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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2006. -----  

*A1*  Aos 10 dias do mês de Março 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 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 Acta:  -------------------------------------------------  

Colocada à discussão e votação, a acta da reunião ordinária 

realizada em 24 do passado mês de Fevereiro, documento que 

previamente havia sido distribuído, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a referida acta  e para efeitos do disposto no 

artigo 91º da Lei número 169/99, na sua actual redacção, foi 

deliberado dar-lhe a devida publicidade. -------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 47 datado de 9 do corrente mês de Março e que 

apresenta os seguintes valores:  --------------------------------------  
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- Operações Orçamentais: 131.117,35 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 366.526,81 €.-----------------  

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

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

professor Amílcar Salvador para perguntar como estava a 

situação do lote de terreno da Zona Industrial, cedido ao senhor 

Manuel Adriano, das Torres.  ----------------------------------------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara afirmou que essa 

situação estava a ser acompanhada pelos Serviços Técnicos da 

Autarquia.  -------------------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

apresentou em nome dos senhores vereadores do Partido 

Socialista a seguinte proposta, que se transcreve de imediato:  --  

‘A propósito da deliberação desta Câmara Municipal de 29 de 

Novembro de 2005 relativamente à reorganização da rede 

escolar do 1º. Ciclo do Ensino Básico de Trancoso e, tendo, 

agora, em consideração:  ---------------------------------------------  

1 – As razões apresentadas pelos pais e encarregados de 

educação das escolas do 1º. Ciclo de Rio de mel e da 

Castanheira;  --------------------------------------------------  

2 –  Os pareceres das respectivas Junta de Freguesia;  ------  

3 – O número significativo de alunos que continuarão a 

frequentar aquelas duas escolas no próximo ano lectivo 
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2006/2007 (10 ou mais alunos);  ----------------------------  

4 – A falta de condições mínimas das escolas de 

acolhimento, para um ensino de qualidade, 

nomeadamente ao nível de salas de aula, refeitórios, 

bibliotecas, ginásio, salas de TIC’S, zonas de recreio, 

etc.;  ------------------------------------------------------------  

Os vereadores do Partido Socialista propõem à Câmara 

Municipal que seja tomada uma deliberação que considere ser 

de todo o interesse manter em funcionamento as escolas do 1º. 

Ciclo de Rio de Mel e Castanheira no próximo ano lectivo 

2006/2007, comunicando-se à DREC –  CAE e agrupamentos.  ---  

Trancoso, 10 de Março de 2006.  ------------------------------------  

Os Vereadores: a) João Paulo Matias; b) Amílcar Salvador; c) 

José Amaral Veiga.’  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável à 

presente proposta devendo ser enviada à DREC e CAE.  --------  

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

Veiga para afirmar que tem sido reconhecido, de forma 

consensual, que o desenvolvimento de Trancoso, passa também 

pelo turismo, sendo por isso importante promover e divulgar 

aquilo que de melhor existe em todo o concelho, como é 

manifestamente o caso de Moreira de Rei, com património de 

reconhecido valor histórico.  -----------------------------------------  
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No sentido de promover e dignificar cada vez mais aquele 

património, o senhor vereador doutor Amaral Veiga propôs à 

Câmara Municipal que fizesse um esforço para retirar do Largo 

Principal de Moreira de Rei, junto à igreja, o posto de 

transformação da EDP ali existen te, que é um elemento 

perfeitamente dissonante do meio envolvente.  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta 

apresentada pelo senhor vereador doutor Amaral Veiga, 

devendo em consequência ser solicitado à EDP, a retirada, tão 

rápido quanto poss ível do posto de transformação existente no 

Largo de Moreira de Rei, junto à igreja, face à dissonância 

que o mesmo representa para toda a zona envolvente.  ----------  

*A8*  De seguida o senhor vereador doutor Amaral Veiga perguntou 

se existe algum estaleiro para receber os chamados ‘monstros’.   

Em resposta o senhor Presidente da Câmara  afirmou que a 

autarquia se encontra a ultimar um plano que prevê, em todas as 

freguesias, a criação de espaços, com determinadas condições,  

para receber provisoriamente, os referidos ‘ monstros’.  ----------  

Acrescentou ainda que a Câmara Municipal irá financiar as 

Juntas de Freguesia, para a criação dos referidos espaços.  ------  

Referiu por último que a actual estação de transferência ou 

Ecoponto ,  aceita o depósito dos referidos ‘monstros’.  -----------  

*A9*  De seguida o senhor vereador doutor Amaral Veiga chamou à 
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atenção para uma construção que está a ser levada a efeito na 

parte debaixo do cemitério de Trancoso, afirmando que a 

mesma denota um grande volume, pelo que perguntava se a 

referida construção teria sido licenciada . --------------------------  

Questionados os Serviços Técnicos de Obras, estes informaram 

que a mesma se encontra licenciada.  -------------------------------  

*A10*  O senhor vereador doutor Amaral Veiga perguntou por último 

se a Câmara Municipal tem conhecimento ou se existe algum 

compromisso com um arrendamento da Jun ta de Freguesia de 

Vila Franca das Naves relativamente a um edifício da empresa 

Torres & Filhos.  ------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara  respondeu afirmando não existe 

qualquer compromisso com o referido arrendamento.  ------------  

ORDEM DO DIA 

*A11*  2ª. Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

para o corrente ano:  ------------------------------------------------  

Seguidamente foi presente a 2ª a lteração ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano para o corrente ano , passando esta a 

fazer parte integrante da presente acta, dando-se assim como 

reproduzida para todos os efei tos.  ----------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou que a presente 

alteração aumenta o valor do Orçamento em 793.844 euros, o 

que, em situações normais, daria lugar a uma revisão 
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orçamental.  ------------------------------------------------------------  

Porém, acrescentou, esta importância diz respeito à contratação 

de um empréstimo efectuado depois da aprovação do orçamento 

pelo que esta situação se integra na excepção prevista na alínea 

b) do ponto 8.3.1.3 do POCAL.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou  aprovar a 2ª alteração ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano para o corrente 

ano.---------------------------------------------------------------------  

*A12*  Cedência dos Edifícios Escolares do 1º Ciclo já Encerrados:   

A Câmara Municipal no seguimento de anteriores 

deliberações, deliberou ceder a título gratuito e precário, os 

edifícios referidos em epígrafe às seguintes Associações e 

Entidades que o solicitaram: ---------------------------------------  

- Edifício Escolar de Moreira de Rei cedido à Associação 

de Caça e Pesca de Moreira de Rei;  -----------------------  

- Edifício Escolar de Rio de Moinhos cedido à Santa Casa 

da Misericórdia de Trancoso;  ------------------------------  

- Edifício Escolar de Ribeira do Freixo cedido à 

Associação Cultural e Recreativa de Ribeira do Freixo;   

- Edifício Escolar de Vale de Mouro cedido à Associação 

de Amigos de Vale de Mouro;  ------------------------------  

- Edifício Escolar de Falachos cedido à Associação 

Cultural e Recreativa de Falachos;  ------------------------  
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- Edifício Escolar de Freixial cedido à Sa nta Casa da 

Misericórdia de Trancoso.  ----------------------------------  

*A13*  Caminho Agrícola Granja – 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  Transbicho, 

Limitada ,  está em conformidade com as medições efectuadas e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

19.773,79 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto , procedendo ao 

pagamento e envio à DRABI. ---------------------------------------  

*A14*  Caminho Agrícola Fiães –  Barrocal – Limite do Concelho –  

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 

António José Baraças , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 54.085 euros.  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento e envio à DRABI.  ---------------------------------------  

*A15*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves –  Auto 

de Medição nº. 6:  Em seguida foi presente informação número 

48/06, emanada pelo sector de fiscalização do Gabinete de 
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Apoio Técnico de Trancoso, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma adjudicatária, no valor de 

38.028,24 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento, enviando-se à CCDRC. --------------------------------  

*A16*  Encerramento dos Serviços de Urgência do Centro de Saúde 

de Trancoso:  Em seguida, foi presente o ofício 951 , da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 do corrente mês 

de Março, da Administração Regional de Saúde do Centro, a dar 

conta do trabalho que tem vindo a ser feito no âmbito da 

definição da rede de urgências/emergência para o País.  ---------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento, 

lamentando-se a clara violação da Constituição e os direitos 

fundamentais, como é o direito à saúde.  --------------------------  

*A17*  Estacionamento Reservado a Ambulâncias:  Em seguida, foi 

presente o ofício 870, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 1 do corrente mês de Março, do Centro Distrital de 

Segurança Social da Guarda, a solicitar a colocação de placas 

de estacionamento reservado a ambulâncias e a deficientes, no 

logradouro junto às escadas de acesso ao prédio e rampa de 

deficientes do Serviço Local de Segurança Social de Trancoso.   

A Câmara Municipal deliberou deferir a pretensão de criar 
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um lugar de estacionamento para ambulância, colocando -se a 

respectiva placa.  ------------------------------------------------------  

*A18*  Construção de uma Piscina Municipal Coberta em Vila 

Franca das Naves – aquisição de terreno:  Em seguida, foi 

presente o ofício 2908, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 4 de Julho de 2005, da Junta de Freguesia de Vila 

Franca das Naves, a informar que José do Nascimento Oliva, 

casado, natural e residente em Vila Franca  das Naves, se propõe 

vender o terreno necessário, ao preço de 12,50 euros por metros 

quadrados. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adquirir a faixa de terreno de 

564 metros quadrados ao senhor José do Nascimento Oliva, ao 

preço de 12,50 euros o metro quadrado, terreno necessário à 

implantação da piscina, a destacar do artigo 1209 da 

freguesia de Vila Franca das Naves.  ------------------------------  

*A19*  Vistoria a um Imóvel:  Em seguida foi presente o relatório da 

Comissão de Vistoria nomeada para o efeito, relativa a um 

edifício, sito na Rua Sacadura Cabral, em Freches, com 

proprietário desconhecido, a dar conta que após visita ao local, 

o edifício é composto de dois pisos, de planta rectangular, 

caracterizado por paredes estruturantes em granito à vista, de 

aparelho irregular e juntas com argamassas de assentamento 

constituídas por barro misturado com saibro. A estrutura dos 
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pavimentos e da cobertura é em madeira e encontra -se em ruína. 

As pardieiras são em granito e em madeira. O edifício encontra -

se em ruína eminente, havendo elementos estrutur antes a atingir 

o colapso.  --------------------------------------------------------------  

Assim, sendo, os peritos, consideram que o edifício está em 

estado de ruína, classificando-a mesmo de perigosa, havendo 

componentes estruturais (paredes) que evidenciam patologias 

que poderão vir a por em causa a sua estabilidade, propondo-se 

os seguintes procedimentos a adoptar:  -----------------------------  

- Obras de demolição, contemplando as paredes até ao 

nível do rés-do-chão, de modo a salvaguardar a 

segurança das pessoas e bens que circulam na via;  -------  

- Limpeza de todo o interior;  ----------------------------------  

- Obras de reconstrução, mediante a apresentação de um 

projecto.  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal face ao relatório de vistoria,  

reconhecendo o perigo de eminente ruína da construção, 

deliberou nos termos do artigo 107º do Decreto – Lei número 

555/99 tomar posse administrativa do respecti vo edifício a fim 

de realizar as obras consideradas urgentes e necessárias, 

devendo cumprir-se os demais formalismos, designadamente a 

citação por edital.  ----------------------------------------------------  

*A20*  Aquisição de uma Viatura com Sistema de Lavagem de 
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Contentores e Sistema de Lavagem de Ruas:  Em seguida, foi 

presente o ofício 251, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 18 do passado mês de Janeiro, da Associação de 

Município da Cova da Beira, a solicitar informação sobre a 

intenção por parte do Município na aquisição de uma viatura 

com sistema de lavagem de contentores e sistema de lavagem de 

ruas com barra fixa que irá servir os municípios da área de 

abrangência da referida Associação de Municípios.  --------------  

A Câmara Municipal deliberou responder favoravelmente à 

pretensão de aquisição da viatura propo sta.----------------------  

*A21*  Fogueiras junto as Espécies Arbóreas, no Largo da Feira:  Os 

Serviços Técnicos informaram a Câmara que as citadas 

fogueiras são executadas junto das espécies arbóreas, no Largo 

da Feira, prejudicando-as gravemente, causando-lhe 

deficiências fitossanitárias, ao longo do tempo.  ------------------  

A Câmara Municipal deliberou enviar à GNR em articulação 

com os fiscais, oficio solicitando tomada de medidas de 

fiscalização quanto às possíveis fogueiras no dia anterior e 

dias de mercado no campo da feira.  -------------------------------  

*A22*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento 270, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 18 do passado mês 

de Janeiro, da Junta de Freguesia de Reboleiro a solicitar a 

concessão de um subsídio no valor de 115.000 euros, para o 
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processo de construção e instalação  de um polidesportivo na 

Ribeirinha. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

47.000 euros para construção do polidesportivo , mediante 

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

*A23*  E seguidamente, foi presente ainda o requerimento 625, da 

Secretaria que deu entrada nesta  Câmara em 9 do passado mês 

de Fevereiro, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso  a 

solicitar a concessão de um subsídio no valor de 150.000 euros, 

para construção de um Lar da 3ª. Idade em Granja . --------------  

A Câmara Municipal deliberou , face às circunstâncias de se 

tratar de uma obra em curso, sem financiamento público ou 

comunitário, face à dimensão social da Santa Casa da 

Misericórdia, à sua relevante actividade  pública, face ainda à 

possibilidade de esta resposta social absorver os trabalhadores 

recém desempregados da zona que trabalhavam na empresa 

Rhode, foi deliberado conceder subsídio de 100.000 euros , 

mediante protocolo, com a condição de este futuro lar 

absorver com prioridade os trabalhadores desempregados de 

Granja, Moimentinha e Vila Franca das Naves d a empresa 

Rhode. -----------------------------------------------------------------  

Não participou na votação e discussão o senhor Presidente da 

Câmara e o senhor vereador João Carvalho.  ---------------------  
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*A24*  A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

12.000 euros, mediante protocolo, à Sociedade de Instrução e 

Recreio Cogulense, destinado à colocação de aquecimento 

central no seu edifício sede.  ----------------------------------------  

*A25*  Pedido de Indemnização por Dano em Viatura:  Em seguida, 

foi presente o requerimento 1055, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 10 do corrente mês de Março, de Carolina 

Augusta Figueira Fernandes, casada, residente em 

Moimentinha, a solicitar a indemnização no valor de 200 euros, 

para pagamento da reparação da sua viatura, marca Toyota, 

sinistrada em consequência da movimentação de contentores do 

lixo. --------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder indemnização de 200 

euros. ------------------------------------------------------------------  

*A26*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas  

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A28*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

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


