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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 2 DE NOVEMBRO DE 2005.  

*A1*  Pelas 15 horas do dia 2 dias do mês de Novembro do ano 2005, 

nesta Cidade de Trancoso e sala das sessões dos Paços do 

Concelho, reuniu, após a tomada de posse, o corrida no passado 

dia 28 do passado mês de Outubro, pela primeira vez o novo 

executivo camarário, sendo este constituído pelos seguintes 

membros: --------------------------------------------------------------  

- Presidente da Câmara Municipal:  ---------------------------  

Doutor Júlio José Saraiva Sarmento;  ---------------------  

- Vereadores:  ----------------------------------------------------  

Doutor António Manuel Santiago Oliveira da Silva;  ---  

Doutor João António Figueiredo Rodrigues;  ------------  

João José Martins Campos de Carvalho; -----------------  

Doutor João Paulo Rodrigues Matias;  --------------------  

Professor Amílcar José Nunes Salvador;  -----------------  

Doutor José Amaral Veiga. --------------------------------  

*A2*  Tendo comparecido todos os membros do execut ivo. -------------  

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria : Seguidamente foi presente o 

Resumo Diário da Tesouraria número 208 datado de 31 do 

passado mês de Outubro. ---------------------------------------------  

A Câmara deliberou tomar conhecimento .  ------------------------  
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*A4*  Antes de dar início à reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por cumprimentar todos os senhores vereadores, 

desejando-lhes felicidades para o exercício do novo mandato, 

afirmando ainda estar certo que as boas relações institucionais 

e pessoais existentes entre todos, contribuirão para a criação , à 

semelhança dos mandatos anteriores, de um ambiente cordial, 

civilizado e democrático.  --------------------------------------------  

*A5*  Periodicidade das Reuniões da Câmara :  -------------------------  

A Câmara Municipal, nos termos do número 1 do artigo 62º da 

Lei número 169/99, de 18 de Setembro, deliberou, realizar 

quinzenalmente as reuniões do executivo, ou seja, nas 

primeiras e terceiras quintas-feiras de cada mês .  ---------------  

Deliberou ainda, nos termos do número 2 do artigo 84º, da 

referida Lei, que a primeira reunião ordinária de cada mês, 

seja pública.  -----------------------------------------------------------  

*A6*  Designação do Vice-Presidente :  -----------------------------------  

Tratando-se, nos termos da Lei, de uma competência própria 

do senhor Presidente da Câmara, este deu conhecimento aos 

presentes, ter designado, mediante despacho, o senhor 

vereador doutor António Oliveira, como vice -presidente, 

substituindo-o nas suas faltas e impedimentos.  ------------------  

*A7*  Vereadores em Regime de Permanência :  ------------------------  

Nos termos do número 1 do artigo 58º da Lei número 169/99 
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de 18 de Setembro, o senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento, aos presentes, ter designado como vereador a 

tempo inteiro, ou seja, em regime de permanênc ia e total 

exclusividade, o senhor vereador João Carvalho. ---------------  

Dando cumprimento ao preceituado no número 2 do artigo 58º 

da Lei número 169/99 de 18 de Setembro, o senhor Presidente 

da Câmara propôs ao executivo, a autorização para a 

existência de mais dois vereadores em regime de permanência, 

mas não em regime de exclusivo exercício de funções . ---------  

Esta proposta foi aprovada, por maioria, com a abstenção dos 

senhores vereadores do Partido Socialista.  -----------------------  

Aprovada que foi a proposta atrás referida, o senhor 

Presidente da Câmara, informou os presentes que, apesar de 

essa, ser competência própria, iria designar para aqueles 

lugares o senhor vereador doutor António Oliveira e o senhor 

vereador doutor João Rodrigues , que assumirão funções em 

regime de não exclusividade . ---------------------------------------  

*A8*  Distribuição de Funções Autárquicas : ---------------------------  

Dando cumprimento ao disposto do número 4 do artigo 58º da 

Lei número 169/99 de 18 de Setembro, o senhor Presidente da 

Câmara informou os presentes proceder à distribuição das 

funções autárquicas da seguinte maneira:  -----------------------  

- Presidente da Câmara:  --------------------------------------  
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- Ordenamento do território, urbanismo, 

planeamento, acção social, habitação, protecção 

civil e cooperação externa.  --------------------------  

- Senhor vereador doutor António Oliveira:  ---------------  

- Promoção do desenvolvimento, transportes e 

comunicações, educação, património, cultura e 

ciência.  -------------------------------------------------  

- Senhor vereador doutor João Rodrigues:  ----------------  

- Equipamento rural e urbano, desporto e tempos 

livres, defesa do consumidor.  -----------------------  

- Senhor vereador João Carvalho: --------------------------  

- Ambiente e saneamento básico, energia, 

coordenação dos serviços externos e obras por 

administração directa.  -------------------------------  

*A9*  Delegação de Competências da Câmara Municipal no 

Presidente :  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos da Lei a 

delegação de todas as competências delegáveis deste órgão no 

senhor Presidente da Câmara, passando este a ter a s seguintes 

competências:  ---------------------------------------------------------  

a) No âmbito da organização e funcionamento dos seus 

serviços e no da gestão corrente:  --------------------------  

- Executar e velar pelo cumprimento das 
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deliberações da assembleia municipal;  ------------  

- Proceder à marcação e justificação das faltas dos 

seus membros; -----------------------------------------  

- Decidir sobre a locação e aquisição de bens 

móveis e serviços, nos termos da Lei;  --------------  

- Alienar os bens móveis que se tornem 

dispensáveis, nos termos da Lei;  --------------------  

- Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de 

valor até mil vezes o índice cem das carreiras  do 

regime geral do sistema remuneratório da função 

pública;-------------------------------------------------  

- Alienar em hasta pública, independentemente de 

autorização do órgão deliberativo, bens imóveis 

de valor superior ao da alínea anterior, desde que 

a alienação decorra da execução das opções do 

plano e a respectiva deliberação seja aprovada 

por maioria de dois terços dos membros em 

efectividade de funções;  -----------------------------  

- Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social 

escolar e às actividades complementares no 

âmbito de projectos educativos, nos termos da 

Lei;------------------------------------------------------  

- Organizar e gerir os transportes escolares;  -------  
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- Resolver, no prazo máximo de trinta dias, sobre 

os recursos hierárquicos impróprios que lhe 

sejam apresentados de todas as deliberações do 

conselho de administração dos serviços 

municipalizados;  --------------------------------------  

- Aprovar os projectos, programas de concurso, 

caderno de encargos e a adjudicação 

relativamente a obras e aquisição de bens e 

serviços; ------------------------------------------------  

- Dar cumprimento, no que lhe diz respeito, ao 

Estatuto do Direito de Oposição;  -------------------  

- Decidir sobre a administração de águas púb licas 

sob sua jurisdição;  ------------------------------------  

- Promover a publicação de documentos, anais ou 

boletins que interessem à história do município;  -  

- Decidir sobre o estacionamento de veículos nas 

ruas e demais lugares públicos;  --------------------  

- Estabelecer a denominação das ruas e praças das  

povoações e estabelecer as regras de numeração 

dos edifícios;  ------------------------------------------  

- Proceder à captura, alojamento e abate de 

canídeos e gatídeos, nos termos da legislação 

aplicável;  -----------------------------------------------  



 

 
Acta  n . º    2 0  /  2 00 5 .    Reuniã o  de    02 -1 1 -2 0 0 5  

 
 

- Decidir sobre a deambulação e extinção de 

animais nocivos;  --------------------------------------  

- Declarar prescritos a favor do município, nos 

termos e prazos fixados na Lei geral e após 

publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou 

outras obras, assim como sepulturas perpétuas 

instaladas nos cemitérios propriedade municipal, 

quando não sejam conhecidos os seus 

proprietários ou relativamente aos quais se 

mostre que, após notificação judicial, se mantém 

desinteresse na sua conservação e manutenção, 

de forma inequívoca e duradoura;  ------------------  

- Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da 

Lei, as contas do município.  -------------------------  

b) No âmbito do planeamento e do desenvolvimento:  ------  

- Executar as opções do plano e o orçamento 

aprovados; ---------------------------------------------  

- Criar, construir e gerir instalações, 

equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e 

recursos físicos integrados no  património 

municipal ou colocados, por Lei, sob a 

administração municipal;  ----------------------------  
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- Participar em órgãos de gestão de entidades da 

administração central, nos casos, nos termos e 

para os efeitos estabelecidos por Lei;  --------------  

- Colaborar no apoio a programas e projecto s de 

interesse municipal, em parceria com outras 

entidades da administração central;  ---------------  

- Designar os representantes do município nos 

conselhos locais, nos termos da Lei;  ---------------  

- Promover e apoiar o desenvolvimento de 

actividades artesanais, de manifestações 

etnográficas e a realização de eventos 

relacionados com a actividade económica de 

interesse municipal;  ----------------------------------  

- Assegurar, em parceria ou não com outras 

entidades públicas ou privadas, nos termos da 

Lei, o levantamento, classificação, 

administração, manutenção, recuperação e 

divulgação do património natural, cultural, 

paisagístico e urbanístico do município, 

incluindo a construção de monumentos de 

interesse municipal.  ----------------------------------  

c) No âmbito consultivo:  ---------------------------------------  

- Participar em órgãos consultivos de entidades da 
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administração central,  nos casos estabelecidos 

por Lei.  -------------------------------------------------  

d) No âmbito do apoio a actividades de interesse 

municipal:  -----------------------------------------------------  

- Participar na prestação de serviços a estratos 

sociais desfavorecidos ou dependentes, em 

parceria com as entidades competentes da 

administração central, e prestar apoio aos 

referidos estratos sociais, pelos meios adequados 

e nas condições constantes de regulamento 

municipal;  ---------------------------------------------  

- Assegurar o apoio adequado ao exercício de 

competências por parte do Estado, nos termos 

definidos por Lei;  -------------------------------------  

e) Em matéria de licenciamento e fiscalização:  ------------  

- Aprovação da informação prévia;  ------------------  

- Conceder licenças nos casos e nos termos 

estabelecidos por Lei, designadamente para 

construção, reedificação, utilização, conservação 

ou demolição de edifícios, assim como para 

estabelecimentos insalubres, incómodos, 

perigosos ou tóxicos;  ---------------------------------  

- Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva 
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ou participada, a actividade fiscalizadora 

atribuída por Lei, nos termos por esta definidos;   

- Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total 

ou parcial ou a beneficiação de construções que 

ameacem ruína ou constituam perigo para a 

saúde ou segurança das pessoas;  -------------------  

- Emitir licenças, matriculas, livretes e 

transferências de propriedade e respectivos 

averbamentos e proceder a exames, registos e 

fixação de contingentes relativamente a veículos,  

nos casos legalmente previstos.  ---------------------  

f) E ainda; -------------------------------------------------------  

- Administrar o domínio público municipal, nos 

termos da Lei;  -----------------------------------------  

- Exercer as demais competências legalmente 

conferidas, tendo em vista o prosseguimento 

normal das atribuições do município.  --------------  

*A10*  Delegação de Poderes :  ----------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou ainda os presentes 

que delega nos senhores vereadores doutor António Oliveira, 

doutor João Rodrigues e João Carvalho, todas as 

competências próprias e delegadas.  --------------------------------  

*A11*  Fundo Permanente : --------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou autorizar o abono adiantado 

de 500 euros ao senhor Director de Departamento para 

constituir o Fundo Permanente nos termos do artigo 30º do 

Decreto-Lei 341/83 de 21 de Julho.  --------------------------------  

*A12*  Delegação de Competências para Autorização de Realizaçã o 

de Despesas ao Presidente da Câmara Municipal :  -------------  

A Lei 169/99, de 18 de Setembro, na alínea f) do número 1 do 

artigo 68º, refere que o Presidente da Câmara tem competência 

‘para autorizar a realização de despesa orçamentada até ao 

limite estipulado por Lei’, o que significa nos termos do 

Decreto –  Lei número 197/99, de 8 de Junho, que tem 

competência para realizar tais despesas até ao limite de 30.000 

contos.  -----------------------------------------------------------------  

Porém, como refere o já citado artigo 68º da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, tal limite pode ser modificado, por delegação da 

Câmara Municipal.  ---------------------------------------------------  

Dispõe, igualmente nesta matéria o Decreto – Lei 197/99 de 8 

de Junho no seu artigo 29º, número 2 que as Câmara Municipais 

podem delegar as suas competências nos seus Presidentes até ao 

limite de 150.000 contos. --------------------------------------------  

Assim dado que os vencimentos dos funcionários atingiram 

nos meses de Junho e Novembro, face ao subsídio de férias e 

Natal, montantes superior a 30.000 contos, a Câmara 
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deliberou autorizar o Presidente da Câmara, nos termos das 

disposições legais já ci tadas, a pagar os vencimentos dos 

funcionários nos meses referidos.  ---------------------------------  

*A13*  Nomeação da Comissão de Vistorias nos termos do  artigo 65º 

do Decreto –  Lei número 555/99 de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto –  Lei 177/2001 de 4 de Junho:  ----------  

A Câmara Municipal, visando dar cumprimento à disposição 

legal atrás referida, deliberou designar os técnicos engenheiro 

Vítor Jorge Almeida Ribeiro da Silva , engenheiro António 

Manuel Gomes da Fonseca Mendes, engenheiro José Carlos 

Vale Fantasia Domingues e o fiscal de obras, Car los Alberto 

Ramalho Alexandre. -------------------------------------------------  

*A14*  Nomeação da Comissão de Abertura do Concurso e 

Comissão de Análise das Propostas nos termos do artigo 60º  

do Decreto – Lei número 555/99 de 2 de Março:  ---------------  

A Câmara Municipal, visando dar cumprimento às disposições 

legais atrás referidas, deliberou nomear a Comissão de 

Abertura do Concurso, que será constituída pelo senhor 

Presidente da Câmara, senhor doutor Júlio José Saraiva 

Sarmento, que será igualmente o Presidente desta Comissão,  

pelo senhor vereador doutor António Oliveira , que substitui o 

senhor Presidente da Câmara nas suas faltas e impedimentos,  

pelo senhor engenheiro Vítor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, 
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Chefe de Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo 

e Ambiente da Autarquia e pelo senhor doutor Francisco José  

Correia Coelho, Chefe da Divisão Administrativa, que 

desempenhará as funções de secretário desta Comissão.  -------  

Mais deliberou a Câmara Municipal, nomear a Comissão de 

Análise das Propostas, nos termos da já citada disposição 

legal, que será constituída pelo senhor doutor Fernando 

Tavares Delgado, Director de Departamento, que será 

igualmente o Presidente desta Comissão , pelo Chefe de 

Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente, senhor engenheiro Vítor Jorge Almeida Ribeiro da 

Silva e pelo senhor engenheiro José Carlos Vale Fantasia 

Domingues. ------------------------------------------------------------  

*A15*  Designação e Constituição do Júri do Concurso Público, 

Concurso Limitado por Prévia Qualificação e Concurso 

Limitado sem Apresentação de Candidatura, nos termos do 

Decreto –  Lei número 197/99 de 8 de Junho:  --------------------  

Assim, visando dar cumprimento a tal determinação legal, a 

Câmara deliberou designar o senhor doutor Francisco José 

Correia Coelho, que será igualmente o Presidente do Júri 

daqueles concursos e como membros efectivos, o senhor 

engenheiro Vítor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, que 

substituirá o senhor Presidente nas suas faltas e 
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impedimentos, o senhor engenheiro José Carlos Vale Fantasia 

Domingues, a quem compete lavrar as actas.  --------------------  

A Câmara deliberou ainda designar como vogais suplentes 

daquele Júri, o senhor doutor Fernando Tavares Delgado, 

Director de Departamento da Autarquia  e o senhor engenheiro 

António Manuel Gomes da Fonseca Mendes. --------------------  

*A16*  Designação e Constituição da Comissão nos Procedimentos 

por Negociação com Publicação Prévia de Anúncio, por 

Negociação sem Publicação Prévia de Anúncio e Consulta 

Prévia, nos termos do Decreto – Lei número 197/99 de 8 de 

Junho:  -----------------------------------------------------------------  

Assim, visando dar cumprimento a tal determinação legal, a 

Câmara deliberou designar o senhor doutor Francisco José 

Correia Coelho, que será igualmente o Presidente daquelas 

Comissões e o senhor engenheiro Vítor Jorge Almeida Ribeiro 

da Silva dos Serviços Técnicos de Obras , que substituirá o 

senhor Presidente nas suas faltas e impedimentos, e o senhor 

engenheiro José Carlos Vale Fantasia Domingues dos 

Serviços Técnicos de Obras, a quem compete lavrar as actas.  -  

*A17*  Designação do Funcionário para Lavrar as Actas das 

Reuniões do Executivo :  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número dois do 

artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessent a e 
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nove, barra, noventa e nove de dezoito de Setembro, designar 

o Chefe da Divisão Administrativa, senhor doutor Francisco 

José Correia Coelho, para secretariar e lavrar as actas das 

reuniões, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos 

pelo Director de Departamento de Administração Geral, 

senhor doutor Fernando Tavares Delgado.  -----------------------  

*A18*  Designação dos Representantes da Câmara Municipal na 

Empresa Encanta, Restauração e Serviços de Trancoso,  

Lda. :  -------------------------------------------------------------------  

Face à necessidade de designar um representante da 

Autarquia na Assembleia de Sócios da referida empresa, a 

Câmara deliberou indicar o senhor vereador doutor João 

Rodrigues.  -------------------------------------------------------------  

*A19*  Designação dos Representantes da Câmara Municipal à 

Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 

Transmontana :  -------------------------------------------------------  

Havendo necessidade de  proceder, nos termos dos Estatutos, à 

indicação pelos promotores, dos representantes àquela 

Associação, a Câmara Municipal deliberou indicar o senhor 

Presidente da Câmara, o senhor vereador João Carvalho e o 

senhor vereador doutor João Rodrigues , para integrarem os 

órgãos sociais da referida Associação.  ----------------------------  

*A20*  Designação dos Membros do Conselho de Administração  e 
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Fiscal Único da Empresa Municipal Trancoso – Eventos:  ----  

O senhor Presidente da Câmara  referiu-se de seguida à 

necessidade de se proceder à designação do  novo Conselho de 

Administração da Empresa Municipal Trancoso – Eventos. -----  

Assim, propôs a recondução do senhor doutor António 

Cristóvão Ribeiro dos Santos , no cargo de Presidente daquele 

Conselho.  --------------------------------------------------------------  

Como vogais, propôs os nomes do senhor José Joaquim Abreu 

Gomes Cadima e Maria José Botelho . ------------------------------  

Relativamente ao órgão, Fiscal Único foi propost a a recondução 

da firma A. Figueiredo Lopes & Manuel Figueiredo SROC, 

representada pelo ROC 710, doutor Alberto Henrique de 

Figueiredo Lopes e ROC 754 doutor Manuel Marques  da Costa 

Figueiredo, suplente.  -------------------------------------------------  

Relativamente ao respectivo estatuto remuneratório, propôs que 

o mesmo se mantivesse ou seja, o montante de 1.250 euros para 

o Presidente do Conselho de Administração e de 350 euros para 

os vogais.  --------------------------------------------------------------  

Colocada a proposta à discussão e votação, foi a mesma 

aprovada por maioria, com a abstenção do senhor vereador 

professor Amílcar Salvador, que afirmou abster-se quer 

relativamente aos nomes propostos, quer relativamente ao 

estatuto remuneratório, tendo o senhor vereador doutor Paulo 
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Matias afirmado abster-se relativamente aos nomes propostos 

e votado favoravelmente a proposta de remuneração. Por seu 

lado o senhor vereador doutor Amaral Veiga, afirmou que se 

abstinha relativamente aos nomes propostos para o Conselho 

de Administração e votava favoravelmente a proposta de 

remuneração. ---------------------------------------------------------  

*A21*  Designação do Representante do Município na Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Trancoso:  --  

Havendo necessidade de, nos termos da Lei número 147/99 de 1 

de Setembro, proceder à designação do representante do 

Município na Comissão referida em epígrafe, a Câmara 

Municipal deliberou indicar o senhor Presidente da Câmara .  -  

ORDEM DO DIA 

*A22*  Caminho Agrícola Feital –  E.N. 226:  Os Serviços Técnicos 

informaram a Câmara que, tendo em vista o mel horamento da 

ligação entre a freguesia do Feital e a EN 226, e tendo este uma 

aptidão essencialmente agrícola 3 e de acesso a propriedades, 

bem como um rápido acesso a Vila Franca das Naves e que se 

encontra em condições de circulação muito deficientes, se ndo 

necessário o seu melhoramento. Os trabalhos previstos têm um 

orçamento de 95.222,45 euros.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto, caderno de 

encargos e programa de concurso e determinar abertura de 
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procedimento de concurso limitado sem publi cação de anúncio 

às seguintes firmas: --------------------------------------------------  

- Chupas & Morrão, S.A.;  -------------------------------------  

- António José Baraças; ---------------------------------------  

- Aurélio Lopes, Lda.; ------------------------------------------  

- Lopes & Irmãos, Lda. ; ---------------------------------------  

- Transbicho, Lda.  ----------------------------------------------  

*A23*  Obras Particulares: Em seguida foi presente o requerimento 

número 692, da Secção de Obras Particulares, ent rado nesta 

Câmara em 10 do passado mês de Outubro, de Herculano 

Francisco dos Santos, casado, residente em À do Cavalo, a 

solicitar isenção de licença de habitabilidade de um prédio 

urbano sito em Moreirinhas, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 932 da freguesia de Moreira de Rei , dado que o 

mesmo foi construído antes da entrada em vigor ao Decreto –  

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

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘Face ao teor das declarações constantes no 

requerimento, isente-se.’  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho que 

concedeu isenção da licença . ---------------------------------------  

*A24*  Turismo no Espaço Rural:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 3934, da Secretaria, entrado nesta Câmara 
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em 26 do passado mês de Setembro, do Gabinete de Apoio ao 

Investimento – Sector Turístico da Região de Turismo da Serra 

da Estrela, a dar informação prévia para a Casa de Campo –  

Casa das Fontainhas como turismo no espaço rural, sita em 

Benvende, freguesia de Palhais . ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável . ---------  

Arruamentos em Cogula  --------------------------------------------  

*A25*  Auto de Medição número 1: Em seguida foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado pela 

firma Eliseu e Filhos, Lda. , está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 33.389,66 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A26*  Auto de Medição número 2:  Em seguida foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado pela 

firma Eliseu e Filhos, Lda. , está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 7.017,60 euros.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A27*  Caminho Rural Venda do Cepo –  Limite do Concelho - Auto 

de Medição número 1: Em seguida foi presente informação 



 

 
Acta  n . º    2 0  /  2 00 5 .    Reuniã o  de    02 -1 1 -2 0 0 5  

 
 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma 

Chupas & Morrão, S.A. , está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 16.051,08 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A28*  Infra-Estruturas da Zona Industrial de Vila Franca das 

Naves (Pavimentação) - Auto de Medição número 1:  Em 

seguida foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma António José Baraças ,  está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

20.805,50 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A29*  Arruamentos em Cótimos – 1ª fase - Auto de Medição 

número 2:  Em seguida foi presente informação prestada pelos 

Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pela firma António José Baraças ,  

está em conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

31.916,51 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento.  ------------------------------------------------------------  
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*A30*  Construção de Piscina Descoberta em Trancoso - Auto de 

Medição número 1:  Em seguida foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma Eliseu 

e Filhos, Lda. , está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 23.279,39 euros.  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A31*  Arruamentos em Trancoso - Auto de Medição número 1:  Em 

seguida foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma António José Baraças ,  está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

56.264,85 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves  ---------  

*A32*  Auto de Medição número 1:  Em seguida foi presente 

informação número 194/05, emanada pelo sector de fiscalização 

do Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pela firma adjudicatária, no valor 

de 19.318,30 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

trabalhos efectuados em obra.  ---------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A33*  Auto de Medição número 2:  Em seguida foi presente 

informação número 196/05, emanada pelo sector de fiscalização 

do Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pela firma adjudicatária, no valor 

de 29.090,21 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

trabalhos efectuados em obra.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A34*  Pavimentação da Estrada Municipal Vila Franca das Naves 

– Moimentinha:  Em seguida, foi presente o requerimento 4004, 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado 

mês de Setembro, do empreiteiro Lopes & Irmãos, Lda., com 

sede em Penaverde, a enviar os melhores preços para a 

execução dos seguintes trabalhos na obra acima referida:  -------  

- Execução de aquedutos com aplicação de manilha ø 400 e 

revestimento em betão / ml  ----------------------  40 euros;  

- Execução de bocas de aquedutos:  ----------------------------  

- Bocas de aterro / un  ---------------------  200 euros;  

- Bocas de valetas / un  --------------------  200 euros;  

- Execução de passagens hidráulicas incluindo assentamen -

to de manilha ø 300 com revestimento em betão / ml  ----  
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  -------------------------------------------------------  30 euros;  

- Execução de passagens hidráulicas em betão / m2  --------  

   ------------------------------------------------------  20 euros.  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que os preços 

apresentados estão dentro do intervalo de valores praticados 

nesta região, sendo por isso de aceitar.  ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os preços propostos.  --  

*A35*  Transporte Escolar: Em seguida, foi presente o requerimento 

3947, da Secretar ia que deu entrada nesta Câmara em 27 do 

passado mês de Setembro, da Junta de Freguesia de Freches, a 

solicitar o transporte de 2 irmãos, órfãos de pai, desde a Quinta 

da Corga até à catraia para apanharem o respectivo autocarro 

dos transportes escolares.  --------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho ‘Deferido. Ao serviço de transportes escolares .’  ------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho de 

adjudicação ao transporte referido.  -------------------------------  

*A36*  Parecer sobre Projecto de Investimento:  E de seguida, foi 

presente o requerimento 4330, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 2 do corrente mês de Novembro, do Instituto 

do Emprego e Formação Profissional, Centro de Emprego de 

Pinhel, a solicitar parecer para um projecto de investimento de 

transportes rodoviários de mercadorias , de Simal & Ribeiro –  
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Serviços de Transportes, Lda. , com sede em Trancoso. ----------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável . ---------  

*A37*  Projecto de Florestação:  Em seguida, foi presente o 

requerimento 4111 que deu entrada na Secretaria da Câmara, 

em 12 do passado mês de Outubro, de Silviestrela – Serviços e 

Gestão Florestal, Lda., com sede na Guarda, a solicitar a 

emissão de parecer relativamente ao enquadramento do projecto 

de florestação no âmbito do PDM, a efectuar nos prédio s 

rústicos com os artigos 458, 402, 996 e 835 da freguesia de 

Granja e 723 e 759 da freguesia de Moimentinha, propriedade 

de José Gomes Ferreira, residente em Granja, para a 

arborização de quercus rubra e fraxinus angustifolia ao abrigo 

do Ruris.  ---------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que  os prédios 

rústicos mencionados enquadram-se em espaços de uso ou 

aptidão agrícola e espaço de produção florestal, emitindo por 

isso parecer favorável . -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável  nos 

termos da informação dos serviços.  --------------------------------  

*A38*  Subsídios:  E de seguida, foi presente o requerimento 4187, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do passado mês 

de Outubro, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves, a solicitar rectificação ao protocolo anteri ormente 
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assinado, por falta de financiamento com os encargos do 

aquecimento a gasóleo das escolas do 1º CEB e Jardins de 

Infância, no valor total de 3.811,35 euros.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A39*  Pedido de Indemnização:  Em seguida, foi presente o 

requerimento 4025 que deu entrada na Secretaria da Câmara, 

em 4 do passado mês de Outubro, de Moisés Augusto Pena,  

residente em Esporões, a solicitar o pagamento de 

indemnização correspondente à ocupação de reservatórios de 

água para abastecimento da povoação.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a indemnização de 300 

euros, pela ocupação pública do espaço de 60 metros 

quadrados em volta do depósito de água ao senhor Moisés 

Augusto Pena. --------------------------------------------------------  

*A40*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

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

*A41*  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.  -----------------------------------------  



 

 
Acta  n . º    2 0  /  2 00 5 .    Reuniã o  de    02 -1 1 -2 0 0 5  

 
 

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

Coelho -----------------------------------------------------------------  


