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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 9 DE FEVEREIRO DE 2006.   

*A1*  Aos 9 dias do mês de Fevereiro 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 João Carvalho e comparecido todos os restantes 

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

*A2*  Justificação de Faltas : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à pr esente reunião 

do senhor vereador João Carvalho. ---------------------------------  

*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 26 do passado 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 28 datado de 8 do corrente mês de Fevereiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 121.310,90 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 381.740,53 €. -----------------  

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

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para afirmar ter constatado que a 

casa, localizada junto às Piscinas Municipais, entrou em obras, 

pelo que perguntava se mantinha o fim para o qual aquele 

imóvel se destinava, ou seja, a Casa da Juventude.  ---------------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara afirmou que apenas 

iria ser reabilitado o edifício ali existente e que o mesmo se 

destinada a receber o Espaço Internet, ficando igualmente 

disponível duas salas para actividades, podendo ser para ali 

transferida a Ludoteca, actualmente nas instalações da EB 2,3. -  

*A7*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor Amaral 

Veiga para deixar um alerta relativamente à situação de fim de 

mandato da actual Direcção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso , uma vez que é intenção da 

referida Direcção não se recandidatar, estando já marcada uma 

Assembleia-geral para o próximo dia 3 de Março.  ----------------  

Assim e porque não é habitual aparecerem muitas listas, 

deixava um apelo para que todos estivésseis atentos  e 
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acompanhassem este processo.  --------------------------------------  

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

Oliveira para propor que a questão da revisão do tarifário de 

água e saneamento, não fosse analisada nesta reunião, uma vez 

que, parece ser intenção deste Governo, proceder à criação de 

um tarifário nacional da água, onde seriam fixados preços 

máximos e mínimos.  --------------------------------------------------  

Assim, propôs que a Câmara Municipal fizesse aqui um 

compasso de espera, para aguardar a evolução deste assunto, 

tendo a Câmara concordado com a sugestão.  ----------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Designação dos Representantes do Município na Associação 

de Municípios do vale do Côa, na Associação de Municípios 

da Cova da Beira e na Associação de Informática da Região 

Centro (AIRC):  ------------------------------------------------------  

Atendendo à necessidade de designar o representante do 

Município às Associações referidas em epígrafe, a Câmara 

Municipal deliberou designar o senhor Presidente da Câmara 

e o senhor Vice-Presidente da Câmara como representantes à 

Associação de Municípios do Vale do Côa e Associação  de 

Municípios da Cova da Beira e designar o senhor Vice -

Presidente como representante na AIRC .  -------------------------  

*A10*  Alteração do número 1 do artigo 57º do Regulamento 
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Municipal sobre o Licenciamento de Actividades de 

Realização de Espectáculos de Natureza Desportiva e 

Divertimentos Públicos:  --------------------------------------------  

O Decreto-Lei número 264/2002 de 25 de Novembro, transferiu 

para as Câmaras Municipais competências dos Governos Civis 

em matérias consultivas, informativas e de licenciamento, tendo 

posteriormente sido complementado pelo Decreto -Lei número 

310/2002 de 18 de Dezembro que estabeleceu o regime jurídico 

do licenciamento e fiscalização das actividades nele previstas.  -  

Na sequência da publicação destes diplomas, a Câmara 

Municipal aprovou um regulamento para o licenciamento de tais 

actividades. ------------------------------------------------------------  

Tal Regulamento estabelece no seu artigo 57º, que o 

licenciamento de espectáculos desportivos na via pública,  

quando sejam abrangidos mais que um município, compete à 

Câmara Municipal em que o evento tem o seu início.  ------------  

Entretanto o Decreto-Lei número 44/2005 de 25 de Fevereiro 

alterou o Código da Estrada.  ----------------------------------------  

Posteriormente o Decreto Regulamentar número 2 -A/2005 de 24 

de Março, em execução do preceituado no Código da Estrada, 

veio estabelecer que a autorização para a utilização de vias 

públicas para a realização de actividades de carácter 

desportivo, festivo ou outros, é da competência da Câmara 
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Municipal onde os mesmos tenham o seu termo.  ------------------  

Assim, a Câmara Municipal deliberou proceder à alteração do 

citado número 1 do artigo 57º do Regulamento Municipal 

sobre o Licenciamento de Actividades de Realização de 

Espectáculos de Natureza Desportiva e Divertimentos 

Públicos, adequando-o ao preceituado no Decreto 

Regulamentar número 2-A/2005 de 24 de Março. ----------------  

Mais foi deliberado submeter esta alteração à próxima 

Assembleia Municipal.  ----------------------------------------------  

*A11*  Reabilitação da ETAR da Quinta do Seixo:  Os Serviços 

Técnicos informaram a Câmara que tendo sido elaborado um 

relatório que mencionava os motivos da inoperacionalidade da 

ETAR, o qual serviu de base à elaboração do respectivo 

projecto, entende-se que está na altura de a Câmara Municipal  

aprovar o projecto, programa de concurso e caderno de 

encargos, lançando-se o respectivo concurso referido em 

epígrafe, com um preço base de 99.616,04 euros.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto,  caderno de 

encargos e programa de concurso, determinando-se a abertura 

procedimento de concurso público.  --------------------------------  

*A12*  Emissão de Alvará de Loteamento:  Em seguida, foi presente o 

requerimento 570, da Secção de Obras Particulares que deu 

entrada nesta Câmara em 12 do passado mês de Agosto, de José 
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Ferreira Figueiredo e José Delgado , residentes em Vila Franca 

das Naves, a fazer entrega de certidão da Conservatória do 

Registo Predial de Trancoso referente ao terreno que se 

pretende lotear, sito em Poço da Pata, em Vila Franca das 

Naves. ------------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que no alvará de 

loteamento a emitir, deverá constar em anexo o Quadro Geral 

de Lotes, Planta Geral do Loteamento, Planta de Arruamentos 

espaços Verdes e Equipamentos, e Perfis junto com as seguinte s 

especificações:  --------------------------------------------------------  

a) A utilização dos edifícios será a prevista no Quadro 

Geral de Lotes e Planta Geral do Loteamento;  ------------  

b) Todos os edifícios a construir nos lotes deverão 

respeitar os polígonos de implantação marcados na 

planta de síntese do loteamento, devendo o alinhamento 

dos planos da fachada principal ser respeitado 

obrigatoriamente em todos os lotes. Deste alinhamento 

excluem-se apenas elementos arquitectónicos 

secundários, tais como palas, platibandas, alpendres, 

varandas, degraus, rampas e cobertu ras;  -------------------  

c) A cércea máxima á cumeeira, no seu ponto mais alto, 

não poderá ultrapassar os 8,0 metros acima da cota do 

arruamento;  ----------------------------------------------------  
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d) As áreas de implantação e de construção indicadas no 

quadro da planta de síntese, bem como o número de 

pisos são de cumprimento obrigatório, podendo apenas 

sofrer variações de 3%, de acordo com o Regime 

Jurídico em vigor;  --------------------------------------------  

e) Nos casos em que a topografia do terreno permita, será 

possível o aproveitamento de caves e/ou sótão não 

habitáveis, não contando estes espaços para a área  total 

das construções;  ----------------------------------------------  

f) Os anexos deverão ter um só piso, cobertura não 

utilizável de uma só água cuja pendente se fará para o 

interior do lote não devendo exceder os três metros de 

altura no ponto mais alto, sempre ao fundo do lote. A 

área máxima de construção, somada á área da habitação, 

não poderá exceder os índices de edificabilidade 

previstos no P.D.M.. A utilização prevista será 

compatível com a zona urbana em que se insere, ou seja, 

garagem, arrumos, cozinha de apoio e alojamento de 

animais domésticos; ------------------------------------------  

g) Os muros a construir nos limites do lote, e a definir com 

a elaboração do Projecto de Arquitectura, não poderão 

ter, em média, superfícies opacas com altura superior a 

1m, medida a partir da cota do passeio, podendo incluir, 
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acima deste valor, gradeamento sem superfícies fechadas 

até à cota máxima de 1.40 metros;  --------------------------  

h) As coberturas deverão ser não utilizáveis e revestidas a 

telha de barro á cor natural deste material.  ----------------  

De acordo com o artigo 25º do Regulamento Municipal de 

Urbanização, Edificação e Taxas, deverá o requerente pagar á 

Câmara Municipal de Trancoso uma taxa em numerário no valor 

de 2.137,57 euros.  ----------------------------------------------------  

As obras só poderão ser iniciadas após a emissão do alvará, 

sendo para tal necessário a apresentação do termo de 

responsabilidade do técnico responsável pela direcção técnica e 

documento comprovativo da prestação da caução.  ----------------  

O montante da caução, igual ao valor orçamentado nos 

projectos acrescido em 5% de acordo com o 3º ponto de artigo 

54º do R.J.U.E., deverá ser no montante de 5.588,50 euro s com 

IVA. --------------------------------------------------------------------  

Entende-se que o prazo de 12 meses é suficiente para a 

realização das obras de urbanização.  -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o loteamento emitindo 

o respectivo alvará.  --------------------------------------------------  

*A13*  Edifício em Ruína:  Em seguida, foi presente o requerimento 

624 que deu entrada na Secretaria da Câmara, em 9 do corrente 

mês de Fevereiro, da Junta de Freguesia de Freches , a informar 
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que se encontra na Rua Sacadura Cabral, uma habitação em 

ruína que constitui um perigo iminente para a população geral .   

A Câmara Municipal de liberou determinar com carácter de 

urgência a vistoria prevista destinada a averiguar o perigo 

eminente de ruína.  ---------------------------------------------------  

*A14*  Operações de Silvicultura Preventiva  – 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 Floponor –  Florestas e 

Obras Públicas do Norte, S.A. , está em conformidade com as 

medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 60.000 euros.  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo ao 

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

*A15*  Manutenção da Rede Viária – 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 Floponor –  Florestas e 

Obras Públicas do Norte, S.A. , está em conformidade com as 

medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 59.250 euros.  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo ao 

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



 

 
Acta  n . º    0 3  /  2 00 6 .    Reuniã o  de    09 -0 2 -2 0 0 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

*A16*  Arranjos Urbanísticos em Trancoso – Rotunda e 

Rectificação de Cruzamento – Trabalhos a Mais – 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 Chupas & 

Morrão –  Construtores de Obras Públicas , S.A. , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários acordados e aprovados, no valor de 81.922,09 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto p rocedendo ao 

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

*A17*  Sinalização Horizontal em Várias Estradas do Município de 

Trancoso:  Em seguida, foi presente o requerimento 449 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 30 do passado mês de 

Janeiro, do empreiteiro Trafiurbe – Comércio e Industr ia de 

Máquinas para Sinalização, S.A., a solicitar, por atraso na 

apresentação de caução, que seja aceite a retenção de 10% do 

pagamento a efectuar.  ------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que o número 3 do 

artigo 112º do Decreto –  Lei número 59/99 de 2 de Março, 

prevê a retenção de 10% no pagamento a efectuar , parecendo 

legal que o dono da obra aceite o que lhe é solicitado. -----------  

A Câmara Municipal deliberou substituir a caução prevista, 

pela retenção de 10% dos pagamentos a efectuar , mantendo a 
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adjudicação.-----------------------------------------------------------  

*A18*  Águas da Teja:  Em seguida, foi presente o ofício 479 que deu 

entrada nesta Câmara em 31 do passado mês de Janeiro, da 

Luságua, Gestão de Águas, S.A., a solicitar autorização para a 

venda à Aquapor, sub-holding do Grupo Águas de Portugal.  ----  

A Câmara Municipal deliberou nada a opor. Tomando 

conhecimento.  --------------------------------------------------------  

*A19*  Estacionamento junto à Residencial D. Dinis:  Em seguida, foi 

presente o ofício 125 que deu entrada nesta Câmara em 10 do 

passado mês de Janeiro, de Amílcar António Batista Alexandre, 

residente em Trancoso, proprietário da Residencial D. Dinis, a 

solicitar que sejam tomadas medidas preventivas em relação ao 

estacionamento no passeio confinante com a Estrada Nacional 

226. ---------------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que o mesmo 

merece o seguinte comentário:  --------------------------------------  

- O local, uma pequena zona,  está a menos de 5 metros do 

cruzamento;  ---------------------------------------------------  

- No local existe uma passadeira, não podendo portanto a 

menos de 5 metros, haver estacionamento;  ----------------  

- No local existem lugares onde se processa o acesso de 

pessoas ou veículos a propriedades , parques ou lugares 

de estacionamento.  -------------------------------------------  
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Entendendo que no local em causa é proibido o estacionamento, 

podendo e devendo as autoridades actuarem em conformidade.  -  

A Câmara Municipal deliberou executar a obra de um passeio 

sobrelevado.  -----------------------------------------------------------  

*A20*  Transportes Escolares: Seguidamente Alfredo dos Santos 

Batista, residente na Póvoa do Concelho, recusou a 

contraproposta de 1 euro para efectuar o transporte do desvio 

ao Jardim de Infância de Póvoa de Concelho, solicitando o 

preço de 2 euros por dia . ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal atendendo à indisponibilidade do 

acordo, deliberou aceitar o acréscimo de 2 euros pretendido , 

com efeitos a partir de 2 do passado mês de Janeiro . -----------  

*A21*  Projecto de Florestação:  Em seguida, foi presente o 

requerimento 591 que deu entrada na Secretaria da Câmara, em 

8 do corrente mês de Fevereiro, da Assembleia de Compartes 

dos Baldios da Freguesia de Sebadelhe da Serra , a solicitar 

declaração comprovativa de utilidade pública para implantação 

de uma zona de lazer no projecto florestal a executar no baldio, 

junto à povoação. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir declaração de utilidade 

pública, atendendo à relevância do projecto de investimento 

em causa. --------------------------------------------------------------  

*A22*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento 275, da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do passado mês 

de Janeiro, do Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda a 

solicitar a concessão de um subsídio para o ano de 2006.  -------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir subsídio no valor de 

750 euros, mediante protocolo.  -------------------------------------  

*A23*  E seguidamente, foi presente ainda o requer imento 594, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês 

de Fevereiro, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar a concessão 

de um subsídio de apoio no valor de 6.480 euros, para o 

pagamento da renda do quartel referente a 2005.  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou  conceder subsídio de 6.480 

euros, referente a 2005 para a renda respectiva, mediante 

protocolo.  --------------------------------------------------------------  

*A24*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A25*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A26*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.30 horas, não havendo mai s 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 -----------------------------------------------------------------  


