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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2005.   

*A1*  Aos 14 dias do mês de Dezembro 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 à discussão e votação, a acta da reunião ordinária 

realizada em 29 do passado mês de Novembro, documento que 

previamente havia sido distribuído, foi a mesma aprovada .  -----  

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 236 datado de 13 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 125.508,13  €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 357.667,33 €. -----------------  

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



 

 
Acta  n . º    2 3  /  2 00 5 .    Reuniã o  de    14 -1 2 -2 0 0 5  

 
 

*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para chamar à atenção para a 

necessidade de proceder à reparação da rua em frente ao Hotel, 

pois existe ali um buraco.  --------------------------------------------  

A este propósito o senhor vereador João Carvalho afirmou que 

o local referido já foi objecto de reparação por 2 vezes, 

devendo na próxima semana ser novamente reparado.  ------------  

*A6*  O senhor vereador professor Amílcar Salvador chamou à 

atenção para a necessidade de reparar a estrada, junto ao 

Edifício Távora I, sito no Bairro Senhor dos Aflitos, dado que o 

piso abateu, na sequência da abertura da estrada, para passagem 

de conduta de água.  ---------------------------------------------------  

*A7*  O senhor vereador professor Amílcar Salvador referiu-se ainda 

aos semáforos colocados junto à Escola Secundária, que não 

funcionam há vários dias, devendo os mesmos ser reparados, 

aproveitando-se agora o período de férias escolares.  -------------  

*A8*  Por último o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

referiu-se ao estado em que se encontra o caminho rural do 

Barrocal, dado que se torna bastante complicado  as pessoas 

transitarem no referido trajecto, sendo por isso necessário 

efectuar ali alguns trabalhos, no sentido de minorar as 

dificuldades das pessoas.  --------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara  referiu a este propósito  que o 
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citado caminho se encontra já adjudicado, tendo já insistido por 

diversas vezes com o empreiteiro, embora se deva reconhecer 

que esta não é a altura adequada para se iniciarem aquele tip o 

de empreitadas,  -------------------------------------------------------  

*A9*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira para se referir, sem prejuízo de futuramente a 

Câmara reflectir sobre esta questão, à necessidade de alterar a 

data da realização da Feira de Santa Luzia, pois está p rovado 

que o impacto da mesma está ligado ao dia da semana em que a 

mesma ocorre.  ---------------------------------------------------------  

Assim seria importante recolocar a referida Feira num fim -de-

semana, a fim de devolver a importância e a atractabilidade ao 

mesmo evento, isto apesar das vozes críticas que se irão 

levantar contra esta medida.  -----------------------------------------  

A este propósito, o senhor vereador doutor Amaral Veiga 

afirmou que seria importante reflectir sobre a hipótese de 

marcar a citada Feira para um fim-de-semana, elaborando um 

programa de onde constassem vários eventos, utilizando para o 

efeito eventualmente o Pavilhão Multiusos.  -----------------------  

*A10*  Por ultimo o senhor vereador doutor António Oliveira  referiu-se 

à questão da aquisição e aplicação dos filtros de carvão activo 

para a ETA, constante da última revisão orçamental, para 

afirmar, em complemento às explicações dadas na última 
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Assembleia Municipal, que a Câmara Municipal elaborou uma 

candidatura para aqueles filtros, a construção de um depósito,  

bem como a construção de condutas, não tendo esta candidatura 

sido aprovada, não havendo para isso portanto qualquer 

financiamento.  --------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A11*  Destaque de uma Parcela:  Em seguida foi presente o 

requerimento número 751, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês de Novembro, 

de Maria Luísa Crespo Gambôa  Pimentel, viúva, residente em 

Lisboa, a solicitar autorização para o destaque de uma parcela 

de terreno sito no lugar do salgado, freguesia de Cogula, 

inscrita na matriz predial urbana com o artigo 82 e descrita na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

00325 de 31 de Março de 1999.  -------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que o 

prédio está situado na zona urbana, cumprindo cumulativamente 

as seguintes condições do artigo 6º do Decreto - Lei número 

555/99, de 16 de Dezembro:  -----------------------------------------  

- As parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamentos públicos;  ----------------------------------------  

- A construção erigida ou a erigir na parcela a destacar 

dispõe de projecto aprovado.  --------------------------------  
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O prédio rústico sobre o qual incide a operação de destaque tem 

a área de 17.202 metros quadrados, a parcela a destacar tem a 

área de 4.292,92 metros quadrados e a parcela sobrante terá a 

área de 12.909,08 metros quadrados.  -------------------------------  

A construção terá uma área de 200 metros quadrados, rés -do-

chão e destina-se a armazém. ----------------------------------------  

Na parcela sobrante, não será permit ido efectuar mais nenhum 

destaque por um prazo de 10 anos.  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque de 

harmonia com a informação dos Serviços.  -----------------------  

*A12*  Licença de Habitabilidade :  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 693, da Secção de Obras Parti culares, que 

deu entrada nesta Câmara em 10 do passado mês de Outubro, de 

Abílio de Andrade, casado, reformado, residente em Rio de 

Moinhos, freguesia de Santa Maria, deste concelho de 

Trancoso, a solicitar certidão em como o prédio urbano, sito em 

Rio de Moinhos, da referida freguesia de Santa Maria, inscrito 

na matriz sob o artigo 921, está isento de licença de 

habitabilidade, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor do 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 
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requerimento, isente-se”.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou  ratificar o despacho 

considerando-se isento de licença de habitabilidade . -----------  

*A13*  Execução de Infra-Estruturas na Zona Urbana de Vila 

Franca das Naves (Plano de Pormenor) – 1ª Fase - Auto de 

Medição nº. 17:  Em seguida, foi presente informação prestada 

pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que 

o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Albino & 

Inácio, Lda. , está em conformidade com as medições efectuadas 

e com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

10.803,46 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A14*  Requalificação da Iluminação junto à Fonte Luminosa em 

Vila Franca das Naves - Auto de Medição nº. 1:  Em seguida, 

foi presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de 

Obras desta Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, 

elaborado pelo empreiteiro LGB –  Sociedade de Projectos, 

Infra-Estruturas Eléctricas e de Telecomunicações, Lda. , está 

em conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 528,75 euros.  -----  

A obra está concluída, havendo a registar trabalhos a menos no 

valor de 267.50 euros.  ------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A15*  Iluminação Decorativa em Vila Franca das Naves  - Auto de 

Medição nº. 1:  Em seguida, foi presente informação prestada 

pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que 

o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro LGB –  

Sociedade de Projectos, Infra-Estruturas Eléctricas e de 

Telecomunicações, Lda. , está em conformidade com as 

medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 1.961,30  euros.  ------------------------------  

A obra está concluída, havendo a registar trabalhos a menos no 

valor de 354 euros.  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

Construção de Piscina Descoberta em Trancoso  ---------------  

*A16*  Auto de Medição nº. 3:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar 

conta que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Eliseu 

& Filhos, Lda. , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 58.676,48 euros.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento.  ------------------------------------------------------------  
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*A17*  Trabalhos a Mais:  Os Serviços Técnicos informaram a Câmara 

que no decurso da obra acima referida surgiram trabalhos cujas 

quantidades irão ser ultrapassadas. Os trabalhos em causa 

dizem respeito à escavação, fornecimento e aplicação de tela 

armada e fornecimento e aplicação de mosaico. -------------------  

Os trabalhos em causa têm um orçamento de 3.250 euros e 

representam 2,6% dos trabalhos contratados inicialmente.  ------  

Anexando mapa de quantidades, onde estão referenciadas os 

respectivos trabalhos, quantidades, os preços unitários da 

proposta e preços totais dos diferentes trabalhos.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os trabalhos a mais de 

harmonia com a informação devendo ser outorgado contrato 

adicional.  --------------------------------------------------------------  

Abastecimento de Água, Drenagem e Tratamento de Esgotos 

de Miguel Choco -----------------------------------------------------  

*A18*  Auto de Medição nº. 4 (Redes de Águas):  Em seguida, foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro António José Baraças , está em conformidade 

com as medições efectuadas e com os preços unitários 

constantes na proposta, no valor de 3.024,68 euros.  --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  
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*A19*  Auto de Medição nº. 4 (Redes de Esgotos):  Em seguida, foi  

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro António José Baraças , está em conformidade 

com as medições efectuadas e com os preços unitários 

constantes na proposta, no valor de 9.092,06 euros.  --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

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

*A20*  Seguidamente foi presente o requerimento número 4239, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 24 do passado mês 

de Outubro, do empreiteiro Dabeira – Sociedade de 

Construções, Lda., a submeter para aprovação o Plano de 

Segurança e Saúde da obra referida em epígrafe.  -----------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que o Plano de 

Segurança deverá ser aprovado pelo dono de obra, aprovação 

essa que deverá ser dado conhecimento ao empreiteiro.  ---------  

O dono de obra deverá ainda comunicar à Inspecção-geral de 

Trabalho.---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de Segurança.   

*A21*  Auto de Medição número 4:  Em seguida foi presente 

informação número 276/05, emanada pelo sector de fiscalização 

do Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, informando que o 
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auto em epígrafe, elaborado pela firma adjudicatária, no val or 

de 59.161,01 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A22*  Trabalhos a Mais:  Os Serviços Técnicos informaram a Câmara 

que os valores apresentados conferem com os que foram 

verificados em obra.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, confirmados os valores das escavações , 

deliberou aprovar os trabalhos a mais no valor de 53.219,42 

euros, de harmonia com a informação . ---------------------------  

*A23*  Caminho Rural Venda do Cepo – Limite do Concelho –  

Prorrogação de Prazo:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 4642, da Secretaria, que deu entrada nesta 

Câmara em 25 do passado mês de Novembro, do empreiteiro 

Chupas & Morrão, S.A., com sede em Trancoso, a solicitar a 

prorrogação do prazo da empreitada referida em epígrafe por 

um período de 120 dias.  ----------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que não viam 

inconveniente.  ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não ver inconveniente 

prorrogando-se o prazo como proposto em face das razões 

apontadas.  -------------------------------------------------------------  
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*A24*  Arruamentos em Trancoso:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 4752, da Secretaria, que deu entrada nesta 

Câmara em 2 do corrente mês de Dezembro, do empreiteiro 

António José Baraças, com sede em Souropires, a apresentar o 

melhor preço para o levantamento de caixas de visita e sarjetas,  

no valor de 60 euros por unidade.  ----------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que o preço agora 

proposto está dentro do intervalo de valores considerados 

razoáveis.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o preço proposto em 

face do parecer favorável dos serviços.  ---------------------------  

*A25*  Associação de Municípios do Vale do Côa:  Em seguida, foi 

presente o requerimento 4799, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 2 do corrente mês de Dezembro, da 

Associação referida em epígrafe, a solicitar a indicaçã o de 

vereador para fazer parte conjuntamente com o senhor 

Presidente da Câmara da Assembleia Intermunicipal, que terá 

lugar pelas 12 horas do próximo dia 11 de Janeiro, em Vila 

Nova de Foz Côa.  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indicar o senhor Presidente da 

Câmara e o senhor vereador doutor António Oliveira.  ----------  

*A26*  Atribuição de Banca no Mercado Municipal : Em seguida foi 

presente o requerimento número 739 que deu entrada nesta 
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Câmara em 22 do passado mês de Novembro, de José Pais 

Nunes de Almeida, residente em Aldeia Viçosa, concelho da 

Guarda, a solicitar, conforme Edital de 8 do passado mês de 

Novembro, a atribuição da banca número 20, destinada à venda 

de pão. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar ao requerente, aliás 

único ao concurso. ---------------------------------------------------  

*A27*  Prolongamento de Horário de Funcionamento : Em seguida 

foi presente o requerimento número 4443, que deu entrada nesta 

Câmara em 10 do passado mês de Novembro, de João Fernando 

Rodrigues, proprietário do Bar Eclipse , sito na Quinta dos 

Mosqueiros, em Zabro, a solicitar o funcionamento do referido 

estabelecimento com abertura às 16 horas e o encerramento às 4 

horas. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, atendendo a que se situa fora do 

aglomerado urbano, que não existe vizinhança, não havendo 

perturbações sonoras ou outras, foi deliberado deferir a 

pretensão. -------------------------------------------------------------  

*A28*  E seguidamente foi ainda presente o requerimento número 

4026, que deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente mês de 

Dezembro, de Travessa Café – Travessa Novo Bar TNB, Lda., 

com a sede social na Praça D. Dinis, número 6, em Trancoso, a 

solicitar o alargamento de horário de funcionamento aos 
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sábados com abertura às 8,30 horas e o encerramento às 4 

horas.  -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar que aos sábados o 

horário de funcionamento seja entre as 8,30 horas e as 4,00 

horas da manhã.  ------------------------------------------------------  

*A29*  E de seguida foi presente o requerimento de Bar do Castelo, 

Café, Lda., com a sede social na Rua dos Cavaleiros, em 

Trancoso, a solicitar o alargamento de horário de 

funcionamento até às 4 horas.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar o alargamento de 

horário até às 4 horas.  ----------------------------------------------  

*A30*  Transporte de Deficiente:  Em seguida foi presente o 

requerimento número 4841, que deu entrada nesta Câmara em 

13 do corrente mês de Dezembro, de Amélia de Jesus dos 

Santos Paulo Domingues, casada, residente em Veda do Cepo, 

deste concelho, com dois filhos com algumas deficiências, que 

os torna completamente dependentes não obstante da idade, um 

em regime de internamento semanal na CERCIG da Guarda, a 

solicitar transporte da residência até à CERCIG às segundas -

feiras e de retorno às sextas -feiras, devido a problemas 

financeiros.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar propostas aos táxis de 

Trancoso com carácter de urgência.  -------------------------------  
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*A31*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento da 

Associação de Desenvolvimento das Freguesias da Zona Centro 

do Concelho de Trancoso, a solicitar a atribuição de um 

subsídio no montante de 2.500 euros, para a aquisição de 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no montante 

de 2.500 euros, mediante protocolo.  -------------------------------  

*A32*  Em seguida, foi ainda presente o requerimento da Associação 

Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves , a propor a 

celebração de um contrato-programa de apoio ao 

desenvolvimento desportivo em Vila Franca das Naves no valor 

de 45.000 euros para a formação e prática desportiva de mais de 

80 jovens na época 2005/2006. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o contrato de 

desenvolvimento desportivo no montante de 45.000 euros, a 

pagar em 6 prestações com início em Dezembro de 2005.  ------  

Não participaram na votação o senhor Presidente da Câmara e 

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

*A33*  Em seguida, foi presente o requerimento da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, a 

solicitar a atribuição de um subsídio no montante de 5.000 

euros, para despesas correntes.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder à Associação 
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Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso um 

subsídio para despesas correntes, no valor de 5.000 euros, 

mediante protocolo.  --------------------------------------------------  

*A34*  11ª. Alteração às Grandes Opções do Plano e do Orçamento 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 11ª. Alteração às 

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

185.796 euros o valor global de reforços e anulações deste 

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

*A35*  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.  ------------------  

*A36*  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 -----------------------------------------------------------------  


