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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 7 DE JULHO DE 2006.  -------  

*A1*  Aos 7 dias do mês de Julho do ano 2006, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Concelho, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência d o 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*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 127 datado de 6 do corrente mês de Julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 166.826,90 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 299.294,11 €.-----------------  

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

*A4*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Carvalho para dar conhecimento da recente aprovação, 

pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios, do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 
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Incêndios, instrumento que define as principais medidas 

necessárias para o efeito e que inclui a previsão e planeamento 

integrado das intervenções das diferentes entidades perante a 

ocorrência de incêndios.  ---------------------------------------------  

*A5*  O senhor vereador João Carvalho aproveitou ainda para 

informar que, foi recentemente publicada legislação, o Decreto 

– Lei número 124/2006 de 2 de Junho, que no seu artigo 29º, 

determina que em todos os espaços rurais, durante o período 

crítico, de 1 de Junho a 30 de Setembro, a utilização de fogo-

de-artifício e outros artefactos pirotécnicos, está sujeita a 

autorização prévia da respectiva Câmara Municipal.  -------------  

Atento o elevado risco de que aquele período pode representar,  

o senhor vereador João Carvalho, sugeriu que a Câmar a 

Municipal não autorizasse durante aquele período, o 

lançamento de foguetes, com excepção dos previstos na Lei.  ---  

A Câmara Municipal deliberou concordar com a sugestão 

apresentada.-----------------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente a Câmara Municipal analisou a questão da 

substituição dos actuais contentores do lixo, existentes no 

Centro Histórico, por um conjunto de baterias de recolha dos 

referidos resíduos, ficando os citados contentores enterrados, 

sendo visível apenas um tipo de mobiliário urbano, adequado 

aos Centros Históricos.  ----------------------------------------------  
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O arquitecto Tiago Castela, este presente para dar conta de uma 

proposta de colocação dos referidos novo ‘contentores’, 

salientando o facto de esta proposta prever a substituição de 

quase todos os 32 antigos contentores, tendo ex istido a 

preocupação de nas localizações propostas, atender às 

distâncias percorridas pelos respectivos utilizadores, à questão 

dos estacionamentos e circulação, etc..  ----------------------------  

Assim a Câmara Municipal deliberou aceitar as localizações 

sugeridas para os novos ‘contentores, reconhecendo -se 

igualmente a necessidade colocar alguns Ecopontos no Centro 

Histórico.  --------------------------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente o executivo recebeu os responsáveis pelos 

Agrupamentos de Escolas do Concelho, a fim de discutir e 

analisar a implementação no próximo ano lectivo, do ensino da 

educação musical e  educação física nos 3º e 4º ano do Primeiro 

Ciclo, para além do ensino de inglês, o que aconteceu já este 

ano, embora se preveja para o próximo ano lectivo um a outra 

carga horária.  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, após análise e reflexão da 

situação, entender que a actual rede de Escolas do concelho, 

já assumida para o próximo ano lectivo, seria de manter, 

devendo os Agrupamentos de Escolas do Concelho apresentar 

propostas ao Executivo Municipal que possam concretizar e 
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viabilizar a realização das vertentes pedagógicas acima 

referidas.  --------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Cedência da Exploração da Residência de Estudantes de 

Trancoso:  Seguidamente foi presente o requerimento número 

2531, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 30 do 

passado mês de Junho, da Direcção Regional  de Educação do 

Centro, a dar conta que aguarda resposta quanto à 

disponibilidade e interesse na cedência da exploração da 

Residência de Estudantes de Trancoso, sendo esta cedência 

concretizada através da celebração de um protocolo que no 

essencial consist irá no seguinte:  ------------------------------------  

- A propriedade dos imóveis, actualmente do Estado, 

poderá ser equacionada posteriormente através da 

Direcção Geral do Património;  ------------------------------  

- Quanto ao pessoal em serviço naquele estabelecimento, 

um elemento regressará ao Agrupamento de Escolas d e 

Trancoso e os três restantes, com contrato individual de 

trabalho, transitarão para o município;  ---------------------  

- Competirá à autarquia dar continuidade à utilização do 

edifício no contexto do Programa Residências de 

Estudantes e assegurar além dos encargos com os 

funcionários, os custos inerentes ao normal 
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funcionamento da residência e os decorrentes da 

manutenção e preservação do edifício que excedam as 

respectivas receitas;  ------------------------------------------  

- A DREC prestará todo o apoio técnico no que concerne à 

efectivação do Programa Residências  de Estudantes e 

colaborará com a Câmara na prossecução dos objectivos 

atinentes ao sucesso educativo dos alunos alojados.  -----  

A autarquia detém condições ideias para a efectiva 

rentabilização daquele estabelecimento, evitando assim o seu 

encerramento com efeitos já a partir do próximo ano lectivo.  ---  

A Câmara Municipal deliberou manifestar à DREC o acordo 

quanto à cedência nos termos propostos, pretendendo -se que a 

contratação do pessoal passe a revestir a natureza de 

transferência de competências, atendendo à legislação 

restritiva prevista no artigo 17º da Lei do Orçamento de 

Estado e saber ainda do compromisso em realizar obras de 

conservação necessárias à prévia entrega dos imóveis.  ---------  

*A9*  Propriedade Horizontal:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número cento e setenta na Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara , em nove de Março 

do corrente ano, em nome de Alberto do Nascimento 

Domingues, residente na Quinta da Seixas, freguesia de Fiães, 

proprietário do prédio urbano, destinado a Habitação e 
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Comércio,  sito no Bairro do Tapado, Lote número quatro, 

freguesia de São Pedro, Concelho de Trancoso, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

treze mil oitocentos e seis, folha cento e vinte sete v, do livro B 

trinta e cinco, inscrito na matriz predial sob o artigo número 

oitocentos e setenta e oito, que confronta de Norte com Cláudio 

Manuel Nunes, de Sul com terreno público, de Nascente com 

Fernando do Nascimento Bernardo e Poente com Rua, a 

solicitar que seja convertido em regime de propriedade 

horizontal.  -------------------------------------------------------------  

O projecto de propriedade horizontal apresenta os seguintes 

requisitos:  ................................ ................................ .............   

a) O edifício é composto por fracções ; -----------------------  

b) As fracções são autónomas;  ---------------------------------  

c) As fracções constituem unidades independentes , 

distintas e isoladas entre si;  ---------------------------------  

d) As fracções têm saída própria para a zona comum do 

prédio, ou para a via pública.  -------------------------------  

O prédio é composto por quatro fracções, designadas por A, B, 

C, D, constituindo cada uma delas uma fracção autónoma 

totalmente independente entre si. As fracções  B e C, aptas para 

fins habitacionais; a fracção A apta para fins comerciais; a 

fracção D apta para arrumos.  ................................ ..................   
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Consideram-se partes comuns (PC) a todas as fracções as áreas 

que constituem acesso às fracções autónomas (Pátio PC1; 

Rampas de acesso PC2; escadas de acesso ao 1º andar, varanda 

comum do 1º andar PC3).  ................................ .......................   

São ainda partes comuns a estrutura do edifício, as partes que 

não sejam afectadas ao uso exclusivo de um dos condóminos, as 

instalações de águas, drenagem de esgotos, instalações de 

electricidade, telefones, instalações de redes de Gás, sinal de 

TV e Cobertura.  ................................ ................................ .....   

Para efeitos do disposto no parágrafo único do artigo 2º do 

Decreto – Lei nº 40333 de 14 de Outubro de 1995 e disposto no 

artigo 3º do referido diploma, a divisão será feita pelos 

proprietários nos termos seguintes:  ................................ .........   

FRACÇÃO AUTONOMA A ................................ ....................   

Constituída por espaço destinado a comércio, localizada no rés -

do-chão Frente, identificada por A, composta por espaço para 

comércio (115.25 metros quadrados).  ................................ ......   

Esta fracção A possui ainda na cave um compar timento 

destinado a arrumos com 23.20 metros quadrados.  ...................   

A esta fracção corresponde a permilagem duzentos e setenta e 

quatro milésimas do valor total do imóvel.  ..............................   

A área útil total desta fracção é de 138.45 metros quadrados, 

sendo a área bruta de 195.25 met ros quadrados.  .......................   
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FRACÇÂO AUTONOMA B ................................ ....................   

Constituída por habitação , tipologia T3, localizada no primeiro 

andar com acesso da varanda comum, identificada por B, 

composta por Hall (10.08 metros quadrados), Cozinha (13.88 

metros quadrados), Sala (43.12 metros qua drados), Quarto 

(16.32 metros quadrados), Quarto (19.19 metros quadrados), 

Quarto (13.88 metros quadrados), Instalação Sanitária geral  

(9.55 metros quadrados) e Varanda (14.40  metros quadrados)  ..  

A fracção B possui ainda uma garagem na Sub - Cave com 

17.10 metros quadrados.  ................................ .........................   

A fracção B possui ainda um quintal com 177.55 metros 

quadrados situado na parte posterior esquerda do terreno.  ........   

A esta fracção corresponde a permilagem de duzentos e trinta e 

três milésimas do valor total do imóvel.  ................................ ..  

A área útil total desta fracção é de 143.18 metros quadrados, 

sendo a área bruta de 166.05 metros quadrados e Quintal de 

177.55 metros quadrados.  ................................ .......................   

FRACÇÃO AUTONOMA C ................................ ....................   

Constituída por habitação, tipologia T3, localizada no primeiro 

andar e Águas Furtadas, identificada por C, composta por hall 

(3.79 metros quadrados), Cozinha (14.25 metros quadrados), 

Sala (43.12 metros quadrados), Quarto (22.07 metros 

quadrados), Quarto (24.49 metros quadrados), Quarto (23.23 
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metros quadrados), Instalação Sanitária geral (9.40 metros 

quadrados), Hall (26.96 metros quadrados), Varanda (15.00  

metros quadrados) e Varanda (14.40  metros quadrados).  ...........   

A fracção C possui ainda uma garagem na Sub -Cave com 17.16 

metros quadrados e arrumos com 14.96 metros quadrados.  ........   

A fracção C possui ainda um quintal com 177.55 metros 

quadrados situado na parte posterior direita do terreno.  ............   

A esta fracção corresponde a permilagem de trezentos e 

sessenta e quatro milésimas do valor total do imóvel.  ...............   

A área útil desta fracção é de 226.83  metros quadrados, sendo a 

área bruta de 259.35 metros quadrados e Quintal 177.55  metros 

quadrados.  ................................ ................................ .............   

FRACÇÃO AUTONOMA D ................................ ....................   

Constituída por Arrumos, localizada na Cave fundo, 

identificada por D, composta por Arrumos (69.82  metros 

quadrados), Arrumos (14.20 metros quadrados). .......................   

A esta fracção corresponde a permilagem de cento e vinte e 

nove milésimas do valor total do imóvel.  

A área útil  total desta fracção é de 84.02  metros quadrados, 

sendo a área bruta de 91.55 metros quadrados. .........................   

A descrição das fracções corresponde ao mencionado na 

memória descritiva, bem como à utilização das mesmas, não se 

vendo inconveniente no deferimento do processo.  ----------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos da 

informação dos serviços que se reproduz . ------------------------  

*A10*  Seguidamente foi presente o requerimento número ce nto e dez 

na Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara  

Municipal,  em quinze de Fevereiro do corrente ano, em nome 

de Maria de Deus Amaral Santiago e outros , residente na Rua 

da Corredoura, freguesia de São Pedro, proprietária do prédio 

urbano, destinado a Habitação e Comércio, sito na Rua da 

Corredoura, número doze A, freguesia de São Pedro, Concelho 

de Trancoso, omisso na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso, e inscrito sob o artigo matricial número quinhentos e 

quatro, que confronta de Norte com Rua, Sul Armando Cabral, 

Nascente com Francisco Dias e Poente com Rua, a solicitar que 

seja convertido em regime de propriedade horizontal.  ----------  

O projecto de propriedade horizontal apresenta os seguintes 

requisitos:  -------------------------------------------------------------  

a) O edifício é composto  por fracções;  -----------------------  

b) As fracções são autónomas;  ---------------------------------  

c) As fracções constituem unidades independentes, 

distintas e isoladas entre si;  ---------------------------------  

d) As fracções têm saída própria para a zona em comum do 

prédio, ou para a via pública.  -------------------------------  

O prédio é composto por duas fracções,  identificadas da 
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seguinte maneira A e B,  constituindo cada uma delas uma 

fracção autónoma, totalmente independentes entre si, sendo a 

fracção A apta para fins de comércio e a fracção B apta para 

fins habitacionais.  ----------------------------------------------------  

Ao abrigo do disposto no parágrafo único do artigo 2º, do 

Decreto – Lei nº 40333 de 14 de Outubro de 1955 e do disposto 

no artigo 3º do referido diploma, a divisão será feita pelos 

proprietários nos seguintes termos:  ---------------------------------  

FRACÇÃO AUTONOMA A -----------------------------------------  

Destinada a comércio, situada no rés -do-chão, composta por 

dois espaços de atendimento ao público, três arrumos, um 

escritório e uma instalação sanitária, totalizando a área de 

302.00 metros quadrados.  --------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 600 milésimos do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

FRACÇÃO AUTONOMA B -----------------------------------------  

Destinada a habitação, situada no primeiro andar e sótão, com 

acesso a partir de duas escadas interiores, uma virada para 

Poente e outra virada para Norte, composta no primeiro andar 

por duas salas, quatro quartos, cozinha, copa, despensa, duas 

instalações sanitárias e um pátio, no sótão duas salas e sete 

arrumos, tendo o primeiro andar a área de 240.00 metros 

quadrados e o sótão a área de 221.00 metros quadrados, uma 
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área de pátio com 19.00 metros quadrados, totalizando a área de 

480.00 metros quadrados.  --------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 400 milésimos do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

Todas as partes não descritas nas fracções autónomas, tais 

como estrutura do prédio em geral, as partes que não sejam 

afectadas ao uso exclusivo de um dos condóminos, as 

instalações de água, esgotos, electricidade, televisão e telefones 

e a cobertura são comuns a todas a as fracções.  -------------------  

A descrição das fracções corresponde ao mencionado na 

memória descritiva, bem como à utilização das mesmas, não se 

vendo inconveniente no deferimento do processo.  ----------------   

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos da 

informação dos serviços que se  reproduz. -------------------------------------  

*A11*  Operação de Loteamento (emparcelamento) : Em seguida foi 

presente o requerimento número 467, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado 

mês de Junho, de Jacinta de Jesus Monteiro Santos Jerónimo, 

residente em Póvoa do Concelho, a solicitar autorização de 

emparcelamento de dois artigos urbanos, sitos na Rua da Igreja, 

em Póvoa do Concelho, inscritos respectivamente na matriz 

predial urbana sob os artigos 166 e 168 da freguesia de Póvoa 

do Concelho e descritos na Conservatória do Registo Predial de 
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Trancoso sob os números 00579/061204 e 00580/061204. -------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara qu e a 

presente operação de loteamento –  emparcelamento, localiza-se 

em espaço urbano conforme o definido em planta de 

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

Analisado o processo, verifica-se que se pretende a junção de 

dois artigos com edificações já existentes, criando um lote 

urbano, numa zona já infra-estruturada, merecendo parecer 

favorável.  --------------------------------------------------------------  

O requerente não previu as cedências de parcelas destinadas a 

espaços verdes, utilização colectiva e equipamento, pelo que 

deverá efectuar o pagamento de compensação ao município , no 

valor de 243 euros . ---------------------------------------------------  

Taxa pela manutenção e conservação das redes existentes: 

195,53 euros.  ----------------------------------------------------------  

A área total do lote é de 129 metros quadrados, sendo a área 

coberta de 99 metros quadrados.  ------------------------------------  

Deverá o requerente solicitar a emissão do alvará de 

loteamento/emparcelamento. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a operação de 

loteamento/emparcelamento nos termos da presente 

informação. -----------------------------------------------------------  

*A12*  De seguida foi ainda presente o requerimento número 447, da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

2 do passado mês de Junho, do Centro Social e Paroquial de 

Fiães, com sede em Fiães, a solicitar autorização de 

emparcelamento de três artigos urbanos, sitos na Rua do 

Outeiro, em Fiães, inscritos respectivamente na matriz predial 

urbana sob os artigos 79, 80 e 81 da freguesia de Fiães e 

descritos na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob 

os números 00478/180101, 00479/180101 e 00480/180101.  -----  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que a 

presente operação de loteamento –  emparcelamento, localiza-se 

em espaço urbano conforme o definido em planta de 

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

Analisado o processo, verifica-se que se pretende a junção de 

três artigos e de uma área cedida pela Junta de Freguesia , 

criando um lote urbano, onde já existe o edifício de apo io à 3ª 

idade, designado por Centro de Dia, numa zona já infra-

estruturada, merecendo parecer favorável.  -------------------------  

A zona está já consolidada, o edifício construído, não tendo o  

requerente previsto as cedências de áreas destinadas a espaços 

verdes, utilização colec tiva e equipamento, pelo que deverá 

efectuar o pagamento de compensação ao município, no valor 

de 1.229,60 euros.  ----------------------------------------------------  

Taxa pela manutenção e conservação das redes existentes: 
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673,70 euros.  ----------------------------------------------------------  

O prédio terá uma área total 295 metros quadrados, sendo a 

área coberta de 185 metros quadrados.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a operação de 

loteamento/emparcelamento nos termos da informação.  --------  

Mais foi deliberado isentar de todas as taxas e pagamentos de 

cedências nos termos do Regulamento em vigor.  ----------------  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador.  ----------------------------------------  

*A13*  Alteração das Condições de Cedência de Lote na Zona 

Industrial de Trancoso:  Seguidamente foi presente o oficio da 

empresa Chupas & Morrão – Construtores de Obras Públicas, 

S.A., com sede em Trancoso, a solicitar uma declaração do 

Município, em que conste a renúncia às condições de cedência 

do lote número oito, sito na Zona Industrial de Trancoso, ou 

seja não permitir a alienação no prazo de dez anos e que a 

construção ocorra no prazo de dois anos, sob pena de reversão 

para o Município, uma vez que pretendem hipotecar o edifício a 

construir, o que é incompatível com a existência de tais 

cláusulas.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da importância e da 

idoneidade social e económica da f irma Chupas & Morrão, da 

circunstância de estar em fase adiantada de construção o 
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edifício sede da empresa, bem como da necessidade de 

construir hipoteca que cauciona o pedido de empréstimo, 

autoriza o cancelamento da cláusula de reversão que consta 

do registo efectuado sob o AP 02 de 2005/12/23, sob o prédio 

inscrito na matriz no artigo 1889 e descrito sob o número 

1647 na Conservatória do Registo Predial de Trancoso.  --------  

*A14*  Caminho Agrícola Feital – E.N. 226 - Auto de Medição 

número 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 Lopes & Irmãos, 

Lda. , está em conformidade com as medições efectuadas e com 

os preços unitários constantes na proposta, no val or de 

20.465,56 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

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

de Medição número 10:  Em seguida foi presente informação 

número 201/06, emanada pelo sector de fiscaliz ação do 

Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, informando que o auto 

de medição apresentado pela firma adjudicatária no valor de 

67.854,13 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 
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pagamento.  ------------------------------------------------------------  

*A16*  Programa de Apoio ao Investimento – Pedido de Apoio 

Financeiro: Seguidamente foi presente o requerimento número 

3504, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 19 de 

Agosto de 2005, da Bandarra, Cooperativa Agrícola do 

Concelho de Trancoso, a solicitar que lhe seja concedido um 

apoio financeiro directo no âmbito do Programa de Apoio ao 

Investimento, respeitante ao projecto de construção e 

equipamento de uma central hortofrutícola. -----------------------  

O Director de Departamento analisou o respectivo pedido de 

apoio, tendo informado o mesmo de acordo com o regulamento 

do programa de apoio ao investimento.   ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, face à informação e á 

pontuação obtida, conceder apoio financeiro no valor de 

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

*A17*  De seguida foi presente o requerimento número 4310, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 13 de Outubro de 

2004, da empresa Salsicharia Trancosense, Limitada , com sede 

em Trancoso, a solicitar que lhe seja concedido um apoio 

financeiro directo no âmbito do Programa de Apoio ao 

Investimento.  ----------------------------------------------------------  

O Director de Departamento analisou o respectivo pedido de 

apoio, tendo informado o mesmo de acordo com o regulamento 
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do programa de apoio ao investimento.   ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, face à informação técnica e á 

pontuação obtida, conceder apoio financeiro no valor de 

75.000 euros, devendo ser assinado o respectivo protocolo . ----  

*A18*  Ocupação de Terrenos pela Barragem da Teja:  Em seguida, 

foi presente o requerimento 2320 que deu entrada na Secretaria 

da Câmara, em 13 do passado mês de Junho, de Isabel Maria 

Simão Ferreira Bento Soares , na qualidade de única herdeira da 

usufrutuária de Angélica Monteiro, a aceitar o acordo proposto 

no valor de 22.231,76 euros . ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento da 

aceitação do valor da indemnização, devendo proceder -se ao 

pagamento de acordo com as disponibilidades.  ------------------  

*A19*  Parecer sobre Pedido de Utilidade Pública:  Em seguida, foi 

presente o ofício 2478, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 28 do passado mês de Junho, da Associação 

Recreativa de Maçal da Ribeira , a solicitar parecer 

fundamentado para o reconhecimento como entidade de 

utilidade pública.  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável, 

atendendo à actividade desenvolvida pela Associação, bem 

evidente nas várias manifestações socio -culturais já 

realizadas, o que é de realçar tendo presente a dimensão 
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urbana da pequena povoação de Maçal da Ribeira . -------------  

*A20*  Águas do Zêzere e Côa – Regularização do Saldo em Dívida:   

A Câmara Municipal deliberou suspender a deliberação de 22 

do passado mês de Junho e solicitar à CCDRC opinião sobre 

se estamos em face de uma operação factoring e se será legal 

a assunção desta proposta por parte do Município.  -------------  

*A21*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 22 90, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês 

de Junho, da Junta de Freguesia de Freches, a solicitar a 

concessão de um subsídio no valor de 10.000 euros, para a 

recuperação de açudes e construção dos muros marginais da 

ribeira que atravessa a freguesia. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

10.000 euros, mediante protocolo, para a aludida finalidade.  -  

*A22*  8ª Alteração às Grandes Opções do Plano:  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente oitava 

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

*A23*  8ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa:  ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente oitava 

alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa.  ---------------  

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

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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



 

 
Acta  n . º    1 3  /  2 00 6 .    Reuniã o  de    07 -0 7 -2 0 0 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

*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 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 -----------------------------------------------------------------  


