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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 15 DE NOVEMBRO DE 2005.   

*A1*  Aos 15 dias do mês de Novembro do ano 2005, 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 José Saraiva Sarmento, tendo comparecido todos 

os senhores vereadores.  ----------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara declarou aberta 

a reunião, dando-se de imediato início ao Período Antes da 

Ordem do Dia .  --------------------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação de Actas:  ------------------------------------------------  

Colocada a acta da reunião de Câmara do passado dia 2 de 

Novembro à discussão e votação e constatada que foi a 

necessidade de proceder à correcção da parte referente à 

votação do senhor vereador doutor Amaral Veiga, referida no 

ponto *A20* da mesma Acta e devendo passar a constar que 

aquele senhor vereador se absteve relativamente aos novos 

proponentes para o Conselho de Administração e votava 

favoravelmente a proposta de remuneração, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar a m esma acta, com a alteração 

atrás referida .---------------------------------------------------------  
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*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 217 datado de 14 do corrente mês de Novembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 96.068,43 €;  -----------------------  

- Operações não Orçamentais: 343.184,69 €.-----------------  

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

*A5*  Intervenções:  Seguidamente o senhor Presidente da Câmara  

dando inicio ao Período Antes da Ordem do Dia , referiu a 

necessidade de a Câmara Municipal apreciar e aprovar o Plano 

de Aldeia da Cogula, iniciativa levada a cabo no âmbito da 

AIBT do Côa, tendo para isso solicitado ao arquitecto Tiago 

Castela, responsável máximo pela preparação do referido Plano, 

a presença na reunião a fim de poder apresentar em sínte se o 

referido Plano.  --------------------------------------------------------  

Esteve igualmente presente o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Cogula.  -------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara lembrou que o citado Plano 

integrado na AIBT do Côa, tinha como objectivo eleger um 

conjunto de aldeias com património, como portas de entrada do 

Côa, devendo para isso naturalmente ter uma relação de 

proximidade física com aquele espaço, o que determinava a 

escolha da Cogula, junto ao IP2, para integrar a candidatura à 
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citada medida „Aldeias do Côa‟.  ------------------------------------  

De seguida o arquitecto Tiago Castela procedeu à apresentação 

do Plano de Aldeia da Cogula.  --------------------------------------  

Em síntese, referiu que o Plano começou por fazer um 

enquadramento da freguesia, tendo sido elaborado um estudo 

socio-económico, um levantamento da história e tradições, nela 

contando a morfologia da estrutura urbana, as infra -estruturas 

existentes, etc..  -------------------------------------------------------  

Naturalmente, acrescentou, o referido Plano contêm um 

conjunto de propostas de intervenção ao nível do espaço 

público, como seja a requalificação do largo e outros espaços, a 

requalificação e iluminação do cruzeiro e área envolvente, bem 

como a pavimentação de alguns arruamentos e passeios.  --------  

No que respeita ao edificado, apontou como área de intervenção 

a requalificação da Igreja Matriz, a reabilitação do coreto, a 

aquisição/reabilitação de um imóvel para posto de 

recepção/vendas e diversas melhorias de infra -estruturas 

existentes.  -------------------------------------------------------------  

Terminada a explicação do Plano, foi o mesmo colocado à 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade.  -----------------  

*A6*  Seguidamente, tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para solicitar a entrega de cópia da acta 

respeitante à última reunião de Câmara do anterior executivo, 
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realizada no passado dia 15 de Outubro.  ---------------------------  

*A7*  O senhor vereador professor Amílcar Salvador aproveitou ainda 

para chamar à atenção para a necessidade de se proceder à 

limpeza de algumas sarjetas, em diverso Bairros de Trancoso. --  

Em resposta o senhor vereador João Carvalho tomou a palavra 

para afirmar que os serviços externos se encontram a proceder à 

limpeza de sarjetas, desde há vários dias.  -------------------------  

*A8*  De seguida tomou a palavra o senhor vereador doutor Amaral 

Veiga para solicitar esclarecimentos relativamente à entrega no 

Tribunal Constitucional da declaração de rendimentos a 

efectuar no início de cada mandato.  --------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara  afirmou a este propósito que na 

próxima reunião de Câmara, seriam distribuídos aos senhores 

vereadores as declarações a entregar no Tribunal 

Constitucional, formalidade obrigatória no início e fim de cada 

mandato.  ---------------------------------------------------------------  

*A9*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor Paulo 

Matias para solicitar que a Câmara Municipal, uma vez que se 

encontra a preparar o orçamento para o próximo ano, previsse 

uma verba destinada a apoiar a conclusão da obra da sede da 

Junta de Freguesia de Rio de Mel, obra esta já apoiada pela 

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

Em resposta o senhor Presidente da Câmara afirmou que a obra 
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referida pelo senhor vereador doutor Paulo Matias, seria 

apoiada no próximo ano pela Câmara Municipal.  -----------------  

*A10*  De seguida tomou a palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira, que começou por se referir à obra de construção do 

Hotel do Palácio Ducal, a iniciar brevemente, segundo o seu 

promotor, afirmando ser importante e necessário preparar e 

acautelar com atenção, um plano para ocupação dos espaços 

públicos na zona envolvente ao edi fício a reparar, contando 

para isso promover na próxima semana uma reunião com os 

engenheiros responsáveis da citada conjuntamente com os 

Serviços Técnicos da Autarquia.  ------------------------------------  

*A11*  De seguida, o senhor vereador doutor António Oliveira  

informou os presentes relativamente aos mais recentes números 

entregues pelo Posto de Turismo, no que respeita ao número de 

pessoas que visitaram em Trancoso, quer no que respeita ao 

número de visitas guiadas realizadas.  ------------------------------  

Assim, realçou o facto de no corrente ano ter crescido 

enormemente o número de visitantes e de visitas guiadas, 

relativamente aos anos anteriores.  ----------------------------------  

*A12*  O senhor vereador doutor António Oliveira  referiu-se de 

seguida à questão de encerramento do mercado de aves vivas, 

por força da epidemia da gripe aviária.  ----------------------------  

Assim, lembrou que a Direcção Geral de Veterinária, neste 
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processo, começou por impedir a realização de qualquer 

mercado de aves vivas, vindo mais tarde a decidir que tais 

mercados poderiam ser realizados, desde que fosse feita uma 

„avaliação do risco ‟ e em determinadas condições.  --------------  

Referiu ainda que o Veterinário Municipal manifestou a opinião 

de que o mercado de aves vivas em Trancoso se mantivesse 

encerrado.--------------------------------------------------------------  

Analisada que foi a questão, a Câmara Municipal deliberou 

manter o encerramento do mercado de aves vivas já decre tado .   

*A13*  Seguidamente o senhor Presidente da Câmara  informou os 

presentes da realização, amanhã, dia 14, em Santarém, de um 

Encontro Nacional de Eleitos Locais, promovido pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, com vista a 

contestar a proposta de Orçamento de Estado para 2006, no que 

respeita às implicações que a mesma trás para as autarquias.  ---  

Assim, o senhor Presidente da Câmara referiu em síntese 

algumas das preocupações que a citada proposta de orçamento 

suscita à ANMP, como sejam, o não cumpr imento da Lei das 

Finanças Locais, o aumento dos descontos obrigatórios para a 

Caixa Geral de Aposentações, a questão do endividamento, etc..   

Dada esta explicação, convidou todos os autarcas, que assim o 

entendessem, a participar no referido Encontro.  ------------------  

ORDEM DO DIA 
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*A14*  Solicitação de Propostas tendo em vista a Contracção de um 

Empréstimo de Longo Prazo:  --------------------------------------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara  

para lembrar que a Direcção Geral das Autarquias Locais, nos 

termos da Lei número 55-B/2004 de 30 de Dezembro 

(Orçamento do Estado para 2005) e Decreto – Lei número 

57/2003 de 4 de Março, informou o Município de Trancoso dos 

montantes rateados a que podia aceder, para efeitos de 

contracção de novos empréstimos de médio e longo prazo, 

conforme condições constantes dos ofícios circulares números 7 

e 23/2005 da já citada Direcção Geral, totalizando assim 

aqueles montantes, o valor de 793.844 euros.  ---------------------  

Relativamente ao conjunto de obras a financiar pelo futuro 

empréstimo, o senhor Presidente da Câmara sugeriu as 

seguintes: Aquisição e Aprovação de Filtros para a ETA, 

Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves, 

Construção da Piscina Descoberta em Trancoso e Fornecimento 

e Aplicação da Estrutura de Apoio à Piscina Descoberta de 

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

Assim, o senhor Presidente da Câmara propôs que a Autarquia 

solicitasse proposta tendo em vista a contracção de um 

empréstimo de longo prazo, 20 anos, com um período de 

carência de 3 anos, para o montante de 793.844 euros,  
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destinado a financiar as obras atrás referidas, c om consulta às 

seguintes instituições bancárias:  ------------------------------------  

- Banco Português de Investimentos;  -------------------------  

- Banco Espírito Santo;  -----------------------------------------  

- Caixa Geral de Depósitos;  ------------------------------------  

- Banco Millennium – BCP. ------------------------------------  

Colocada a proposta à votação foi a mesma aprovada por 

maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do 

Partido Socialista. ----------------------------------------------------  

*A15*  Expropriação de Terreno destinado à instalação do Mercado 

Grossista de Trancoso – rectificação de deliberação:  ---------  

Dando, cumprimento ao solicitado pela Direcção Geral das 

Autarquias Locais, a Câmara Municipal deliber ou proceder à 

rectificação da deliberação de 19 de Abril do corrente ano e que 

se prende com a aprovação da resolução visando requerer a 

utilidade pública e posse administrativa de uma parcela de 

terreno destinado à instalação do Mercado Grossista de 

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

Mais foi deliberado, nos termos do número 5 do artigo 10º do 

Código das Expropriações, notificar todos os co-proprietários e 

interessados conhecidos do conteúdo da deliberação ora 

rectificada.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, na sequência da construç ão 
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do Centro de Feiras e Iniciativas Empresarias e subsequente 

realização dos arranjos urbanísticos na respectiva zona 

envolvente, necessita, urgentemente de arranjar uma alternativa 

para instalar definitivamente o mercado grossista que todas as 

sextas-feiras se realiza em Trancoso.  -------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso considera de fundamental 

importância para o concelho e toda a região a manutenção do 

mercado grossista em Trancoso, que pela sua já longa tradição 

faz do mercado semanal das sextas-feiras, um local de visita 

obrigatória para centenas de comerciantes retalhistas que 

necessitam deste tipo de comércio, gerando desta forma um 

conjunto de mais-valias económicas pelos impactos directos e 

indirectos produzidos, imprescindíveis à economia local e 

regional.  ---------------------------------------------------------------  

Neste pressuposto, a Câmara Municipal, face à urgência de todo 

o processo, procedeu à elaboração de um projecto tendo em 

vista a construção do futuro mercado grossista de Trancoso, 

que, tendo sido presente e aceite, é formalmente aprovado .  ------  

Assim, pretendendo a Autarquia que o espaço a disponibilizar 

aos grossistas, tendo em vista continuar a apostar neste tipo de 

actividade, reúna as condições essenciais para o efeito, como 

sejam, a acessibilidade, a área e a localização, foram 

notificadas, nos termos do Código das Expropriações os co-
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proprietários Maria Emília Moutinho Garcês Cabral e Luís 

Gonzaga Simões Cabral.  ---------------------------------------------  

O co-proprietário Álvaro Moutinho Garcês, casado em 

separação de bens, faleceu a 30 de Abril de 1998, conforme 

cópia da certidão de óbito e respectivo testamento que se 

juntam. -----------------------------------------------------------------  

Assim, na sequência deste conhecimento pelo Município do 

citado testamento foram igualmente notificados a Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso e Fernando Moutinho Garcês Cabral  e 

tendo em vista acautelar a existência de  eventuais interessados,  

a Câmara Municipal deliberou igualmente notificar, por Edital, 

mediante publicação em jornal regional e nacional , a já referida 

intenção de aquisição da parcela em causa.  ------------------------  

Feitas as acima referidas notificações, não houve qualquer 

resposta quer dos co-proprietários quer de outros eventuais 

interessados.  -----------------------------------------------------------  

Em consequência, o executivo deliberou, cumpridas que foram 

as diligências prévias, aprovar nos termos do artigo 10° da Lei 

número 168/99 de 18 de Setembro, a resolução visando 

requerer a declaração de utilidade pública e posse 

administrativa da parcela de terreno, sita na Quinta do Conde 

- Sorte das Viúvas, freguesia de Santa Maria.  -------------------  

Assim nos termos da alínea c) do artigo 7° do artigo 64° da 
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Lei número 169/99 de 18 de Setembro e para os efeitos do 

artigo 10° da lei número 168/99 de 18 de Setembro, a Câmara 

Municipal deliberou propor ao Secretário de Estado da 

Administração Local, a declaração de utilidade pública e 

posse administrativa com carácter de urgência, para efeitos de 

expropriação de uma parcela de terreno a destacar de um 

prédio rústico sito no lugar da Quinta do Conde - Sorte das 

Viúvas, inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria 

sob o número 2588 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso sob o  número 00320.  ------------------------  

O referido terreno tem uma área total de 1.180.054 metros 

quadrados, dos quais apenas se revelam necessários e 

indispensáveis à concretização dos objectivos já propostos, 

10.000 metros quadrados.  -------------------------------------------  

De acordo com o Auto de Avaliação elaborado  pelo 

engenheiro Almiro Gomes Lopes, perito da lista oficial e que 

fundamentou a proposta da Autarquia, a previsão do montante 

de encargos a suportar com o terreno a expropriar será de 

129.100 euros.  --------------------------------------------------------  

A zona objecto de expropriação e posse administrativa e stá 

designada no Plano Director Municipal como zona de 

equipamentos colectivos.  --------------------------------------------  

*A16*  Proposta de Alteração ao Estatuto Remuneratório dos 
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Membros do Conselho de Administração da Empresa 

Municipal Trancoso – Eventos:  -----------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara  tomou de seguida a palavra para 

propor a alteração do estatuto remuneratório dos membros do 

Conselho de Administração da empresa municipal Trancoso -

Eventos, afirmando, justificar-se uma alteração daquele 

estatuto, não só porque existe, comparativamente, uma 

diferença muito significativa da remuneração dos membros do 

Conselho de Administração da empresa municipal relativamente 

a outras empresas municipais existentes no distrito, situação 

que importa corrigir, como também porque o estatuto de vogais, 

irá ser alterado, passando estes a exercer funções em regime de 

meio tempo. -----------------------------------------------------------  

Assim, propôs que o Presidente do Conselho de Administração 

da empresa municipal Trancoso – Eventos passasse a auferir 

mensalmente o montante de 1.500 euros e os vogais passassem 

a auferir o montante de 600 euros.  ----------------------------------  

Colocada a proposta à discussão e votação, foi a mesma 

aprovada por maioria, com os votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, devendo esta proposta ser 

apreciada e votada na próxima Assembleia Municipal.  ---------  

Justificando o voto dos vereadores do Partido Socialista, o 

senhor doutor Paulo Matias afirmou que, por uma questão de 
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coerência relativamente à posição que o Partido Socialista 

tomou no que respeita à criação da Empresa Municipal 

Trancoso – Eventos, o voto não poderia de de ixar de ser um 

voto contra.  -----------------------------------------------------------  

*A17*  Transportes Escolares:  Em seguida foi presente a informação 

dos serviços dando conta que de acordo com a candidatura 

apresentada para generalização da língua inglesa aos 3º e 4º ano 

do primeiro ciclo, ao abrigo do regulamento l egal e face à 

urgência do início do transporte, foram solicitadas propostas 

para os diferentes percursos, cujos preços propostos são os 

seguintes:  --------------------------------------------------------------  

- Alunos de Rio de Mel e Palhais, às quintas -feiras para o 

Reboleiro: Aristides Nobre de Jesus no valor de 1 2,50 

euros;  ----------------------------------------------------------  

- Alunos de Tamanhos e Carnicães, às segundas -feiras para 

Freches: Táxi Acácio Amado, Lda. no valor de 20 euros;   

- Alunos de Aldeia Nova, às terças -feiras para Trancoso: 

Victertaxi, Lda. no valor de 35 euros;  ----------------------  

- Alunos de Guilheiro e Torre do Terrenho, às sextas-feiras 

para Castanheira: Victertaxi, Lda. no valor de 35 euros;   

- Alunos de Golfar, Esporões e Zabro, às quintas -feiras 

para Trancoso: Victertaxi, Lda. no valor de 26 euros;  ---  

- Alunos de Feital,  às quintas -feiras para Vila Franca das 
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Naves: Aurélio A. Pereira no valor de 15 euros;  ----------  

- Alunos de Póvoa do Concelho, às sextas -feiras para Vila 

Franca das Naves: Alfredo Santos Batista no valor de 8 

euros;  ----------------------------------------------------------  

- Alunos de Granja e Moimentinha, às quintas -feiras para 

Vila Franca das Naves: Manuel  T. Araújo, Lda. no valor 

de 9 euros.  -----------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho “Adjudique-se os percursos constantes da 

informação. À reunião de Câmara para ratificação ”.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar nos exactos termos o 

despacho de adjudicação dos transportes destinados ao ensino 

do inglês.  --------------------------------------------------------------  

*A18*  Obras Particulares: Em seguida foi presente o requerimento 

número 560, da Secção de Obras Particulares, entrado nesta 

Câmara em 9 do passado mês de Agosto, de António Maria 

Gonçalves, residente em Prova, a solicitar a aprovação do 

projecto de arquitectura relativo às alterações a efectuar à obra 

de edificação de um edifício de habitação colectiva e comércio 

que se encontra a construir no lote designado como Bloco 9 do 

loteamento com o alvará 12/90 no Bairro de Santa Luzia, em 

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

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que apreciado o 
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projecto de arquitectura, verificou-se que o mesmo cumpre 

cabalmente as condicionantes constantes no alvará de 

loteamento, R.G.E.U., e demais  normas legais e regulamentares 

em vigor, pelo que estes serviços não vêm inconveniente no seu 

deferimento.  -----------------------------------------------------------  

As alterações propostas, são na sua essência, acertos de 

divisionamento interior, acesso directo do espaço de arrumos 

existente no sótão ao piso inferior e alteração de vãos.  ----------  

As alterações já efectuadas, não carecem da apresentação de 

qualquer projecto de especialidades. No entanto, o processo 

deverá ser sujeito a um processo de contra ordenação, uma vez 

que o requerente efectuou obra para a qual não requereu o 

prévio licenciamento.  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto de 

alterações e em consequência emitir licença administrativa, 

devendo ser paga contra-ordenação pela falta de prévio 

licenciamento.  --------------------------------------------------------  

*A19*  E seguidamente foi presente o requerimento número 686, da 

Secção de Obras Particulares, entrado nesta Câmara em 10 do 

passado mês de Setembro, de Miguel Domingues Baltazar, 

residente em Cogula, a entregar como solicitado os diversos 

projectos das especialidades, para a construção de um arrumo.  -  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que a Câmara 
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Municipal, aprovou o projecto de arquitectura e solicitou os 

projectos das especialidades. Cumpre a este serviço informar 

que estão estes projectos instruídos em conformidade com a 

legislação aplicável em vigor, não tendo sido detectada, nesta 

matéria, qualquer irregularidade impeditiva do licenciamento 

da obra em epígrafe.  --------------------------------------------------  

A construção deverá ser executada conforme mapa de 

acabamentos, devendo o telhado ser executado em telha 

cerâmica.---------------------------------------------------------------  

A estimativa orçamental da obra é de 30.000,00 euros.  ----------  

O prazo para a execução das obras a licenciar é de 12 meses.  ---  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

„Emita-se alvará de licença administrativa de obra. À 

ratificação da próxima reunião .‟  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho emitido 

no contexto dos poderes de gestão . --------------------------------  

*A20*  Arranjos Urbanísticos em Trancoso – Rotunda e 

Rectificação de Cruzamento – Trabalhos a Mais:  Os Serviços 

Técnicos informaram a Câmara que a empreitada em epigrafe, 

existe a necessidade de executar trabalhos cuja espécie ou 

quantidades não tinham sido incluídos no contrato inicial,  

trabalhos esses que não podem ser separados do contrato da 

empreitada e outros que embora separáveis, são estritamente 
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necessários ao seu acabamento.  -------------------------------------  

Os trabalhos em causa devem-se a erros e omissões de projecto 

e dizem respeito a:  ----------------------------------------------------  

-Trabalhos cujas quantidades irão ser ultrapassadas, os 

quais dizem respeito à escavação com meios mecânicos e 

respectivo transporte;  ----------------------------------------  

-Trabalhos que não estavam previstos por falta de estudo 

geotécnico e que implicam a escavação com recurso a 

explosivos dada as características do solo.  ----------------  

Para os trabalhos que não estavam previstos o empreiteiro fez 

uma proposta de preços de 17,24 euros por metro cúbico, preço 

esse que se entendeu ser elevado e ao qual se fez uma nova 

contraproposta de 8 euros. O empreiteiro apresentou uma nova 

proposta de 12,50 euros por metro cúbico, valor esse que 

poderá ser considerado aceitável.  -----------------------------------  

Os trabalhos acima referidos e de acordo com o preç o aplicável, 

têm um orçamento de 81.922,10 euros, o qual representa cerca 

de 24% do valor da adjudicação. O valor máximo para autorizar 

a realização dos trabalhos a mais de acordo com o ponto 1, 

artigo 45º do Decreto – Lei número 59/99, de 2 de Março, é de  

25%. --------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou  aprovar os preços e o volume 

dos trabalhos a mais, bem como a sua execução nos termos da 
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informação, dispensando-se o estudo previsto no artigo 45º 

número 2 do Decreto – Lei 59/99, procedendo-se à celebração 

do contrato adicional.  -----------------------------------------------  

*A21*  Abastecimento de Água e Saneamento a Benvende:  Os 

Serviços Técnicos informaram a Câmara que a empreitada 

acima referida foi consignada em 2 de Setembro de 2004, tendo 

um prazo de execução de 6 meses. Em 4 de Fevereiro do 

corrente ano, o empreiteiro solicitou uma prorrogação do prazo 

por mais 6 meses. A Câmara concedeu a prorrogação solicitada 

a título gracioso. Assim sendo o prazo da execução da obra 

teria terminado em 2 de Setembro. Atendendo a que parte da 

obra se desenvolve numa estrada nacional, houve a necessidade 

de pedir autorização à Direcção de Estradas da Guarda, tendo 

sido marcada para o dia 17 de Outubro corrente a reunião 

preparatória para iniciar os trabalhos na estrada nacional.  ------  

Assim sendo deverá ser concedido ao empreiteiro o pr azo de um 

mês, a partir da presente informação, para conclusão das obras.   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a prorrogação pelo 

prazo de um mês a título gracioso.  ---------------------------------  

*A22*  Ampliação e Beneficiação de Diversas Electrificações –  Zona 

Envolvente ao Convento de São Francisco - Auto de Medição 

número 1: Em seguida foi presente informação prestada pelos 

Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, informando que o 
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auto em epígrafe, elaborado pela firma LGB – Sociedade de 

Projectos, Infra-Estruturas Eléctricas e de Telecomunicações, 

Lda. , está em conformidade com os trabalhos executados, no 

valor de 41.289,75 euros.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A23*  Construção de Piscina Descoberta em Trancoso  - 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 39.040,35 euros.  --------------------------  

A Câmara Municipal de liberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A24*  Arruamentos em Ribeira do Freixo - 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 

23.442 euros.  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves  ---------  
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*A25*  Trabalhos a Mais:  Em seguida foi presente informação número 

239/05, emanada pelo sector de fiscalização do Gabinete de 

Apoio Técnico de Trancoso, a dar conta depois de solicitado 

pelo empreiteiro da obra a realização de trabalhos a mais, estes 

implicam um aumento de 53.219,42 euros, do s eguinte modo: --  

-Trabalhos a mais a preços de contrato: 10.822,60 euros;  --  

-Trabalhos a mais a preços acordados: 42.392,82 euros.  ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o preço dos trabalhos 

a mais previstos, devendo os Serviços Técnicos confirmar o 

volume das escavações.  ----------------------------------------------  

*A26*  Auto de Medição número 3: Em seguida foi presente 

informação número 242/05, 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 27.727,24 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A27*  XV Congresso da ANMP: Em seguida, foi presente o 

requerimento da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses a dar conta que se vai realizar no próximo dia 9 e 

10 de Dezembro, o XV congresso com o tema „ Descentralizar 

Portugal, Modernizar o Poder Local ‟, no Centro de Congressos 
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da Alfandega, no Porto.  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou inscrever o senhor Presidente 

da Câmara como membro do Conselho Fiscal, o senhor 

vereador doutor António Oliveira, como substituto do senhor 

Presidente da Câmara, o senhor doutor Leal, Presidente da 

Assembleia Municipal e ainda o representante das Juntas de 

Freguesia, o senhor Presidente da Junta de Valdujo, bem 

como pagar as inscrições e assumir os custos de deslocações, 

alojamento e alimentação necessárias.  ----------------------------  

*A28*  F.A.C.T.O.:  Em seguida foi presente o protocolo entre a 

Câmara Municipal e Emanuel Dimas Melo Pimenta e Rui Barba, 

com vista à criação da Fundação para as Artes, Ciências, 

Tecnologias – Observatório, que visa através das suas 

actividades, a dinamização cultural da região assim como a 

atracção de um público à cidade de Trancoso, revitalizando a 

sua oferta turística, nomeadamente ao turismo cultural.  ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o protocolo e dar 

poderes ao senhor Presidente da Câmara para o assinar.  ------  

*A29*  Projecto Leader+:  Em seguida foi presente o requerimento 

número 4003, da Secretaria, entrado nesta Câmara em 30 do 

passado mês de Setembro, da Raia Histórica,  a informar que a 

prestação mensal para a implantação e assistência técnica ao 

projecto concelhio de promoção turística é de 2.000 euros.  -----  
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A Câmara Municipal deliberou acordar e proceder à 

transferência aprovada de 2 .000 euros por mês.  -----------------  

*A30*  10ª. Alteração às Grandes Opções do Plano e do Orçamento 

de 2005:  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 10ª. Alteração às 

Grandes Opções do Plano e do Orçamento de 2005, sendo de 

17.740 euros o valor global de reforços e anulações de ste 

último documento.  ---------------------------------------------------  

*A31*  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.  ------------------  

*A32*  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: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

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


