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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 23 DE MARÇO DE 2006.-----  

*A1*  Aos 23 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 faltado o senhor 

vereador doutor Paulo Matias 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 doutor Paulo Matias.  --------------------------  

*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 Actas:  ------------------------------------------------  

Colocadas à discussão e votação, as actas das reuniões 

ordinárias realizada em 24 do passado mês de Fevereiro  e 10 do 

corrente mês de Março, documentos que previamente haviam 

sido distribuídos, a Câmara Municipal deliberou aprovar a s 

referidas actas e para efeitos do disposto no artigo 91º da Lei 

número 169/99, na sua actual redacção, foi deliberado dar -lhe 
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a devida publicidade.  ------------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 56 datado de 22 do corrente mês de Março e que 

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

- Operações Orçamentais: 640.987,98 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 356.877,58 €.-----------------  

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

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

doutor Amaral Veiga para informar os presente s que a Ordem 

dos Advogados da Guarda se encontra a  promover pelo distrito  

um conjunto de conferências sobre a temática da pulseira 

electrónica, onde participam advogados, magistrados e polícias.   

Assim, pretendendo aquela entidade realizar uma dessas 

conferências em Trancoso, o senhor vereador doutor Amar al 

Veiga solicitou à Câmara Municipal a cedência do auditório 

Multiusos, bem como a oferta de uma pequena refeição para os 

participantes.  ----------------------------------------------------------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara reconheceu o 

interesse da iniciativa proposta, solicitando que o pedido de 

cedência fosse comunicado à Empresa Municipal, aceitando 

igualmente que a autarquia suportasse o custo da pequena 

refeição solicitada.  ---------------------------------------------------  
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*A7*  De seguida o senhor vereador doutor António Oliveira 

apresentou as contas finais da Feira de São Bartolomeu/2005 

bem como da 2ª Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato 

do Nordeste da Beira/ 2005.  -----------------------------------------  

*A8*  Aquele senhor vereador referiu-se de seguida à situação do 

processo da Escola Profissional de Trancoso, recentemente 

remetido à Câmara Municipal, informando que na sequência  das 

diversas diligências já tomadas foram já transmitidas à Escola e 

à Câmara algumas respostas, como é o caso da Comissão 

Parlamentar de Educação, do deputado do Partido Socialista 

Fernando Cabral, aguardando-se que a Ministra da Educação 

marque a audiência solicitada.  --------------------------------------  

*A9*  De seguida o senhor doutor António Oliveira informou os 

presentes relativamente ao número de pedidos de transportes 

escolares no âmbito das visitas de estudo e desporto escolar, 

solicitado pelas Escolas EB 2,3 de Trancoso, C+S de Vila 

Franca das Naves e Escola Secundária nos meses de Janeiro e 

Fevereiro.  --------------------------------------------------------------  

Assim, afirmou, face a tão elevado número de pedidos, mais de 

50, em tão curto espaço de tempo, a Câmara Municipal 

defronta-se com sérias dificuldades para dar resposta a tantos 

pedidos, sendo na sua opinião, oportuno reflectir sobre esta 

temática e tomar algumas decisões no sentido de alterar este 
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sentido de coisas.  -----------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Edifício Anexo ao Convento de S. Francisco:  Os Serviços 

Técnicos informaram a Câmara que, tendo o projecto mere cido 

parecer favorável do IPPAR, condicionado a acompanhamento 

arqueológico, devendo o mesmo ser aprovado pela Câmara 

Municipal, bem como o programa de concurso e caderno de 

encargos.  ---------------------------------------------------------------  

O projecto em causa tem um orçamento de 300.113,52 euros.  --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto, caderno de 

encargos e programa de concurso, determinando-se a abertura 

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

*A11*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Esporões – Á 

do Cavalo) – Trabalhos a Mais:  Os Serviços Técnicos 

informaram a Câmara que na empreitada em epigrafe, existe a 

necessidade de executar trabalhos cuja espécie ou quantidades 

não tinham sido incluídos no contrato inicial, trabalhos esses 

que não podem ser separados do contrato da empreitada e 

outros que embora separáveis, s ão estritamente necessários ao 

seu acabamento.  -------------------------------------------------------  

Por erro ou omissão de projecto as quantidades de terras bem 

como a extensão de tubagem e acessórios; verificou -se um 

aumento, o que tem por consequência trabalhos a mais, que 
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importam a quantia de 9.572,80 euros, que corresponde a 

13.45% do valor de adjudicação.  ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a realização de 

trabalhos a mais bem como a realização de contrato adicional 

no valor de 9.572,80 euros.  -----------------------------------------  

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

Cogula) – Trabalhos a Mais:  Os Serviços Técnicos 

informaram a Câmara que na empreitada em epigrafe, existe a 

necessidade de executar trabalhos cuja espécie ou quantidades 

não tinham sido incluídos no contrato inicial, trabalhos esses 

que não podem ser separados do contrato da empreitada e 

outros que embora separáveis, são estritamente necessários ao 

seu acabamento.  -------------------------------------------------------  

Por erro ou omissão de projecto as quantidades de terras bem 

como a extensão de tubagem e acessórios; verificou -se um 

aumento, o que tem por consequência trabalhos a mais, que 

importam a quantia de 12.086,40 euros, que corresponde a 15% 

do valor de adjudicação.  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar na realização dos  

trabalhos a mais bem na outorga de contrato adicional no 

montante de 12.086,40 euros, dispensando-se o estudo previsto 

no número 2 do artigo 45º do Decreto – Lei número 59/94.  ----  

*A13*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Moimentinha 
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– Dominga Chã) – Trabalhos a Mais:  Os Serviços Técnicos 

informaram a Câmara que na empreitada em epigraf e, existe a 

necessidade de executar trabalhos cuja espécie ou quantidades 

não tinham sido incluídos no contrato inicial, trabalhos esses 

que não podem ser separados do contrato da empreitada e 

outros que embora separáveis, são estritamente necessários ao 

seu acabamento.  -------------------------------------------------------  

Por erro ou omissão de projecto as quantidades de terras bem 

como a extensão de tubagem e acessórios; verificou -se um 

aumento, o que tem por consequência trabalhos a mais, que 

importam a quantia de 21.850,95 euros, que corresponde a 

17.99% do valor de adjudicação.  ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar na realização dos 

trabalhos a mais bem na realização de um contrato adicional, 

dispensando-se o estudo previsto no número 2 do artigo 45º do 

Decreto –  Lei número 59/94.  ----------------------------------------  

*A14*  Concurso Público “Aquisição e Aplicação de Filtros de 

Carvão na E.T.A. de Trancoso”: De seguida foi presente o 

relatório do Júri –  análise das propostas, dando conta que a 

proposta mais vantajosa é a apresentada pelo concorrente Hubel 

Industria da Água, no valor de 226.500,85 euros, num prazo de 

10 semanas.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou preferir, face ao relatório, a 
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proposta da empresa Hubel Industria da Água por ser a mais 

vantajosa, cumprindo-se os demais formalismos. ----------------  

*A15*  Propriedade Horizontal:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 156, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara no passado dia 7 do corrente mês de 

Março, de Maria do Céu Fernandes dos Santos, residente em 

Freches, a solicitar a alteração à propriedade horizontal, de um 

prédio urbano si to na Zona Industrial, Lote 18, freguesia de 

Santa Maria em Trancoso, inscrito na matriz predial sob o 

artigo 1039 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 01575/050603 , confrontando de Norte 

com Rua do Progresso, de Sul com lote número 19 de Nascente 

com Rua das Comunidades Europeias e de Poente com lote 

número 25. -------------------------------------------------------------  

A alteração reporta-se à introdução do sótão nas fracções C e 

D, conforme peças desenhadas anexas.  -----------------------------  

-Fracção C: ------------------------------------------------------------  

Corresponde ao primeiro andar frente, destinado a  habitação, 

com 187.36 metros quadrados, tipo T3, constituída por cozinha, 

sala, três quartos, duas varandas e instalações sanitárias , a esta 

fracção pertence um sótão com 125 metros quadrados e uma 

garagem com entrada pelo lado esquerdo e que se situa no 

logradouro com 30 metros quadrados. ------------------------------  
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A esta fracção atribui-se o valor de 35.000 euros que 

corresponde a 24,14% do valor do prédio.  -------------------------  

-Fracção D: ------------------------------------------------------------  

Corresponde ao primeiro andar tardoz, destinado a habitação, 

com metros quadrados, tipo T3, constituída por cozinha, sala, 

três quartos, duas varandas e instalações sanitárias , a esta 

fracção pertence um sótão com 113 metros quadrados e uma 

garagem com entrada pelo lado direito q eu se situa no 

logradouro com 30 metros quadrados. ------------------------------  

A esta fracção atribui-se o valor de 35.000 euros que 

corresponde a 24,14% do valor do prédio.  -------------------------  

São partes comuns as definidas na Lei como tal.  -----------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que não 

vê inconveniente na alteração solicitada, uma vez que os 

pressupostos da propriedade horizontal são verificados . ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração à 

propriedade horizontal  de acordo com o parecer . ---------------  

*A16*  Licença Administrativa de um Loteamento Urbano : Em 

seguida foi presente o requerimento número 154, da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 7 do 

corrente mês de Março, de Ducal Gest, Empreendimentos 

Imobiliários, S.A., com sede em Reboleiro , a solicitar  

autorização de emparcelamento de dois artigos urbanos, sito no 
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Largo 9 de Abril,  em Trancoso , inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 706 e sito na Rua Dr. João Abel, em 

Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 94,  

ambos da freguesia de Santa Maria e descritos na Conservatória 

do Registo Predial de Trancoso sob os números 00 175/050488 e 

01653/060404, respectivamente . ------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que a 

presente operação de loteamento , neste caso é uma acção de 

emparcelamento de dois artigos urbanos já edificados, 

localizando-se em espaço urbanizável conforme definido e m 

planta de ordenamento do P.D.M..  ----------------------------------  

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

unificar dois edifícios, a zona já está infra -estruturada, pelo 

que não se vê inconveniente . ----------------------------------------  

O requerente não previu as cedências de parcelas 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 

mesma definição as acções divisão de um ou mais prédios ou o 

emparcelamento dos mesmos, então depreende-se que a acção 

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

O requerente solicitou a isenção de taxas, tendo a Câmara em 

reunião de 26/01/2006 deliberado favoravelmente, Assim, não 
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se apresenta em anexo o valor destas ou  da compensação ao 

município.  -------------------------------------------------------------  

Após a deliberação da Câmara, deverá o requerente solicitar a 

emissão do alvará de loteamento.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente operação 

urbanística. -----------------------------------------------------------  

*A17*  Obras Particulares:  Em seguida foi presente o requerimento  

número 197, da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 21 do corrente mês de Março, de  Construtora 

do Távora, com sede em Trancoso, a solicitar a isenção do 

pagamento da taxa de infra-estruturas, referente à 1ª e 2ª fase 

de habitações de custos controlados, edificadas em Courelas, 

conforme prevê a Lei número 87/95 de 1 de Setembro.  ----------  

A Câmara Municipal deliberou considerar isento de taxa de 

acordo com a Lei 87/95 de 1 de Setembro, bem como do 

Regulamento Municipal em vigor.  ---------------------------------  

*A18*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Moimentinha 

– Dominga Chã) – 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 António Ramos Silva & Filhos, Limitada , está 

em conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 4.144,60 euros.---  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A19*  Abastecimento de Água ao Concelho  – 3ª fase (Cótimos - 

Cogula) –  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 António Ramos Silva & Filhos, Limitada , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 3.000 euros.  ------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A20*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Esporões – Á 

do Cavalo) –  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 António Ramos Silva & Filhos, Limitada , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 4.719,32 euros. ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A21*  Arruamentos em Trancoso – Revisão de Preços:  Em seguida, 

foi presente o ofício 1054, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 10 do corrente mês de Março, do empreiteiro 
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António José Baraças, a remeter a revisão de preços para a 

empreitada referida em epígrafe.  ------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que a revisão de 

preços foi calculada de acordo com a fórmula polinomial 

registada no caderno de encargos e de acordo com o Decreto –  

Lei número 6/2004 de 6 de Janeiro.  ------------------------------- ~ 

O empreiteiro não considerou a fórmula polinomi al prevista no 

caderno de encargos.  -------------------------------------------------  

Assim sendo, o cálculo da revisão de preços é de 1.108,92 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão de preços 

propostos pelos serviços no valor de 1.108,92  euros. ------------  

*A22*  Abastecimento de Água e Saneamento de Carnicães:  Os 

Serviços Técnicos informaram a Câmara que a empreitada 

acima referida, tem decorrido com algumas anomalias, 

nomeadamente no que respeita ao cumprimento do plano de 

trabalhos, estando esgotados todos os prazos considerados 

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

Faltam executar pequenos trabalhos, os quais respeitam às 

ligações na ETAR e no reservatório. -------------------------------  

Entende-se que o empreiteiro deveria ser notificado a concluir 

os trabalhos, dando-se para o efeito um prazo de 30 dias, sob 

pena de lhe ser aplicada uma multa de acordo com o disposto 
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no artigo 201º Decreto –  Lei número 59/99 de 2 Março e 

registado também no caderno de encargos.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta 

notificando-se o empreiteiro para concluir os trabalhos em 30 

dias, sob penas da aplicação de penalidades. ---------------------  

*A23*  Pessoal:  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri d o 

concurso, referente ao concurso para contratação de pessoal a 

termo resolutivo para um lugar de coveiro , a informar ter 

decorrido o prazo para os candidatos Fernando Lourenço dos 

Santos e Pedro Miguel Pereira Gonçalves  se pronunciarem 

quanto à classificação atribuída, tornando-se assim em 

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

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

*A24*  Cedência de Edifícios Escolares  – De seguida o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta:  -----------  

‘Existindo neste Município vários edifícios escolar es do 1º 

Ciclo já encerrados por falta de alunos, alguns dos quais já se 

encontram cedidos a titulo de comodato a Juntas de Freguesia 

e outras Associações, a pedido destas,  -----------------------------  

-------------------------------Propõem-se -----------------------------  

1 – Que os edifícios cedidos em comodato constantes da 

presente proposta e de outros, que venham a ser cedidos 

nas mesmas circunstâncias, seja concedido o prazo do 
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próximo mês de Abril para diligenciarem quer junto da 

EDP, quer junto das Águas da Teja, pelo averbamento 

em seu nome dos respectivos contratos, sob pena de a 

partir do mês de Maio a Câmara proceder ao 

cancelamento dos respectivos contratos;  ------------------  

2 –  Façam-se desde já, os respectivos contratos de 

comodato, caso não estejam feitos;  -------------------------  

3 –  Relação anexa:  ----------------------------------------------  

 Aldeia Velha – Junta de Freguesia; ------------------------  

 Cótimos - Junta de Freguesia;  ------------------------------  

 Fiães –  Centro Social e Paroquial de Fiães;  --------------  

 Moreira de Rei –  Associação de Caça e Pesca de 

Moreira de Rei;  -----------------------------------------------  

 Vila Novinha – Associação Cultural de Vila Novinha;  ---  

 Rio de Moinhos – Santa Casa da Misericórdia;  -----------  

 Miguel Choco – Clube Trancosense;  -----------------------  

 São Martinho – Associação Cultural Melhoramentos de 

São Martinho;  -------------------------------------------------  

 Ribeira do Freixo – Associação Cultural e Recreativa de 

Ribeira do Freixo;  --------------------------------------------  

 Vale de Mouro –  Associação Amigos de Vale de Mouro;   

 Falachos – Associação Cultural e  Recreativa dos 

Falachos; ------------------------------------------------------  
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 Terrenho – Uma sala para a Junta de Freguesia e a 

outra sala para a Liga de Amigos Caça e Pesca Cabeça 

de Lagar; ------------------------------------------------------  

 Valdujo – Uma sala para a Junta de Freguesia e a outra 

sala para a Associação de Solidariedade e 

Desenvolvimento Cultural de Valdujo; ---------------------  

 Freixial – Santa Casa da Misericórdia;  -------------------  

 Apartamento no Bloco Habitacional – Santa Casa da 

Misericórdia;--------------------------------------------------  

 Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Franca das Naves –  

Estado Português’; -------------------------------------------  

 Escola Primária de Moreirinhas – Junta de Freguesia de 

Moreira de Rei;  -----------------------------------------------  

 Antiga Escola Primária de Vila Franca das Naves – 

Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves;  -----------  

 Escola Primária de Souto Maior –  Junta de Freguesia de 

Souto Maior;  --------------------------------------------------  

 Escola Primária de Frechão – Junta de Freguesia de 

Torres; ---------------------------------------------------------  

 Escola Primária de Golfar – Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa de Golfar. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar os contratos de 

comodato com as Associações e Juntas de Freguesia  a quem 



 

 
Acta  n . º    0 6  /  2 00 6 .    Reuniã o  de    23 -0 3 -2 0 0 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

os referidos edifícios foram entregues, concedendo o prazo de 

um mês até final de Abril para que possam mudar e averbar 

em seu nome os contadores de água e luz.  ------------------------  

*A25*  Grupo Desportivo de Trancoso - dívida: De seguida o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta:  -----------  

‘O Grupo Desportivo de Trancoso tem uma divida considerável 

à empresa Manuel Rodrigues Gouveia, decorrente da 

construção do Complexo Desportivo de Trancoso.  ---------------  

Deve recordar-se a este propósito, que a Câmara Municipal de 

Trancoso disponibilizou o terreno necessário à implantação da 

obra, adjudicou a 1ª fase de terraplanagens do referido 

empreendimento e concedeu ainda subsídios à sua construção.   

O Grupo Desportivo de Trancoso adjudicou a obra do 

Complexo Desportivo de Trancoso por 549.873,53 euros.  -------  

Esta obra teve trabalhos a mais com preços de contrato no  

valor de 99.131,39 euros e trabalhos a mais com preços 

acordados no valor de 241.216,80 euros.  --------------------------  

Estes valores encontram-se confirmados através da informação 

do senhor engenheiro Vítor Jorge, chefe da divisão dos 

serviços técnicos de obras.  ------------------------------------------  

O total da despesa gerada foi de 890.221,72 euros.  --------------  

Para documentar os pagamentos só existem documentos da 

empresa, que revelam a existência de uma divida de 444.496,52 
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euros a que acrescem juros de mora.  -------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso já no passado havia -se 

comprometido com a atribuição de um subsídio para pagamento 

da divida, contra a entrega da propriedade do Complexo 

Desportivo à Câmara Municipal.  -----------------------------------  

O Grupo Desportivo de Trancoso apesar de ter já tomado 

deliberações quer da direcção quer da assembleia -geral neste 

sentido, ainda não diligenciou no registo da propriedade para 

poder transferi-la para o município.  -------------------------------  

É de aceitar como muito razoável a pretensão da empresa 

Manuel Rodrigues Gouveia em receber a divida que se arrasta 

desde há anos.  --------------------------------------------------------  

Tendo sido este município contactado pela empresa Manuel 

Rodrigues Gouveia, foi negociado um prazo de 10 anos para 

pagamento da divida:  ------------------------------------------------  

Propõem-se: ------------------------------------------------------  

1. Apurar o montante total em divida, através dos 

documentos arquivados pelo Grupo Desportivo;  ---------  

2. Reiterar o compromisso anterior da Câmara Municipal 

em conceder através de subsídios, o apoio à construção 

do Complexo Desportivo contra a entrega da respectiva 

propriedade;  --------------------------------------------------  

3. A realização de um protocolo tripartido entre o G.D.T. e 



 

 
Acta  n . º    0 6  /  2 00 6 .    Reuniã o  de    23 -0 3 -2 0 0 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

a C.M.T e a empresa Manuel Rodrigues Gouveia de 

onde conste o montante a acordar da divida, o 

pagamento anual faseado pelo prazo de 10 anos da 

divida e o compromisso do G.D.T. na cedência do seu 

património ao Município como contrapartida deste 

apoio.  ----------------------------------------------------------  

Trancoso, 23 de Março de 2006.  ------------------------------------  

O Presidente, a) Júlio Sarmento’.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou reiterar o compromisso da 

CMT em conceder através de subsídio a protocolar com o GDT 

o apoio à construção do Complexo Desportivo contra a 

entrega ao Município da respectiva propriedade. Mais foi 

deliberado apurar o montante em divida em face dos 

documentos já apresentados e dos pagamentos do GDT. Mais 

foi deliberado em face da divida a apurar, celebrar este 

compromisso, prevendo que os pagamentos da CMT sejam 

realizados no período de 10 anos em prestações anuais.  -------  

*A26*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento 4324, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 31 de Outubro de 

2005, da Junta de Freguesia de Granja a solicitar a concessão 

de um subsídio no valor de 9.500 euros, para o arranjo e 

calcetamento de rua na freguesia . -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 
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9.500 euros, mediante protocolo.  -----------------------------------  

*A27*  E seguidamente, foi presente ainda o requerimento 4103, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 11 de Outubro de 

2005, do Clube Trancosense – Associação Cultural e Recreativa  

a solicitar a concessão de um subsídio no valor de 25.000 

euros, para a realização de obras remodelação . -------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 20.000 

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

Não participou na votação e discussão o senhor Presidente da 

Câmara e os senhores vereadores João Carvalho e doutor 

Amaral Veiga. --------------------------------------------------------  

*A28*  De seguida, foi ainda presente o requerimento 219, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês 

de Janeiro, da Associação Desportiva Cultural e Recrea tiva de 

Golfar a solicitar a concessão de um subsídio no valor de 2.970 

euros, para a aquisição de um recuperador de calor.  -------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

2.970 euros, mediante protocolo.  -----------------------------------  

*A29*  Atribuição de Subsídios no âmbito da implementação do 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré -

Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 

2005/2006:  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, visando contribuir para a concretização 
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do Programa referido em epígrafe, assegurando-se assim o 

transporte das crianças, o prolongamento de horário e a 

cedência das instalações, deliberou conceder, mediante 

protocolo a celebrar com as respectivas instituições, os 

seguintes subsídios às entidades abaixo referidas:  --------------  

 - Centro Social e Paroquial de Aldeia  Nova: 2.500 euros; --  

 - Santa Casa da Misericórdia de Trancoso:  -------------------  

  - Cogula: 15.300 euros; --------------------------------------  

  - Granja: 6.035 euros;  ----------------------------------------  

  - Tamanhos: 2.233 euros; ------------------------------------  

  - Póvoa do Concelho: 3.509 euros; -------------------------  

  - Vila Franca das Naves: 3.600 euros; ---------------------  

  - Zabro: 11.545 euros.  ----------------------------------------  

 - Liga de Melhoramentos do Reboleiro: 4.120 euros; --------  

 - Centro Social e Paroquial de Trancoso: 4.500 euros; -----  

 - Centro Social e Paroquial de Vila Franca das Naves: 

6.600 euros; -------------------------------------------------------  

 - Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 

Transmontana - EPT: 6.000 euros. -----------------------------  

Mais foi deliberado transferir, por protocolo, para todas as 

entidades, que no âmbito do denominado Programa referido 

em epígrafe, prestam apoio no complemento de horários e 

fornecimento de refeições, de todas as verbas remetidas a esta 
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Autarquia pela DREC para aquele fim. ---------------------------  

Por último, foi deliberado ainda neste âmbito, transferir para 

cada uma das entidades aderentes a este Programa, a verba 

correspondente ao número de refeições efectivamente 

servidas, sendo a respectiva comparticipação de 2 euros po r 

cada refeição.  ---------------------------------------------------------  

*A30*  Pedido de Indemnização por Dano em Campa:  Em seguida, 

foi presente o requerimento 844, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 24 do passado mês de Fevereiro, de Carlos 

Ferreira Cardoso, casado, residente em Trancoso, a solicitar 

uma indemnização, para pagamento da reparação da sepultura 

591, do Cemitério de Trancoso, por ter sido danificada por 

queda de árvore.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder indemnização no 

valor de 630 euros ao proprietário da campa Carlos Ferreira 

Cardoso. ---------------------------------------------------------------  

*A31*  Averbamento de Alvará Sanitário:  Em seguida, foi presente o 

requerimento 1014, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara 

em 8 do corrente mês de Março, de Paulo Jorge Correia Nunes, 

residente em Fiães, a dar conta que após solicitação de 

averbamento do alvará sanitário número 852 para nome de Ana 

Rita Lavrador Macedo Dias, aquando da realização da vistoria a 

Delegada de Saúde emitiu parecer desfavorável sobre as 
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instalações sanitárias, estando disponível para a realização das 

obras necessárias.  -----------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que de acordo com 

o Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas a 

obra em causa não está isenta de apresentação do projecto.  -----  

A Câmara Municipal deliberou solicitar projecto de acordo 

com a Lei em vigor.  --------------------------------------------------  

*A32*  Cedência de Lote:  Em seguida, foi presente o requerimento 

1282, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 23 do 

corrente mês de Março, de José Manuel Filipe dos Santos, 

casado, residente em Trancoso, a informar que desiste da 

cedência do lote anteriormente cedido por motivo de não 

pretender realizar a construção, podendo ser cedido à empresa 

Salsicharia Trancosense, Limitada que tem instalações 

confinantes.  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar a justificação 

apresentada e em face do interesse da sociedade S alsicharia 

Trancosense, dado que esta tem uma unidade industrial  

confinante, tem já realizados dois projectos de investimento e 

se propõe realizar um novo investimento na área da doçaria 

tradicional, deliberou-se ao abrigo do Programa de Apoio ao 

Investimento atribuir o lote número 14 à firma Salsicharia 

Trancosense, ao preço de 1 euro o metro quadrado com a 
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cláusula de reversão ao Município caso não apresente 

projecto no prazo de 2 anos e não conclua a construção no 

prazo de 6 anos.  ------------------------------------------------------  

*A33*  3ª Alteração às Grandes Opções do Plano:  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente terceira 

alteração às Grandes Opções do Plano.  ---------------------------  

*A34*  3ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa:  ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente terceira 

alteração ao Orçamento da Recei ta e da Despesa.  ---------------  

*A35*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A36*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A37*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

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  --------  



 

 
Acta  n . º    0 6  /  2 00 6 .    Reuniã o  de    23 -0 3 -2 0 0 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

Coelho -----------------------------------------------------------------  


