
 

 
Acta  n . º    2 4  /  2 00 5 .    Reuniã o  de    23 -1 2 -2 0 0 5  

 
 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2005.   

*A1*  Aos 23 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 14 do corrente mês de Dezembro, documento que 

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

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 243 datado de 22 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 345.227,93 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 370.885,23 €.-----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento .  -----------  
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ORDEM DO DIA 

*A5*  Recondução dos Membros do Conselho Geral da Empresa 

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

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara  apresentou a 

proposta de recondução dos membros do Conselho Geral da 

Empresa Municipal Trancoso – Eventos, sendo este constituído 

pelos seguintes elementos:  -------------------------------------------  

- Drª. Vera Dias Gaspar;  ----------------------------------------  

- Drª. Maria Helena Saraiva de Aguilar Risca;  ---------------  

- Drª. Maria Fernanda Baltazar Rocha;  -----------------------  

- Drª. Amélia Gomes dos Santos;  ------------------------------  

- Dr. Paulo Carvalho;  -------------------------------------------  

- Sr. Ilídio Rodrigues, como representante da AENBeiras;  -  

- e, Srª. Ana Maria Castela, como representante da 

Associação Cultural e Recreativa de Trancoso.  -----------  

Colocada a citada proposta à discussão e votação , foi a mesma 

aprovada por maioria, com a abstenção dos senhores 

vereadores do Partido Socialista doutor Paulo Matias, 

professor Amílcar Salvador e doutor Amaral Veiga.  ------------  

*A6*  Aquisição e Aplicação de Filtros de Carvão na ETA de 

Trancoso:  Os Serviços Técnicos informaram a Câmara do 

programa de concurso e caderno de encargos do fornecimento e 

instalação dos filtros de carvão, bem como os demais elementos 
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nomeadamente os trabalhos de construção civil que estão 

incorporados no presente fornecimento, com um preço bas e de 

282.278,05 euros.  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o caderno de encargos 

e programa de concurso, deliberando-se lançar concurso 

público.  ----------------------------------------------------------------  

*A7*  Financiamento de Longo Prazo:  Em seguida foi presente o 

requerimento número 4900, da Secretaria que deu entr ada nesta 

Câmara em 16 do corrente mês de Dezembro, da Direcção de 

Banca Institucional da Caixa Geral de Depósitos, com sede em 

Lisboa, a enviar contrato, referente ao financiamento  em 

epígrafe, solicitando o envio de alguns elementos.  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar as cláusulas 

contratuais do contrato dando poderes ao senhor Presidente 

da Câmara para o outorgar.  ----------------------------------------  

*A8*  Trancoso Eventos, E.M.: Em seguida foram presentes os 

Instrumentos de Gestão Previsional para o ano de 2006 da 

T.E.G.E.C. – Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão 

de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M., acompanhados do 

parecer do Fiscal Único e cópia da acta do Conselho Geral, do 

qual consta o parecer e aprovação.  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os instrumentos de 

gestão previsional limitando-se a transferência dos subsídios 
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à exploração e ao investimento, às verbas previstas no seu 

orçamento, respectivamente 700.000 euros e 40.000 euros, 

encarando a possibilidade de um eventual reforço desses 

subsídios, após análise intercalar da evolução da situação 

económico-financeira da Empresa ao longo do ano , por 

maioria, com as abstenções dos senhores vereadores doutor 

Amaral Veiga, doutor Paulo Matias e professor Amílcar 

Salvador.  --------------------------------------------------------------  

*A9*  Pedido de Autorização de Alienação de Pavilhão:  

Seguidamente,  foi presente a carta da empresa Beiragáspeas – 

Indústria de Calçado, Limitada, entrada nesta Câmara em 26 de 

Abril do corrente ano sob o número 1803, pela qual solicita 

autorização para poder alienar à empresa Torres & Filho, 

Limitada, o pavilhão adquirido a esta Autarquia na Zona 

Industrial de Trancoso, onde manteve em funcionamento, 

durante algum tempo, uma unidade industrial de gáspeas para a 

produção de calçado. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 

venda do referido pavilhão, sito no lugar de crujeiro, inscrito 

na matriz predial urbana da freguesia de Santa Maria, sob o 

artigo 1595 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 1047,  a empresas deste concelho, com 

sede social no mesmo à data desta deliberação.  ------------------  
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Não tendo participado na discussão e votação o senhor 

Presidente da Câmara por se encontrar impedido.  --------------  

Os senhores vereadores do Partido Socialista apresentaram a 

“Declaração de Voto” que se transcreve de imediato:  ------------  

------------------DECLARACÃO DE VOTO ------------------------  

‘Os vereadores do Partido Socialista lamentam que o interesse 

do município não tenha sido devidamente acautelado aquando 

da deliberação tomada na reunião de 02 de Outubro de 2000 

que autorizou a cedência do lote de terreno e do armazém nele 

implantado á empresa Beiragáspeas.  -------------------------------  

Com efeito, a inclusão de uma cláusula de reversão de 

propriedade na escritura pública de compra e venda, no caso 

da empresa cessar a sua actividade, deveria ter sido uma 

evidência para o então executivo e uma condição sine  qua non 

para a realização do negócio.  ---------------------------------------  

Embora tal não tenha sido vertido em acta, os vereadores do 

Partido Socialista de então e que participaram na votação de 

tal deliberação, chamaram a atenção para a necessidade de 

condicional a propriedade do imóvel á  efectiva laboração da 

empresa. ---------------------------------------------------------------  

A actual venda dos referidos imóveis pela empresa 

Beiragáspeas representa assim, na nossa opinião, um manifesto 

enriquecimento sem causa á custa dos interesses do Município.   
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Infelizmente, na presente deliberação, somos con frontados com 

um facto consumado porquanto não se discute a possibilidade 

da venda do pavilhão, mas apenas a autorização prévia, no 

tempo, da mesma.  -----------------------------------------------------  

Nestes termos:  --------------------------------------------------------  

Considerando o interesse publico subjacente á ampliação do 

Centro de Inspecções gerido pela empresa Torres & Filhos,  

nomeadamente os postos de trabalho já existentes e 

eventualmente a criar;  -----------------------------------------------  

Considerando que se trata de uma empresa credível, há muito 

sediada no concelho e com laboração efectiva nos mais 

diversos sectores de actividade.  ------------------------------------  

Os vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente a 

proposta de pedido de autorização prévia para alienação do 

referido pavilhão.  -----------------------------------------------------  

a) Paulo Matias; b) Amaral Veiga; c) Amílcar Salvador.’  -------  

Os senhores vereadores do Partido Social Democrata 

apresentaram a “Declaração de Voto” que se transcreve de 

imediato:  ---------------------------------------------------------------  

------------------DECLARACÃO DE VOTO ------------------------  

‘Os Vereadores do Partido Social Democrata votam 

favoravelmente o pedido de autorização prévia para a 

alienação do Pavilhão pertencente à  empresa Beiragáspeas.  ---  
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O referido Pavilhão e respectivo lote onde se encontra 

implantado, foram cedidos à empresa Beiragáspeas, por 

deliberação camarária tomada em reunião de 2 de Outubro de 

2000. -------------------------------------------------------------------  

Os Vereadores do Partido Social Democrata, não podem, 

porém, deixar de, veementemente,  repudiar o teor da 

declaração de voto dos Senhores  Vereadores do Partido 

Socialista, dado que, a acta da reunião de Câmara que  

autorizou a referida venda à empresa Beiragáspeas, nada 

refere quanto a eventuais reservas colocadas pelos Senhores 

Vereadores da oposição, não constando também qualquer 

declaração de voto sobre o mesmo tema.  --------------------------  

Nem tão pouco, podem deixar de denunciar que, a acta da 

reunião de Câmara seguinte, não faz referência a quaisquer 

objecções colocadas pelos  Senhores Vereadores do Partido 

Socialista quanto ao teor e forma de redacção  da mesma. ------  

Trata-se, pois, de mais uma manobra de aproveitamento 

político por parte de quem, habitualmente, já acostumou os 

munícipes deste concelho à  tomada de posições políticas 

inconsequentes, oportunistas e que mais não visam, senão, 

confundir demagogicamente os cidadãos e disfarçar a 

recorrente ausência de estratégia política por parte dos eleitos 

pelo Partido Socialista em Trancoso.  ------------------------------  
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a) António Oliveira; b) João Rodrigues; c) João Carvalho.’  ----  

*A10*  Operação de Loteamento (emparcelamento) : Em seguida foi 

presente o requerimento número 744, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 9 do passado mês 

de Novembro, de Francisco José Nunes de Jesus, casado, 

residente em Marvila - Lisboa, a solicitar autorização de 

emparcelamento de 2 artigos urbanos, sitos no lugar de Ribeira 

do Freixo, freguesia de Souto Maior, inscritos respectivamente 

na matriz predial urbana sob os artigos 225 e 324 da freguesia 

de Souto Maior e descritos na Conservatória do Regis to Predial 

de Trancoso sob os números 00207/050401 e 00247/140704.  ---  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que a 

presente operação de loteamento –  emparcelamento, localiza-se 

em espaço urbanizável conforme o definido em planta de 

ordenamento do P.D.M..  ---------------------------------------------  

Analisado o processo, verifica -se que é pretensão do requerente 

juntar dois artigos com edificações existentes, criando um lote 

urbano, a zona já está infra-estruturada, pelo que não vê 

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

O requerente não previu as cedências de parce las destinadas a 

espaços verdes, utilização colectiva e equipamento, pelo que o 

deveria de haver lugar ao pagamento de uma compensação ao 

município, uma vez que o novo Regime Jurídico engloba na 
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mesma definição as acções de um prédio ou mais prédios ou o 

emparcelamento dos mesmos, então, depreende-se que a acção 

em questão também está obrigada a efectuar cedências  ----------  

Taxa pela manutenção e conservação das redes existentes: 

239,97 euros.  ----------------------------------------------------------  

Compensação por falta de cedências: 216 euros.  ------------------  

Deverá o requerente solicitar a emissão do alvará de 

loteamento.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a operação de 

harmonia com o parecer dos Serviços Técnicos, que se dá 

como reproduzido, devendo ser pagas as taxas das redes e das 

compensações pelas cedências previstas na informação. -------  

*A11*  Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 798, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 22 do corrente mês de Dezembro, de Fernando 

Rodrigues Ribeiro, casado, residente em Trancoso, na qualidade 

de sócio-gerente da firma 3C – Centro de Contabilidade e 

Comércio de Rodrigues e Rodrigues , Limitada, com sede na 

Rua Doutor Castro Lopes, número 15 – 1º, em Trancoso, a 

solicitar a isenção do Imposto Municipal Sobre Transmi ssões 

Onerosas de Imóveis, referente às fracções G e H de um imóvel 

sito na Rua Doutor Castro Lopes, número 15 – 1º, em Trancoso,  
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inscrito na matriz matricial sob o número P1895.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou nos termos do artigo  11º da 

Lei número 171/99, de 18 de Setembro, regulamentado pelo 

Decreto-Lei número 310/2001, de 10 de Dezembro, autorizar a 

isenção do pagamento do Imposto Municipal Sobre 

Transmissões Onerosas de Imóveis, requerida por 3C – Centro 

de Contabilidade e Comércio  de Rodrigues e Rodrigues, 

Limitada, com sede na Rua Doutor Castro Lopes, número 15 –  

1º, em Trancoso, referente à aquisição das fracções G e H do 

imóvel, inscrito na matriz predial sob o artigo P1895, da 

freguesia de Santa Maria e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Trancoso sob o número 00581/140792 – G e 

00581/140792 – H, cumprindo assim todos os requisitos 

solicitados para o efeito . --------------------------------------------  

*A12*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Moimentinha 

– Dominga Chã) - Auto de Medição nº. 2: 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 Ramos Silva & Filhos, Limitada , está 

em conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta , no valor de 24.900 euros.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento.  ------------------------------------------------------------  
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*A13*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Esporões – À 

do Cavalo) - Auto de Medição nº. 2:  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 Ramos Silva & Filhos, Limitada , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 31.500 euros.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A14*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Cótimos - 

Cogula) - Auto de Medição nº. 2:  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 Ramos Silva & Filhos, Limitada , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 36.900 euros.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A15*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Valdujo – À 

dos Ferreiros) - Auto de Medição nº. 2:  Em seguida, foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, a dar conta que o auto em e pígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro António Ramos Silva & Filhos, Limitada , está 
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em conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 15.100 euros.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo  ao 

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

*A16*  Instalações Desportivas – Beneficiação do Campo de Futebol 

de Trancoso - 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 MRG – Engenharia e Construção ,  está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 13.772,40 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A17*  Desactivação da Casa do Povo de Vila Franca das Naves:  

Seguidamente, foi presente o requerimento da Junta de 

Freguesia de Vila Franca das Naves, a dar conta de ter sido 

informada da desactivação do serviço prestado pela Segurança 

Social na denominada Casa do Povo , solici tando assim qual a 

posição da Autarquia perante mais uma retirada de serviços tão 

necessário à população da freguesia.  -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manifestar o veemente protesto 

pela anunciada desactivação do serviço de Segurança Social 

em Vila Franca das Naves devendo repudiar-se tal iniciativa, 
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enviando-se ao Director de Segurança Social da Guarda e à 

Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves tal repúdio.  ----  

*A18*  Transporte de Deficientes:  Seguidamente foi presente 

informação relativa às propostas apresentadas para o percurso 

de transporte de 2 crianças deficientes desde a Venda do Cepo 

até à Cercig da Guarda em veículo ligeiro:  ------------------------  

-Taxi Vieirinha, Lda. ao preço por viagem de 29,50 euros;  

-Victertaxi, Lda. ao preço por viagem de 30 euros;  ---------  

- Táxis Abílio Soares, Lda. ao preço por viagem de 35 

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

- Adritaxi, Lda. ao preço por viagem de 40 euros.  ----------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o transporte a Táxi 

Vieirinha, Lda., pelo preço de 29.50 euros.  ----------------------  

*A19*  12ª. Alteração às Grandes Opções do Plano e do Orçamento 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 12ª. Alteração às 

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

11.400 euros o valor global de reforços e anulações deste 

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

*A20*  As deliberações em que não é feita referência à votação f oram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

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

*A21*  Pelas 17.30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 
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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 -----------------------------------------------------------------  


