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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2006.  ---  

*A1*  Aos 26 dias do mês de Janeiro do ano 2006, 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 faltado o senhor 

vereador doutor João Rodrigues e comparecido todos os 

restantes senhores vereadores.  --------------------------------------  

*A2*  Justificação de Faltas : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparênci a à presente reunião 

do senhor vereador doutor João Rodrigues.  ------------------------  

*A3*  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 

*A4*  Aprovação de Acta:  -------------------------------------------------  

Colocada à discussão e votação, a acta da reunião ordinária 

realizada em 5 do corrente mês de Janeiro, documento que 

previamente havia sido distribuído, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a referida acta.  ---------------------------------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 
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número 18 datado de 25 do corrente mês de Janeiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 474.210,36 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 378.177,19 €.-----------------  

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

*A6*  Intervenções:  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para se referir ao problema dos 

cães vadios que continuam a ser vistos por toda a cidade, 

situação que é agravada pelo facto de alguns proprietários 

deixarem os seus cães em total liberdade.  -------------------------  

Assim, sugeriu que a Câmara Municipal tomasse a iniciativa de 

sensibilizar aqueles proprietários, mediante, por exemplo, a 

colocação de editais, no sentido de impedir que os referidos 

cães vagueiem pela cidade, colocando em risco  toda a 

população, de forma especial, os mais jovens.  --------------------  

De seguida tomou a palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira, que manifestou total acordo com as preocupações 

referidas pelo senhor vereador professor Amílcar Salvador, 

salientando o facto de hoje, nos termos da Lei, esta matéria ser 

da competência das Juntas de Freguesia, devendo estas intervir 

também nesta situação.  -----------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente tomou de novo a palavra o senhor vereador 

doutor António Oliveira  para alertar os presentes relativamente 
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à situação em que se encontra a Escola Profissional de 

Trancoso, situação esta que pode a prazo, comprometer a 

viabilidade da mesma.  ------------------------------------------------  

De facto, acrescentou, a decisão deste governo, de implementar 

o ensino profissional nas Escolas Secundárias, para numa 

perspectiva claramente economicista, rentabilizar os recursos 

humanos e materiais aí existentes, representará para as Escolas 

Profissionais um gradual isolamento e uma futura liquidação.  --  

Para além disto, referiu, assiste -se já a uma tentativa de asfixia 

das Escolas Profissionais, uma vez que o governo se mostra 

inflexível, relativamente ao montante máximo previsto para o 

pagamento do custo da hora lectiva.  --------------------------------  

Importa, porém, lembrar, acrescentou, que o Estado determinou 

em 1998, que o contrato colectivo de trabalho para o ensino 

particular e cooperativo, abrangia também as Escolas 

Profissionais . ----------------------------------------------------------  

Desta forma, os professores que integram o quadro de pessoal 

foram progredindo na carreira, fruto dos anos de serviço, 

realizando a respectiva profissionalização, etc..  ------------------  

Assim, acrescentou, se o montante fixado para o custo hora 

lectiva era no início suficiente, hoje, fruto da situação atrás 

referida, já não é assim, o que se traduziu já no ano lectivo 

2004/2005, um desequilíbrio financeiro de cerca de 28.000 
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euros. -------------------------------------------------------------------  

Aquele senhor vereador afirmou ainda ser esta, uma situação 

claramente de ruptura, só sendo superável se houvesse vontade 

política para o fazer, o que infelizmente não está a acontecer.  --  

Assim, face à ausência de um quadro financeiro alternativo, a 

Direcção da Escola  viu-se na contingência de propor a redução 

de vencimentos a alguns professores.  ------------------------------  

Concluiu, afirmando que a Direcção da Escola não podia 

esconder esta situação, uma vez que a viabilidade do próprio 

projecto poderá estar em causa.  -------------------------------------  

*A8*  Seguidamente o senhor vereador doutor António Oliveira  

procedeu à distribuição de diversa documentação relativa à 

revisão do tarifário de água e saneamento, a fim de este assunto 

ser discutido na próxima reunião de Câmara.  ---------------------  

*A9*  O senhor Presidente da Câmara apresentou aos senhores 

vereadores, uma proposta de reabilitação do Largo Padre 

Francisco Ferreira no âmbito do Programa das Aldeias 

Históricas, da autoria do arquitecto Tiago.  ------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Direito de Preferência de Imóvel:  Em seguida, foi presente o 

ofício número 14, da Secção de Obras Particulares, que deu 

entrada nesta Câmara em 16 do corrente mês de Janeiro, de 

Maria Emília do Nascimento, casada, residente em Trancoso, a 
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solicitar se a Câmara Municipal quer ou não exercer o direito 

de preferência, pelo valor de 3.500 euros, do p rédio urbano, 

sito no Altinho de Santiago, em Trancoso, inscrito na 

respectiva matriz predial da freguesia de Santa Maria sob os 

artigos 1512 e 1513.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência.  -----------------------------------------------------------  

*A11*  Obras Particulares:  Em seguida foi presente o requerimento 

número 786, da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 23 de Novembro do passado ano, de Aurora de 

Jesus Pereira do Nascimento Dumont , residente em Cótimos, a 

solicitar a competente licença para abertura de portão  para a via 

pública, anteriormente aprovada, aquando do licenciamento, 

pela licença de construção número 202/2000, não tendo a obra 

sido realizada nessa data por dificuldades económicas.  ----------  

A Câmara Municipal , considerando que o portão estava 

previsto no projecto aprovado, foi deliberado autorizar com 

fundamento nos direitos adquiridos na esfera da requerente.  -  

Não tendo participado na discussão e votação, o senhor 

vereador Paulo Matias por se encontrar impedido.  --------------  

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento 12, d a Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 16 do 

corrente mês de Janeiro, da Ducal -Geste –  Empreendimentos 
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Imobiliários, S.A., a solicitar a isenção de taxa do 

emparcelamento de dois artigos referentes ao Palácio Ducal.  ---  

A Câmara Municipal deliberou isentar de taxas, dado 

considerar-se de relevante interesse público o referido 

investimento turístico, tal como prevê o artigo 9º do 

Regulamento de Taxas Municipais . --------------------------------  

*A13*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves  –  Auto 

de Medição nº. 5: Em seguida foi presente informação número 

3/06, 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 8.423.58 euros,  

se encontra correcto e de acordo com os trabalhos efectuados 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, bem como o 

pagamento devendo ser presente à CCDRC.  ----------------------  

*A14*  Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio “Caminho 

Agrícola Feital –  E.N. 226”:  Seguidamente, foi presente o 

relatório final da Comissão de Análise das Propostas, dando 

conta que, concluído o prazo para audiência prévia dos 

concorrentes, estes não apresentaram qualquer observação ou 

reclamação, podendo para o efeito adjudicar -se ao concorrente 

Lopes & Irmãos, Limitada, pelo valor proposto de 81.132,24 

euros.  -------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou adjudicar à empresa Lopes & 

Irmãos, Limitada, pelo preço de 81.132,24 euros, aprovando -

se a minuta do contrato, dando poderes ao senhor Presidente 

da Câmara para outorgar, devendo prestar caução no prazo 

máximo de 12 dias.  ---------------------------------------------------  

*A15*  Loteamento “Alto dos Frades” – Recepção Definitiva : Em 

seguida, foi presente o ofício 823 que deu entrada nesta Câmara 

em 16 do passado mês de Dezembro, de Maria de Lurdes 

Monteiro Domingues, promotora da operação de l oteamento 

denominado por Alto dos Frades , a solicitar vistoria às obras de 

infra-estruturas para verificação a fim de serem recebidas 

definitivamente.  -------------------------------------------------------  

A Comissão de Recepção informou a Câmara que tendo 

verificado a obra em causa a mesma se encontra conclu ída de 

harmonia com os projectos aprovados, razão pela qual a 

consideram em condições de ser recebida a título definitivo.  ---  

A Câmara Municipal deliberou receber definitivamente as 

obras de urbanização em face do auto de vistoria . --------------  

*A16*  Pessoal:  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente à contratação de pessoal a termo resolutivo  

certo para um engenheiro técnico topógrafo, a informar ter 

decorrido o prazo para os candidatos Joaquim António da Silva 

Grilo e Sofia da Conceição Vieira Aguiar se pronunciarem 
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quanto à classificação atribuída, tornando-se assim em 

definitiva.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta do Júri.  -----  

*A17*  Seguidamente, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente à contratação de pessoal a ter mo resolutivo 

certo para um técnico superior – engenheiro civil , a informar 

ter decorrido o prazo para os candidatos Cecília da Conceição 

Rafael Martins, Marisa Alexandra Gonçalves da Costa e Paulo 

Jorge Cabral Rico se pronunciarem quanto à classificação 

atribuída, tornando-se assim em definitiva.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta do Júri.  -----  

*A18*  De seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente à contratação de pessoal a termo resolutivo 

certo para um técnico superior –  jurista, a informar ter 

decorrido o prazo para os candidatos Maria Amélia Saraiva 

Sarmento e Maria de Lurdes Gomes Monteiro se pronunciarem 

quanto à classificação atribuída, tornando-se assim em 

definitiva.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta do Júr i. -----  

Não tendo participado na discussão e votação, o senhor 

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

*A19*  Em seguida, foi ainda presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente à contratação de pessoal a termo resolutivo 
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certo para dois assistentes administrativos , para exercerem 

funções no Julgado de Paz de Vila Franca das Naves , a 

informar ter decorrido o prazo para os candidatos Sílvia 

Delgado de Lima Figueiredo, Jorge Manuel Ramos Plácido 

Rodrigues, Natália Carolina Soares, Elisabete Marques  

Gonçalves, Ana Isabel Monteiro Esperança, Alexandra Catarina 

Pereira dos Santos, Paulo Jorge Campina Peres de Almeida, 

Sandra da Conceição Reis Reverendo, Hélia Joana Monteiro, 

Claudina Marquez Diogo, Maria Dulce Baltazar da Silva 

Alexandre e Mónica Filipa Martins de Figueiredo se 

pronunciarem quanto à classificação atribuída, tornando -se 

assim em definitiva.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta do Júri.  -----  

*A20*  Seguidamente, foi ainda presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente à contratação de pessoal a termo resolutivo 

certo para um assistentes administrativos, a informar ter 

decorrido o prazo para os candidatos Joana Marina Augusto 

Ferreira, Lurdes Susana Ribeiro da Fonseca Ricardo, Margarida 

Isabel Pinheiro Pena e Natália Carolina Soa res se pronunciarem 

quanto à classificação atribuída, tornando-se assim em 

definitiva.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta do Júri.  -----  

*A21*  De seguida, foi ainda presente a Acta elaborada pelo júri do 
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concurso, referente à contratação de pessoal a termo resolutivo 

certo para dois assistentes administrativos , a informar ter 

decorrido o prazo para os candidatos António Fernandes Luís, 

Nuno Miguel Almeida Marques dos Santos, Natália Carolina 

Soares, Elisabete Marques Gonçalves, Ana Isabel Monteiro 

Esperança, Alexandra Catarina Pereira dos Santos, Paulo Jorge 

Campina Peres de Almeida, Sandra da Conceição Reis 

Reverendo, Claudina Marquez Diogo, Maria Dulce Baltazar da 

Silva Alexandre e Mónica Filipa Martins de Figueiredo  se 

pronunciarem quanto à classificação  atribuída, tornando-se 

assim em definitiva.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta do Júri.  -----  

*A22*  Requalificação da Rede Pública da Educação Pré -Escolar:  

Em seguida, foi presente a comunicação do Director Regional 

de Educação do Centro, a dar conta da possibilidade de adopção 

de medidas que permitam a concentração das crianças em 

condições mais favoráveis, à semelhança do que está ser feito 

com a rede do primeiro ciclo do ensino básico.  -------------------  

A Câmara Municipal deliberou manifestar completa 

indisponibilidade para o encerramento de qualquer Jardim de 

Infância, atendendo às necessidades de manter a proximidade 

das crianças aos país e encarregados de educação desde a sua 

pouca idade, bem como pelo que significava a desertificação o 
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encerramento dos Jardins do concelho. ---------------------------  

*A23*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento 55 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 4 do corrente mês de 

Janeiro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, a 

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

de forma a possibilitar a continuidade e dinamização junto dos 

jovens das actividades desenvolvidas. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o contrato-programa 

de desenvolvimento desportivo com a ACRT para o fomento do 

desporto como proposto no valor de 20.000 e uros, não tendo 

participado nem votado o senhor vereador João Carvalho.  ----  

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, a 

solicitar a concessão de um subsídio no valor de 15.330,46 

euros, para reparação de uma viatura sinistrada durante os 

incêndios do Verão passado.  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder, mediante protocolo, 

o subsídio de 15.000, destinado à reparação da viatura 

sinistrada. -------------------------------------------------------------  

Não tendo participado nem votado o senhor Presidente da 

Câmara, os vereadores doutor António Oliveira, professor 

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

*A25*  Contrato – Programa:  Seguidamente foi presente o contrato –  
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programa entre o Município de Trancoso e a TEGEC –  

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão d e 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M., com o objectivo do 

apoio ao funcionamento e desenvolvimento da prática 

desportiva e fomento das actividades culturais e recreativas . ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o contrato – programa 

nos seus exactos termos com a E.M. Trancoso Eventos.  --------  

*A26*  Utilização dos Pavilhões Gimnodesportivos do Agrupamento 

de Escolas de Trancoso e Escola Secundária Gonçalo Anes 

Bandarra:  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal , no âmbito da Lei de Bases do Sistema 

Desportivo e atendendo à necessidade de garantir a 

disponibilização dos pavilhões gimnodesportivos dos 

estabelecimentos de ensino referidos em epigrafe, para a 

realização de treinos e jogos de diversas modalidades abertas 

à comunidade de Trancoso, deliberou, mediante Contrato 

Programa a outorgar, com a Associação Cultural e Recreativa 

de Trancoso e os Estabelecimentos de Ensino atrás 

identificados, contratualizar a cedência das referidas 

instalações desportivas, mediante a transferência para a 

Associação atrás citada dos seguintes montantes:  ---------------  

- 350 euros por mês, no âmbito da utilização do Pavilhão 

Gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de 
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Trancoso; ------------------------------------------------------  

- 550 euros por mês, no âmbito da utilização do Pavilhão 

Gimnodesportivo da Escola Secundária Gonçalo Anes 

Bandarra de Trancoso.  --------------------------------------  

Não tendo votado nem participado na votação o senhor 

vereador João Carvalho.  --------------------------------------------  

*A27*  Protocolo de Cooperação e Financiamento:  Em seguida, foi 

presente ofício do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a 

solicitar a renovação do protocolo referido em epígrafe para o 

ano lectivo 2005/2006, com efeitos desde Setembro do corrente 

ano e nos seguintes valores:  -----------------------------------------  

- Financiamento mensal: 1.700 euros;  ------------------------  

- Financiamento de combustíveis (anual): 4.500 euros.  -----  

Devendo ainda contemplar o pagamento das refeições 

fornecidas aos alunos do primeiro ciclo e pré-escolar, nos 

moldes em que foi feito no ano anterior.  ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por protocolo o 

montante de 21.500 euros para o conjunto de apoios ao ano 

lectivo do Agrupamento de Escolas de Trancoso , bem como 

comparticipar os custos com as refeições fornecidas naquele 

agrupamento nos seguintes montantes: escalão A – 1,56 euros 

por alunos; escalão B –  0,82 euros por aluno e alunos sem 

subsídio –  0,22 euros por aluno. -----------------------------------  
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*A28*  E seguidamente, foi presente o ofício 734 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara, em 12 do corrente mês de Janeiro, do 

Agrupamento de Escolas de Vila Franca das Naves, a enviar a 

proposta de renovação do protocolo referido em epígrafe para o 

ano lectivo 2005/2006, com os seguintes valores:  ----------------  

- Material escolar / expediente e limpeza: 5.000 euros;  ----  

- Aquecimento (gasóleo): 7.000 euros;  -----------------------  

- Despesas administrativas: 2.000 euros.  ---------------------  

Propondo que seja repartido em 4 tranches trimestrais, no valor 

respectivamente de 5.000 euros, 5.000 euros e 4.000 euros . -----  

A Câmara Municipal deliberou conceder através de protocolo 

o apoio de 14.000 euros para o ano lectivo 2005/2006 com 

efeitos retroactivos ao início do ano lectivo . ---------------------  

*A29*  Transportes Escolares:  Em seguida foi presente a informação 

dos serviços dando conta que depois de solicitadas as propostas 

apresentadas para os percursos entre o Agrupamento de Escolas 

de Trancoso e as localidades de Ribeira do Freixo e Alverca da 

Beira, referente ao transporte de 2 alunos, sujeitos a consultas 

de terapia da fala, os preços propostos , por viagem, são os 

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

- Táxi Vieirinha, Lda.,  no valor de 12,50 euros;  -------------  

- Táxis Abílio Soares, Lda.,  no valor de 14 euros; ----------  

- José Rosa Santos Vieira,  no valor de 14 euros; ------------  
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- Adritaxi, Lda.,  no valor de 15 euros; ------------------------  

- Victertaxi, Lda.,  no valor de 15 euros; ----------------------  

- Aurélio Alexandre Pereira,  no valor de 18,50 euros; ------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho 

“Adjudico à empresa Táxi Vieirinha, Lda., por ser a proposta 

mais vantajosa, devendo face ao carácter de urgência deste 

despacho ser ratificado na próxima reunião de Câmara”.  -------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho de 

adjudicação nos seus exactos termos.  -----------------------------  

*A30*  Em seguida, foi presente o requerimento 734 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara, em 12 do passado mês de Novembro, 

de Alfredo dos Santos Batista, residente na Póvoa do Concelho, 

estando a realizar o transporte dos alunos do percurso número 

14, a solicitar o aumento de 2 euros por dia para a deslocação 

ao Jardim de Infância de Póvoa do Concelho.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou contrapor 1  euro. ---------------  

*A31*  Prolongamento de Horário de Funcionamento : Em seguida 

foi presente o requerimento número 27, que deu entrada nesta 

Câmara em 13 do corrente mês de Janeiro, de Felisberto 

Maçana de Aguiar, residente em Trancoso, proprietário do Bar 

Inpoculis, sito na Rua Professor Aleu Saldanha, número 3, em 

Trancoso, a solicitar o alargamento de horário de 

funcionamento aos sábados até às 4 horas, à semelhança de 
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outros estabelecimentos.  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou alargar o período de 

funcionamento aos sábados até às 4,00 horas da manhã.  ------  

*A32*  Isenção de Pagamento de Cartão de Feirante:  Em seguida foi 

presente o requerimento número 318, que deu entrada nesta 

Câmara em 20 do corrente mês de Janeiro, de Eduardo António 

Ventura Almeida, residente em Lobão da Beira, Tondel a, a 

solicitar a isenção de pagamento do 2º trimestre do corrente 

ano, por motivos de ter pago o 1º trimestre e não ter podido 

efectuar a sua normal venda de aves vivas, por motivo de 

proibição de vendas de aves, conforme directiva comunitária.  --  

A Câmara Municipal, dado que a Gripe das Aves afectou o 

funcionamento temporário do comércio de aves, deliberou 

isentar um trimestre de pagamento de terrado de todos os 

comerciantes deste sector no mercado de Trancoso.  ------------  

*A33*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata.  --------------------  

*A34*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A35*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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 -----------------------------------------------------------------  


