Grandes Opções do Plano:  

Seguidamente foi presente ao Executivo Municipal a proposta 

referida em epígrafe, tendo o senhor Presidente da Câmara feito 

a síntese dos grandes objectivos da presente revisão. ------------  

Uma vez que não foram solicitados esclarecimentos, o senhor 

Presidente da Câmara, colocou os documentos em discussão, à 

votação, tendo os mesmo sido aprovados por maioria, com a 

abstenção dos senhores vereadores do Partido Socialista, que 

justificaram o seu voto com o facto de considerarem que nesta 

revisão estão previstos procedimentos que já deveriam ter 

acontecido há mais tempo e não só agora. ------------------------  

Mais foi deliberado sujeitar a presente revisão à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) do número 2 

do artigo 53º da Lei número 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei número 5-A/2002 de 11 de Junho. ------------  

*A10*  Execução de Arruamentos na Freguesia do Reboleiro:  -------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do artigo 66º da 

Lei número 169/99 de 18 de Setembro, com a alteração da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a delegação de 

competências na Junta de Freguesia de Reboleiro, com vista à 
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execução de diversos arruamentos, transferindo em 

consequência o respectivo valor previsto em orçamento, 

devendo ser celebrado protocolo. ----------------------------------  

Mais foi deliberado, sujeitar esta proposta à próxima 

Assembleia Municipal, de acordo com a legislação acima 

citada. ------------------------------------------------------------------  

*A11*  Proposta de Liquidação de Tornas à Cooperativa Bandarra, 

no âmbito do processo da Dissolução/Liquidação da F.M.T.- 

Feiras e Mercados Trancoso, Limitada:  Seguidamente foi 

presente ao executivo municipal a informação da Divisão de 

Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e Ambiente, da 

avaliação do imóvel designado de pavilhão destinado ao 

Mercado de Leilão de Gado em Trancoso, sobre o assunto em 

epígrafe que se reproduz na íntegra: --------------------------------  

1 – Localização: A construção localiza-se em Santa Luzia, na 

freguesia de São Pedro, em Trancoso. ------------------------------  

2- Características do local: A construção situa-se à saída de 

Trancoso, e está servida por todas as infra-estruturas. -----------  

3- Estado da construção: A construção apresenta um razoável 

estado de conservação. -----------------------------------------------  

4- Idade, composição e áreas ----------------------------------------  

4.1 – Idade: A construção foi inscrita na matriz em 1997. -------  

4.2 – Composição: R/Chão - amplo. --------------------------------  



 
 

Acta  n . º    23  /  2010 .    Reunião  de    25 -11 -2010  

 

4.3 – Áreas ------------------------------------------------------------  

Terreno………………10.000.00 m2 ---------------------------  

Implantação……………..900.00 m2 ---------------------------  

R/Chão…………………...900.00 m2 --------------------------  

Área dependente…………...0.00 m2 --------------------------  

Área construção…………900.00 m2 ---------------------------  

5- Valor: Em conformidade com o descrito, o valor atribuído à 

construção é de 260.250,00 €.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, na sequência da decisão 

tomada pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal 

de dissolver e liquidar a sociedade Feira e Mercados de 

Trancoso, Limitada e face ao valor dos activos apurados a 

esta data, proceder à liquidação de tornas à sócia Bandarra, 

Cooperativa Agrícola, no valor de 20.820 euros 

correspondente à percentagem de 8%, nos termos da 

legislação em vigor. --------------------------------------------------  

Mais foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal 

deliberação para este efeito. ----------------------------------------  

*A12*  Estrutura Organizacional dos Serviços Autárquicos do 

Município de Trancoso: Em seguida o senhor Presidente da 

Câmara apresentou no âmbito do Decreto-Lei 305/2009 a 

proposta que de seguida se transcreve na íntegra: ----------------  

------‘Estrutura Organizacional dos Serviços Autárquicos  -----  
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--------------------do Município de Trancoso  ----------------------  

---(Proposta Elaborada no Âmbito do Decreto-Lei 305/2009) --  

-------------------------------Artigo 1º --------------------------------  

------------------------Tipo de Organização -------------------------  

Os serviços municipais organizam-se segundo um modelo de 

estrutura hierarquizada, constituído por uma unidade orgânica 

nuclear fixa e uma estrutura orgânica flexível, composta por 

unidades e subunidades orgânicas flexíveis. ----------------------  

-------------------------------Artigo 2º --------------------------------  

-------------------------Estrutura 2uclear ---------------------------  

A estrutura nuclear do Município de Trancoso é uma estrutura 

fixa, e é composta por uma unidade orgânica nuclear 

correspondente ao Departamento de Administração Geral. -----  

-------------------------------Artigo 3º --------------------------------  

------------------------Estrutura Flexível ----------------------------  

1. A estrutura flexível é composta por unidades e subunidades 

orgânicas flexíveis. ---------------------------------------------------  

2. Esta estrutura flexível apresenta a seguinte composição: ----  

a) Unidades orgânicas flexíveis, com um limite máximo de 

5; ---------------------------------------------------------------  

b) Subunidades orgânicas flexíveis, com um limite máximo 

de 5. ------------------------------------------------------------  

-------------------------------Artigo 4º --------------------------------  
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-------------------Cargos de Direcção e Chefia ---------------------  

Com a publicação da presente estrutura organizacional dos 

serviços, mantém-se em vigor todas as comissões de serviço 

nos cargos de direcção e chefia.’ -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a estrutura 

organizacional dos serviços autárquicos do Município, 

decorrentes da proposta apresentada. -----------------------------  

*A13*  2ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2010:  ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por maioria com a 

abstenção dos senhores vereadores do Partido Socialista, 

devendo esta proposta de alteração ser submetida à 

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

*A14*  Proposta de Aquisição do Edifício ´Palácio Ducal’: Na 

sequência das negociações havidas com a empresa Ducalgest,  

proprietária do imóvel referido em epígrafe e decorrente da 

apresentação de uma proposta do Município, que mereceu a 

aceitação da citada empresa, a Câmara Municipal deliberou 

adquirir o imóvel conhecido como Palácio Ducal, que 

actualmente abrange todas as antigas construções urbanas 

daquele quarteirão, pelo valor de 900.000 euros .  ----------------  

Assim, o referido valor teve como base a avaliação realizada 

por perito, que avaliou o citado imóvel, em cerca de 500.000 

euros. -------------------------------------------------------------------  
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Relativamente ao imóvel contíguo e demais construções, hoje 

integradas num único artigo urbano, foi encontrado, por 

confronto com os valores da sua aquisição documentados, um 

valor de 200.000 euros, sendo que este valor fica aquém do 

montante pago pela empresa Ducalgest. ----------------------------  

Por último foi considerado o montante de 200.000 euros, 

relativos às indemnizações pagas para desalojar os inquilinos, 

compromisso assumido à muito pelo Município. ------------------  

A aquisição deste imóvel revela-se necessária, dada a riqueza 

arquitectónica do mesmo, a sua localização privilegiada no 

Centro Histórico, e destinar-se-á, após adaptação, ao futuro 

Museu da Cidade, bem como, permitirá a implantação nos 

espaços adjacentes, do Centro de Interpretação da Batalha de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou ainda que a empresa 

DucalGest, lhe havia comunicado que iria proceder à devolução 

da totalidade dos incentivos recebidos, no montante de 200.000 

euros, exigência esta, há muito feita pelo Município àquela 

empresa, face ao incumprimento do Protocolo outorgado, no 

âmbito do Programa de Incentivos ao Investimento no 

Concelho. --------------------------------------------------------------  

A presente deliberação foi aprovada por unanimidade, tendo o 

senhor vereador professor Amílcar Salvador, em nome dos 
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vereadores do Partido Socialista, afirmado que as obras de 

consolidação propostas no relatório da vistoria efectuada 

pelos Serviços Técnicos da Autarquia, ao citado edifício do 

Palácio Ducal, deveriam ser executadas ainda por conta da 

empresa Ducalgest, uma vez que a deliberação tomada pelo 

Executivo a propósito do estado de degradação do mesmo 

edifício, foi anterior à presente decisão de aquisição. ----------  

*A15*  Acordo com vista à Aquisição de Terreno para implantação 

do futuro Centro de Interpretação Isaac Cardoso:  ------------  

Iniciado o processo de expropriação do terreno destinado à 

construção do futuro Centro de Interpretação Isaac Cardoso, há 

cerca de 2 anos, ainda sem decisão final da DGAL e face à 

urgência na disponibilização do citado espaço, a Câmara 

Municipal encetou recentemente negociações com o advogado 

dos herdeiros, no sentido de poder adquirir o citado imóvel, por 

valor agora considerado bem mais adequado e justo. -------------  

Assim, foi deliberado adquirir aos herdeiros e co-

proprietários o terreno para construção sito no lugar do Poço 

do Mestre, em Trancoso e destinado ao futuro Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso, equipamento este que o 

Município reputa como fundamental e estratégico para o 

desenvolvimento turístico do concelho, pelo valor de 60.000 

euros, a pagar em três prestações mensais, iguais e 
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sucessivas, com inicio em Janeiro de 2011. ----------------------  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para outorgar contrato promessa e posteriormente a 

respectiva escritura de compra e venda. --------------------------  

*A16*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

ainda presente o requerimento número 814 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 4 do passado mês 

de Novembro, de Fernando Dias Ferreira, residente em 

Trancoso, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de um armazém, sito em Vale Azedo - 

Castaíde, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 1985 da 

freguesia de Santa Maria, 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 do 

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

*A17*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 822 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 10 do passado mês de Novembro, de António Sebastião de 

Matos, residente em Aldeia Nova, a solicitar isenção de licença 

de utilização de uma edificação, sita na Rua do Terreiro, em 

Aldeia Nova, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 261 

da freguesia de Aldeia Nova, uma vez que o mesmo foi 
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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 do 

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

*A18*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 825 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 10 do passado mês de Novembro, de António Sebastião de 

Matos, residente em Aldeia Nova, a solicitar isenção de licença 

de utilização de uma edificação, sita na Rua do Terreiro, em 

Aldeia Nova, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 225 

da freguesia de Aldeia Nova, 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 do 

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

*A19*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 865 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 25 do passado mês de Novembro, de António dos Santos 

Mateus, residente em Reboleiro, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma edificação, 

sita na Rua do Cabeço, em Reboleiro, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo P-420 da freguesia de Reboleiro, uma vez 

que o mesmo foi construído antes da entrada em vigor do 
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Decreto - Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951. -----------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A20*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 936 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 16 do corrente mês de Novembro, de Adília do Nascimento, 

residente em À do Cavalo, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

em À do Cavalo, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

1357 da freguesia de Moreira de Rei, 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 do 

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

*A21*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 841 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 18 do corrente mês de Novembro, de Fernando Augusto, 

residente em Cótimos, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na Rua 

do Quelha, em Cótimos, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo P-433 da freguesia de Cótimos, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de Agosto de 1951. -------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A22*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 865 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 25 do passado mês de Novembro, de António dos Santos 

Mateus, residente em Reboleiro, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma edificação, 

sita na Rua do Cabeço, em Reboleiro, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo P-420 da freguesia de Reboleiro, 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 do 

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

*A23*  Informação Prévia: De seguida, foi presente o requerimento 

número 765 da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 11 do passado mês de Outubro, de A. 

Lourenço & Filhos, Limitada, com sede em Trancoso, a 

solicitar obras de demolição num comércio sito no lugar de 

Crujeiro, na Zona Industrial de Trancoso. -------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que o requerente possui um 

edifício situado na zona industrial de Trancoso com uma 

licença de utilização para fins industriais.  -------------------------  
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Pretende informar-se sobre a viabilidade de alterar o uso para 

actividade comercial.  -------------------------------------------------  

O edifício situa-se em Espaço Industrial Proposto, de acordo 

coma Planta de Síntese do P.D.M.. No entanto, não está sob 

nenhum plano de pormenor ou alvará de loteamento que lhe 

defina as condições de ocupação e instalação, pelo que não se 

aplica as regras do artigo 47º, mas sim o ponto 1º do artigo 45º 

do P.D.M. que inibe a utilização solicitada, pelo que o parecer 

de viabilidade é desfavorável. ---------------------------------------  

Passo a transcrever o 1º ponto do artigo 45º: ----------------------  

"Estes espaços destinam-se à instalação de unidades 

industriais, comportando ainda a instalação de actividades de 

apoio, designadamente habitação do pessoal de segurança, 

escritórios, armazéns, pavilhões de feira e exposições." --------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir de acordo com o 

parecer dos serviços. -------------------------------------------------  

*A24*  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 - Auto de Medição 

número 1: Em seguida, foi presente informação prestada pela 
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Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma 

Manuel Rodrigues Gouveia, SA, está em conformidade com as 

medições efectuadas em obra, com os valores constantes na 

proposta, no valor de 219.902,59 euros. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  

*A25*  Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das 

�aves: Em seguida, foi presente informação prestada pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que a obra em causa foi consignada no dia 7 de 

Janeiro de 2010 e tem um prazo de execução de 300 dias. Este 

prazo deveria começar a contar-se do dia da consignação, no 

entanto, a Câmara só comunicou ao empreiteiro a aprovação do 

plano de segurança e saúde no dia 20 de Janeiro, devendo ser 

esta a data a partir da qual se começa a contar, de acordo com o 

ponto 1, artigo 362º, do Código dos Contratos Públicos, DL 

18/2008 de 29 de Janeiro. Assim sendo a data limite para 

conclusão dos trabalhos será no dia 17 de Novembro. A obra 

apresenta um pequeno desvio, podendo o mesmo ser corrigido, 

sendo que o empreiteiro nos últimos dias através de um reforço 

de pessoal e equipamentos tudo tem feito para que o prazo de 

conclusão se mantenha no que estava inicialmente previsto. ----  
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Havia a necessidade, desde o início, de se executar uma 

conduta de água (ampliação) que faria o abastecimento ao 

quartel dos Bombeiros. Na altura estavam já a decorrer os 

trabalhos da Variante de Acesso a Vila Franca das Naves, tendo 

sido acordado com o empreiteiro deste troço (Amândio de 

Carvalho) e com conhecimento da ASCENDI e das Estradas de 

Portugal, que seriam eles a executar a referida conduta. A 

Câmara Municipal,  enviou um mail no dia 8 de Novembro, no 

qual questionava a ASCENDI para quando estava prevista a 

execução da referida conduta. A execução desta conduta é 

importante para realização de ensaios, designadamente das 

redes de águas. --------------------------------------------------------  

Há ainda a registar que no projecto de execução do quartel dos 

bombeiros, está previsto os arranjos exteriores, arranjos esses 

que confinam com a zona da estrada e os quais (muros) não é 

possível executar sem que estejam executados os passeios e a 

drenagem das aguas pluviais. ----------------------------------------  

Assim sendo, proponho que seja feito um auto de suspensão de 

trabalhos. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou suspender os trabalhos de 

acordo com a informação. ------------------------------------------  

*A26*  Rede de Abastecimento de Água em Baixa ao Concelho de 

Trancoso:  -------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou autorizar a aquisição de água 

potável do sistema gerido pela Águas da Teja nas povoações 

de Golfar, Castaíde, Souto Maior e Ribeira do Freixo, 

devendo instalar-se contadores a serem explorados pelo 

Município -------------------------------------------------------------  

*A27*  1ª. Feira Ecoraia: Em seguida o senhor vereador doutor 

António Oliveira apresentou o seguinte ‘Despacho’ que de 

seguida se transcreve na íntegra: -----------------------------------  

-----------------------------‘Despacho --------------------------------  

Vai realizar nos próximos dias 11 e 12 de Dezembro a 1ª Feira 

Ecoraia, no recinto Ferial de Salamanca estando presentes 

produtores agro-alimentares das 2UT III Salamanca, Beira 

Interior 2orte e Douro Superior. -----------------------------------  

Em consequência estarão presentes vários produtores do 

concelho e também o Município com o seu stand institucional. -  

Em 2011 o mesmo certame será realizado no Pavilhão 

Multiusos de Trancoso razão que obriga a um acompanhamento 

“in loco” da edição deste ano, nomeadamente da fase de 

montagem e outros procedimentos. ---------------------------------  

Assim determina a reserva de dois singles em hotel de 

Salamanca para a noite de 10/11 de Dezembro destinado a mim 

próprio e ao senhor doutor Tomás Martins, adjunto do senhor 

Presidente da Câmara. -----------------------------------------------  
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Determino ainda a reserva de dois singles para as noites de 

10/11 e 11/12 de Dezembro em hotel de Salamanca destinados 

aos funcionários Elísio Rabaça e 2atália Gonçalves da 

Empresa Municipal TEGEC, que procederam à montagem do 

stand institucional do Município naquele certame e efectuaram 

o atendimento aos visitantes ao longo dos dois dias da feira. --  

À reunião para ratificação’.-----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A28*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Em seguida foi 

presente uma Certidão expedida pelo Secção de Obras 

Particulares onde certifica que, de harmonia com despacho 

exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o número 

setecentos e dezanove, no Sector de Licenciamento de Obras 

Particulares e Loteamentos, apresentado por José de Campos de 

Carvalho, residente na Rua Eduardo Santiago, número seis, 

freguesia de São Pedro, Concelho de Trancoso, que o prédio 

urbano sito na Rua da Carreira, freguesia de Castanheira, 

Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 

200, está isento de licença de utilização, uma vez que, o mesmo 

foi construído antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei 

número trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois, de sete de 

Agosto de mil novecentos e cinquenta e um. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  
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*A29*  Iniciativa Plantar Portugal - Aquisição de Arbustos: Em 

seguida foi presente informação, sobre o assunto em epígrafe, 

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

‘2a sequência da inscrição do Município como membro 

parceiro da acção "Plantar Portugal", e do interesse 

demonstrado pela Escola EB 2 e 3 de Vila Franca das 2aves 

em aderir à iniciativa, somos pelo presente informar V. Exa. de 

que por forma a colaborar com a referida instituição de 

ensino, e de participar de forma efectiva na semana da 

reflorestação nacional, se torna necessário adquirir alguns 

exemplares de arbustos autóctones. --------------------------------  

Assim, e com base no exposto sugere-se que sejam adquiridos 6 

exemplares de Alecrim (flosmarinus officinalis) com porte de 

30/40 cm e 6 de Lavanda (Lavandula) com porte de 20/30cm.’ -  

O Sector de Aprovisionamento informou a Câmara que o valor 

da aquisição era de 31,80 euros a que acresce o IVA. ------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho. 

‘Autorizada a aquisição. À reunião de Câmara para 

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

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A30*  Pedidos de Cedência de Transportes:  ----------------------------  

Em seguida foram presentes diversos despachos relativos aos 

pedidos de transportes que de seguida se transcrevem: ----------  
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- Agrupamento de Escolas de Trancoso, para uma 

deslocação a Aveiro, em 29 de Abril, tendo o respectivo 

transporte sido efectuado pela empresa Viúva Carneiro e 

Filhos, Limitada, no valor de 450 euros; -------------------  

- Rancho Folclórico Etnográfico de Palhais e Benvende, 

para uma deslocação a Figueira de Castelo Rodrigo, em 

30 de Maio, tendo o respectivo transporte sido efectuado 

pela empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no 

valor de 300 euros; -------------------------------------------  

- Agrupamento de Escolas de Vila Franca das Naves, para 

duas deslocações a Cogula, em 26 e 31 de Maio, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 100 euros cada 

viagem; --------------------------------------------------------  

- Agrupamento de Escolas de Trancoso, para uma 

deslocação a Aveiro, em 2 de Junho, tendo o respectivo 

transporte sido efectuado pela empresa Viúva Carneiro e 

Filhos, Limitada, no valor de 900 euros; -------------------  

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, para uma 

deslocação ao Sea Life do Porto, em 25 de Junho, tendo 

o respectivo transporte sido efectuado pela empresa 

Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 600 

euros; ----------------------------------------------------------  
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- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, para uma 

deslocação ao Oceanário do Porto, em 25 de Junho, 

tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

600 euros; -----------------------------------------------------  

- Associação Cultural e Recreativa de Miguel Choco, para 

uma deslocação a Aveiro, em 1 de Agosto, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 450 euros;------  

- Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, para uma 

deslocação a Vilas Boas, em 8 de Agosto, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 450 euros;------  

- Grupo de Cristãos das Paróquias do senhor Padre Manuel 

Valente, para uma deslocação a Fátima, em 18 e 19 de 

Agosto, tendo o respectivo transporte sido efectuado 

pela empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no 

valor de 750 euros; -------------------------------------------  

- Rancho Folclórico Etnográfico de Palhais e Benvende, 

para uma deslocação a Buarcos – Figueira da Foz, em 29 

de Agosto, tendo o respectivo transporte sido efectuado 

pela empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no 

valor de 600 euros; -------------------------------------------  
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- Rancho Folclórico Etnográfico de Palhais e Benvende, 

para uma deslocação a Tábua, em 21 de Agosto, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 350 euros;------  

- Associação Cultural e Recreativa de Miguel Choco, para 

uma deslocação a Viana do Castelo, em 12 de Setembro, 

tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

700 euros; -----------------------------------------------------  

- Junta de Freguesia de Freches, para uma deslocação a 

Fátima, em 25 e 26 de Setembro, tendo o respectivo 

transporte sido efectuado pela empresa Rodocôa – 

Transportes, SA, no valor de 200 euros; -------------------  

- Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, para uma 

deslocação a Galegos, em 10 de Outubro, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 250 euros;------  

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, para uma 

deslocação a Vila Nova de Famalicão, em 13 de 

Novembro, tendo o respectivo transporte sido efectuado 

pela empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no 

valor de 650 euros; -------------------------------------------  

- Agrupamento de Escolas de Trancoso, para uma 
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deslocação a Seia e outra a Vilar Formoso, no âmbito do 

desporto escolar, em 15 e 16 de Dezembro, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 350 euros;------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar os respectivos 

despachos. -------------------------------------------------------------  

*A31*  Aquisição de Terreno para Arruamento junto à Central de 

Camionagem: Em seguida, foi presente o requerimento número 

1852, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do 

passado mês de Maio, da empresa Imobiliária Trancosense, 

Limitada, com sede em Trancoso, a propor e aceitar o preço de 

90 euros por metro quadrado. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar o pagamento de 83 

euros o metro quadrado. --------------------------------------------  

*A32*  Execução de Muros e Arranjos Exteriores do Pavilhão de 

Eventos em Póvoa do Concelho:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 346, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 13 do passado mês de Outubro, de Os Popos – 

Associação Cultural e Recreativa, com sede em Póvoa do 

Concelho, a solicitar um subsídio no valor de 149.565,45 euros, 

a que acresce o IVA, para a realização da obra referida em 

epígrafe. ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 



 
 

Acta  n . º    23  /  2010 .    Reunião  de    25 -11 -2010  

 

150.000 euros, mediante protocolo, com a abstenção dos 

senhores vereadores professor Amílcar Salvador, António 

Eascimento e doutora Ivone Mouco. ------------------------------  

*A33*  Subsídio:  De seguida, foi presente o requerimento número  

2980  da  Sec re t a r ia  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 3  do  

pas sado  mês  de  Se tembro ,  da Junta de Freguesia de Feital a 

solicitar a concessão de um subsídio no valor de 2.500 euros, 

para a realização do evento ‘Floresta Autóctone – Feital 2010’.  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 2.500 

euros, mediante protocolo. ------------------------------------------  

*A34*  De seguida, foi presente o requerimento número  3908  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes ta  Câmara  em 23  do  cor ren te  

mês  de  Novembro ,  da Junta de Freguesia de Granja a solicitar 

a concessão de um subsídio no valor de 17.000 euros, para 

arruamentos da freguesia. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 17.000 

euros, mediante protocolo. ------------------------------------------  

*A35*  De seguida, foi presente o requerimento número  3913  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes ta  Câmara  em 24  do  cor ren te  

mês  de  Novembro ,  da Junta de Freguesia de Castanheira a 

solicitar a concessão de um subsídio no valor de 25.000 euros, 

para arruamentos da freguesia. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 25.000 
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euros, mediante protocolo. ------------------------------------------  

*A36*  De seguida, foi presente o requerimento número  3914  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes ta  Câmara  em 24  do  cor ren te  

mês  de  Novembro ,  da Junta de Freguesia de Cogula a solicitar 

a concessão de um subsídio no valor de 7.500 euros, para 

arruamentos da freguesia. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 7.500 

euros, mediante protocolo. ------------------------------------------  

*A37*  De seguida, foi presente o requerimento número  3915  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes ta  Câmara  em 24  do  cor ren te  

mês  de  Novembro ,  da Junta de Freguesia de Vale do Seixo a 

solicitar a concessão de um subsídio no valor de 20.000 euros, 

para arranjo de uma presa, tanque de lavar roupa e arranjo do 

espaço envolvente. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir subsídio de 20.000 

euros, mediante protocolo. ------------------------------------------  

*A38*  De seguida, foi presente o requerimento número  277  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 20  do  pas sado  

mês  de  Jane i ro ,  da secção de pesca desportiva da Casa do 

Sport Lisboa e Benfica em Trancoso a solicitar a concessão de 

um subsídio no valor de 5.000 euros, para as despesas inerentes 

à época desportiva do corrente ano. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 
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1.000 euros, mediante protocolo. -----------------------------------  

*A39*  De seguida, foi presente o requerimento número  3926  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes ta  Câmara  em 25  do  cor ren te  

mês  de  Novembro ,  da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso a solicitar a concessão de um subsídio 

no valor de 20.000 euros, para realização de obras no quartel.  -  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

20.000 euros, mediante protocolo. ---------------------------------  

Eão participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Carvalho. --------------------------------------------------------------  

*A40*  Associação Luzlinar:  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou comparticipar o projecto de 

candidatura da Associação Luzlinar, com sede na freguesia de 

Feital, com a importância de 35.000 euros, repartidos entre 

2011 e 2012, conforme orçamento da respectiva candidatura. -  

*A41*  Anulações de Cabimento:  ------------------------------------------  

Em seguida foram presentes as anulações de cabimento que de 

seguida se transcrevem: ----------------------------------------------  

- Escola Profissional de Trancoso, no valor de 900 euros, 

para despesas de animação de rua durante as actividades 

da Manifesta; --------------------------------------------------  

- Associação de Desenvolvimento Cultural de Rio de 

Moinhos, no valor de 400 euros, para a realização de 
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uma garraiada e um passeio equestre; ----------------------  

- Grupo de Concertinas Amigos do Progresso de Torre do 

Terrenho, no valor de 250 euros, para a realização do 1º 

Grande Encontro de Concertinas. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou anular o cabimento. ------------  

*A42*  Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo: Em 

seguida, foi presente o requerimento número 2971, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do passado mês 

de Setembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar a 

colaboração financeira para a época 2010/2011, conforme plano 

de actividades que anexa, no valor de 75.950 euros. -------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o plano apresentado 

para o conjunto de actividades desportivas a desenvolver na 

corrente época, deliberando celebrar Contrato de Programa 

de Desenvolvimento Desportivo no valor de 20.000 euros a 

pagar em 10 prestações, iniciando em Dezembro de 2010. -----  

Eão participou não discussão e votação o senhor Presidente 

da Câmara.  -----------------------------------------------------------  

*A43*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3460, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 

de Outubro, da Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a colaboração financeira para a 

época 2010/2011, conforme plano de actividades que anexa, no 
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valor de 75.000 euros. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de actividades 

desportivas para a época, deliberando celebrar Contrato de 

Programa de Desenvolvimento Desportivo no valor de 20.000 

euros a pagar em 10 prestações, iniciando em Dezembro de 

2010. -------------------------------------------------------------------  

Eão participou não discussão e votação o senhor vereador 

doutor João Rodrigues. ----------------------------------------------  

*A44*  Apoio ao Grupo Desportivo de Trancoso, com vista à 

realização de obras no Estádio Municipal:  ----------------------  

A Câmara Municipal reconhecendo a importância e interesse da 

realização das obras na zona envolvente ao relvado do Estádio 

Municipal, com vista à requalificação de toda aquela zona, 

obras estas que consistirão basicamente no movimento de 

terras, colocação de sistema de rega e alguma iluminação, bem 

como a colocação de árvores e arbustos, deliberou apoiar a 

realização das mesmas transferindo para o Grupo Desportivo 

de Trancoso, o montante de 40.000 euros, mediante protocolo.   

*A45*  Apoio à Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca 

das �aves, com vista à realização de obras no Complexo 

Desportivo:  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal reconhecendo a importância e o interesse 

público da realização das obras do Complexo Desportivo 
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referido em epígrafe, obras estas que consistirão basicamente 

no reforço de algumas estruturas da respectiva bancada, bem 

como a manutenção e reparação da cobertura da citada bancada,  

deliberou apoiar a realização das mesmas, transferindo para 

Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das Eaves, o 

montante de 35.000 euros, mediante protocolo .  ------------------  

*A46*  Transportes dos Atletas do Grupo Desportivo de Trancoso, 

da Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das 

�aves e da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso:  --  

Encontrando-se o Grupo Desportivo de Trancoso, a Associação 

Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves e a Associação 

Cultural e Recreativa de Trancoso a participar na presente 

época, nos diversos escalões de futebol, envolvendo no 

conjunto, largas dezenas de atletas, em particular das camadas 

mais jovens, a Câmara Municipal deliberou, como forma de 

apoiar as citadas Associações no desenvolvimento e 

concretização dos seus compromissos desportivos, suportar os 

custos com os transportes das suas equipas de futebol, com 

efeitos, desde o inicio da presente época desportiva.  ------------  

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

*A47*  Pessoal: Em seguida foi presente pelo senhor Presidente da 

Câmara Municipal a seguinte proposta que se transcreve na 

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

‘Tendo em vista, proceder ao preenchimento de um lugar de 

Chefe de Divisão Financeira, previsto no Mapa de Pessoal, 

aprovado para o ano de 2010, e vago na sequência da 

aposentação da anterior titular, proponho que a Câmara 

Municipal autorize nos termos do nº 1 do artigo 42 do Decreto-

Lei nº 209/2009 de 3 de Setembro, a abertura do referido 

procedimento concursal.’ --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou abrir procedimento de um 

lugar de Chefe de Divisão Financeira de acordo com a 

informação dos serviços. --------------------------------------------  

*A48*  Proposta de Estabelecimento de Protocolo: Em seguida foi 

presente informação da Chefe de Divisão Financeira, em regime 

de substituição, sobre o assunto em epígrafe, que se transcreve 

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

‘À semelhança do que tem vindo a acontecer nos dois últimos 

anos lectivos, a Escola Secundária com 39 Ciclo Gonçalo Anes 

Bandarra, entretanto integrada no Agrupamento de Escolas de 

Trancoso, apresentou uma candidatura ao POPH, com vista à 

obtenção de financiamento para os cursos profissionais e 
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CEF's que funcionam actualmente no referido Agrupamento de 

Escolas. ----------------------------------------------------------------  

2este contexto, e na sequência da aprovação da referida 

candidatura, o Agrupamento veio propor a transferência para o 

Município dos valores referentes às comparticipações que 

incidem sobre a despesa com transporte dos alunos a 

frequentarem os cursos em questão, uma vez que o custo é 

suportado pelo Município. -------------------------------------------  

A anuência por parte do Município em relação ao acordo 

proposto, pressupõem o estabelecimento de um protocolo entre 

as partes, o qual vigorará para o ano lectivo 2010/2011, o qual 

dará suporte legal às transferências dos montantes em 

questão., os quais serão justificados, mensalmente, pelo envio 

das listagens dos alunos incluídos nos cursos referidos, 

demonstrativas dos respectivos custos de transporte.’ -----------  

A Câmara Municipal deliberou realizar protocolos. ------------  

*A49*  Processo de Averiguações: Em seguida foi presente pelo 

senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal a seguinte 

participação que se transcreve na íntegra: -------------------------  

‘Fui ontem contactado pela funcionária Anabela 2ena que me 

comunicou os seguintes factos: -------------------------------------  

- que tinha comparecido nos Serviços de Obras o Sr. Arqº 

António Tavares, responsável Técnico pela reconstrução 
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de uma moradia em Aldeia 2ova, propriedade de Robert 

Murday, o qual pretendia contactar o Gestor de 

Procedimento a fim de obter algumas informações e 

esclarecimentos sobre o processo; -------------------------  

- que na ausência do Gestor de Procedimento, Engº João 

Agante Mano, tinha contactado o Gestor de 

Procedimento substituto, Engº António Manuel Mendes, 

o qual se havia recusado a receber o referido Sr. 

Arquitecto; ----------------------------------------------------  

- que face a esta recusa, me pedia instruções de como 

proceder, dado que o Sr. Arqº, continuava a aguardar 

ser recebido. --------------------------------------------------  

Contactei telefonicamente o Sr. Engº João Mano, o qual me 

comunicou que chegaria aos Serviços dentro de pouco tempo, 

pelo que, comuniquei à funcionária Anabela 2ena, que pedisse 

ao Sr. Arqº para aguardar mais algum tempo, dado que, o Engº 

João Mano logo que chegasse o receberia. ------------------------  

Dado que, os factos ocorridos dão uma má imagem pública dos 

Serviços deste Município, proponho a instauração de um 

processo de averiguações, devendo de ser ouvidos os 

colaboradores, Anabela 2ena, António Manuel Mendes e João 

Agante Mano.’ --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou nomear o senhor doutor 
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Francisco Coelho instrutor do procedimento de averiguações 

ouvindo os interlocutores. ------------------------------------------  

*A50*  Despesas a Suportar:  Em seguida foi presente a informação do 

senhor vereador doutor António Oliveira a dar conta que o 

Município de Trancoso participou de 19 a 21 de Novembro de 

2009 na Feira Intur de Valladolid e na BTL de 21 a 25 de 

Janeiro de 2010, tendo montado em ambos os certames o seu 

stand institucional promocional. ------------------------------------  

Colaboraram na montagem e desmontagem do stand em ambas 

as Feiras os funcionários da empresa municipal TEGEC, José 

Clemente e Elísio Rabaça, que se deslocaram para esse efeito 

tendo também apoiado o atendimento ao público. Da sua 

presença resultaram despesas de alimentação e combustível que 

ambos suportaram até ao momento e nos seguintes valores: -----  

a)  Para Intur Valladolid -----------------------------------------  

1 – José Clemente – 476,87 euros; -----------------------  

2 – Elísio Rabaça – 111,77 euros. ------------------------  

b)  Para a BTL ----------------------------------------------------  

José Clemente – 89,80 euros. -----------------------------  

Propondo que o Município suporte as despesas efectuadas por 

aqueles dois colaboradores da TEGC contra a apresentação de 

documentos de despesa. ----------------------------------------------  

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou suportar as despesas 

efectuadas ao serviço do Município de acordo com a 

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

*A51*  Transportes Escolares: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 3845, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 19 do corrente mês de Novembro, de Ângela Maria 

Belo dos Santos, residente na Quinta da Tapadinha, freguesia 

de Torres, a solicitar o pagamento de 6,50 euros diários para o 

transporte de seu filho que frequenta o Pré-Escolar de 

Tamanhos. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar no pagamento de 6,50 

euros por dia a título de indemnização com efeitos 

retroactivos. -----------------------------------------------------------  

*A52*  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 - Auto de Medição 

número 2: Em seguida, foi presente informação prestada pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma 

Manuel Rodrigues Gouveia, SA, está em conformidade com os 
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trabalhos executados, no valor de 319.693,76 euros. -------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição no 

valor de 19.199,50 euros, aprovando o seu pagamento. ---------  

Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das �aves ----------------------------------------------------  

*A53*  Auto de Medição número 10: Em seguida, foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma Cipriano Pereira Carvalho & 

Filhos, Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 161.844,04 euros. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição no 

valor de 161.844,04 euros, aprovando o seu pagamento. -------  

*A54*  Auto de Medição número 11: Em seguida, foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma Cipriano Pereira Carvalho & 

Filhos, Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 211.273,68 euros. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição no 

valor de 211.273,68 euros, aprovando o seu pagamento. -------  

*A55*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 



 
 

Acta  n . º    23  /  2010 .    Reunião  de    25 -11 -2010  

 

minuta para efeitos de executoriedade imediata. ------------------  

*A56*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A57*  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 acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 


