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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2006.  ------  

*A1*  Aos 20 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  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 Falta : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à pre sente reunião 

do senhor vereador doutor Paulo Matias.  --------------------------  

*A3*  Às 10,00 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:  ------------------------------------------------  

Colocada à discussão e votação, a acta da reunião ordinária 

realizada em 20 do passado mês de Junho, 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.  -------------------------  
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*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 136 datado de 19 do corrente mês de Julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 104.246,99 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 299.534,77 €.-----------------  

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

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

João Carvalho para informar que tinha sido adjudicado 

recentemente, à firma RESUR, Gestão de Resí duos e Higiene 

Urbana, Limitada, a lavagem e desinfecção dos contentores dos 

resíduos sólidos urbanos de Trancoso e Vila Franca das Naves.   

*A7*  De seguida tomou de novo a palavra para informar que chegou 

à Câmara Municipal o projecto do IPPAR, destinado à 

intervenção no castelo de Trancoso.  --------------------------------  

*A8*  De seguida tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador tendo este chamado à atenção para a questão 

das bermas da estrada do Barrocal, situação que deveria ser 

resolvida antes da chegada do Inverno.  ----------------------------  

*A9*  O senhor vereador professor Amílcar Salvador chamou ainda à 

atenção para o estado em que se encontra a estrada de Fiães, 

lembrando que nos últimos dias foi ali deitada alguma areia, 

não tendo porém, segundo soube, sido colocada qualquer 
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sinalização a alertar para tal facto, sendo por isso importante 

acautelar este tipo de situações.  ------------------------------------  

*A10*  Por último aquele senhor vereador chamou à atenção para a 

necessidade de proceder á remarcação da sinalização horizontal 

da estrada Aldeia Velha para Aldeia Nova.  ------------------------  

*A11*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor Amaral 

Veiga que, referindo-se à recente remoção de algumas placas de 

estacionamento privativo junto ao edifício das Portas do Prado, 

afirmou ser igualmente importante analisar outras situações 

similares que existem em Trancoso, no sentido de haver 

coerência e igualdade entre todos.  ----------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A12*  Aprovação da Minuta do Protocolo de Cedência das Antigas 

Escolas Primárias de Trancoso, com vista à instalação do 

Quartel da GNR de Trancoso: Seguidamente foi presente a 

minuta de protocolo referido em epígrafe, a outorgar entre o 

Gabinete de Estudos e de Planeamento de Instalações do 

Ministério da Administração Interna, o Município de Trancoso 

e a Guarda Nacional Republicana.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de proto colo, 

fixando em 20 anos o prazo de cedência em regime de 

comodato.  --------------------------------------------------------------  

*A13*  Operação de Loteamento (emparcelamento) : Em seguida foi 
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presente o requerimento número 794, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 25 do passado 

mês de Novembro, de José Diogo de Andrade Miragaia , 

residente em Vila Franca das Naves, a solicitar autorização de 

emparcelamento de cinco artigos urbanos, sitos no vale da 

igreja, em Vila Franca das Naves , omissos na matriz predial 

urbana da freguesia de Póvoa do Concelho  e descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob os números 

00618/161090, 00619/161090, 00620/161090, 00621/161090 e 

00622/161090, respectivamente  -------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que a 

presente operação de loteamento –  emparcelamento, localiza-se 

em espaço urbanizável conforme o definido em planta de 

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

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

criar um lote urbano, os índices máximos de edificabilidade são 

respeitados e a 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 259,20 euros.  ------------------------------------------------  

Taxa pela manutenção e conservação das redes existentes: 927 
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euros. -------------------------------------------------------------------  

Deverá o requerente solicitar a emissão do alvará de 

loteamento.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a operação nos termos 

da informação que se reproduz para os devidos efeitos . --------  

*A14*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Esporões – À 

do Cavalo) - Auto de Medição número 1 (trabalhos a mais) :  

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 9.572,80 euros.  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A15*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Cótimos –  

Cogula) - Auto de Medição número 1 (trabalhos a mais):  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 12.086,40 euros.  --------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A16*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Moimentinha 

– Dominga Chã) - Auto de Medição número 1 (trabalhos a 

mais):  Em seguida, foi presente informação prestada pelos 

Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que o 

auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteir o António Ramos 

Silva & Filhos, Limitada ,  está em conformidade com as 

medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 21.850,95 euros.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A17*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves –  Auto 

de Medição número 11: Em seguida foi presente informação 

número 219/06, emanada pelo sector de fiscalização do 

Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, informando que o auto 

de medição apresentado pela firma adjudicatária no valor de 

62.817,64 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A18*  Concurso Público “Reabilitação do Edifício Anexo ao 

Convento de São Francisco” : Seguidamente, foi presente o 
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relatório final da Comissão de Análise das Propostas, dando 

conta que após ter analisado a reclamação da empresa A.R.L.,  

esta carece de fundamento, podendo para o efeito adjudicar -se 

ao concorrente Floresta Ibérica, Limitada,  pelo valor proposto 

de 237.472,01 euros.  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar à empresa Floresta 

Ibérica, Limitada, aceitando-se e reproduzindo-se o relatório 

final, aprovando-se a minuta do contrato, devendo prestar 

caução no prazo 12 dias.  --------------------------------------------  

*A19*  Caminho Agrícola Feital –  E.N. 226 – Prorrogação de Prazo:  

Seguidamente foi presente o requerimento número 2033, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente 

mês de Julho, do empreiteiro Lopes & Irmãos, Limitada, a 

solicitar a prorrogação do prazo por mais 45 dias da empreitada 

referida em epígrafe, em virtude de se ter alterado uma 

considerável área de pavimentação em betuminoso para calçada.   

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que considerada a 

alteração ao projecto inicial, pelo que se just ifica a prorrogação 

solicitada.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir a prorrogação de prazo 

solicitada por mais 45 dias.  -----------------------------------------  

*A20*  Pessoal:  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente ao concurso interno de acesso geral para 
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provimento de um lugar de assistente administrativo principal, 

a informar ter decorrido o prazo para o candidato José Manuel 

Rodrigues Jorge se pronunciar quanto à classificação atribuída, 

tornando-se assim em definitiva. ------------------------------------  

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

*A21*  Proposta de Alteração de Tarifário no Complexo de Piscinas 

Municipais: Em seguida foi presente o requerimento número 

2702, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 14 do 

corrente mês de Julho, da TEGEC _ Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M. a 

apresentar uma proposta de alteração dos preços praticados no 

Complexo de Piscinas Municipais, os quais se mantêm 

inalterados desde Junho de 2002, nos seguintes valores:  --------  

Complexo Exterior – período de Verão:  ----------------------  

  -  Bilhete diário (uma entrada) - 2 euros;  --------------------  

  -  Espreguiçadeira - 0,50 euros;  -------------------------------  

  -  Cartão Livre-trânsito, até 15 de Setembro - 35 euros; ---  

  -  Cartão 10 utilizações - 15 euros;  ---------------------------  

Piscina Interior:  -------------------------------------------------  

  -  Inscrições em aulas - 12 euros;  -----------------------------  

  -  Reinscrições em aulas – 6 euros;  ---------------------------  

  -  Mensalidades (adulto) - 20 euros;  --------------------------  

  -  Mensalidades (criança) - 15 euros;  ------------------------  
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  -  Banho Livre (adulto) - 2 euros por hora;  ------------------  

  -  Banho Livre (criança) –  1,50 euros por hora.  -------------  

Relativamente aos restantes preços de utilização de cortes de 

ténis e polidesportivo, os mesmos serão mantidos nos actuais 

valores.  ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

tarifário. ---------------------------------------------------------------  

*A22*  Publicidade:  Em seguida, foi presente o requerimento da 

Distritrancoso Supermercados, Limitada, a dar conta da 

surpresa que teve,  por causa da colocação de um painel 

publicitário, tentando não o fazer à revelia.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou não aceitar qualquer 

colocação de publicidade sobre a via pública com carácter de 

continuidade no tempo.  ----------------------------------------------  

Mais foi deliberado mandar retirar a referida publicidade no 

prazo de 5 dias sob pena de a Câmara o realizar por si.  --------  

*A23*  Acampamento dentro do Espaço Urbano da Cidade:   ---------  

A Câmara Municipal, atendendo à necessidade de preservar a 

imagem de urbanidade inerente à condição da cidade de 

Trancoso, deliberou não permitir, qualquer tipo de 

acampamento dentro do espaço urbano da cidade, com 

excepção dos feirantes, que de quinta para sexta -feira, 

aguardam pela realização do mercado semanal, bem como no 
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período em que decorre a Feira de São Bartolomeu, deve ndo 

ser esta deliberação comunicada à GNR de Trancoso .  ----------  

*A24*  Alargamento do Período de Funcionamento de Alguns 

Estabelecimentos:   ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 2 do 

artigo 10.º, do Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e 

de Prestação de Serviços do Concelho de Trancoso, fixar um 

horário de funcionamento mais alargado para alguns tipos de 

Estabelecimentos, em determinadas circunstâncias.  ------------  

Assim, atendendo à realização da Feira de São Ba rtolomeu, 

que decorrerá de 11 a 22 de Agosto, foi deliberado proceder 

ao alargamento do período de funcionamento dos 

estabelecimentos de Cafés, Cafetarias, Cervejarias, 

Pastelarias, Restaurantes, Pizzarias, Tabernas, Casas de 

Pasto, Bares e Pubs, até às 4 horas, a vigorar durante o 

período da citada Feira.  ---------------------------------------------  

Mais foi deliberado ainda, proceder ao alargamento do 

horário de funcionamento, até às 4 horas, para o tipo de 

Estabelecimentos acima referidos, aos sábados e nas vésperas 

de Feriado.  ------------------------------------------------------------  

*A25*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 1466, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 do passado mês 
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de Abril , da Junta de Freguesia de Tamanhos, a solicitar a 

concessão de um subsídio no valor de 22.500 euros, para 

arruamentos em Falachos . -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 22.500 

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

*A26*  Em seguida, foi presente o requerimento 1534, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado mês de Abril,  

da Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves, a solicitar a 

concessão de um subsídio no valor de 3.964,50 euros, para 

cobertura do lavadouro da freguesia.  -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento 1704, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 26 do passado mês de Abril,  

da Junta de Freguesia de Souto Maior, a solicitar a concessão 

de um subsídio no valor de 11.867 euros, para reposição de 

calçada à portuguesa.  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A28*  De seguida, foi ainda presente o requerimento 1886, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 11 do passado mês 

de Maio, da Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves, a 

solicitar a concessão de um subsídio no valor de 15.000 euros, 
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para abertura de vala e alinhamento de lancis nos passeios da 

Rua do Comércio e Rua dos Caminhos de Ferro.  ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A29*  Em seguida, foi ainda presente o requerimento 1188, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do passado mês 

de Março, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar a concessão 

de um apoio para pagamento do jantar de um passeio todo o 

terreno turístico para dirigentes e elementos de corpos de 

bombeiros. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou  conceder subsídio de 2.000 

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

*A30*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento 1299, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 4 do passado mês 

de Março, da Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca 

das Naves, a solicitar a concessão de um subsídio no valor de 

110.000 euros, para conclusão da bancada e construção de 

novos balneários . -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A31*  De seguida, foi presente o requerimento 2761, da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara em 19 do passado mês de Junho, da 
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso, a solicitar a concessão de um subsídio no valor de 

4.000 euros, para rebaixamento do chão de um dos parques de 

viaturas e à substituição de um dos portões principais . ----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A32*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A33*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A34*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 13.00 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 -----------------------------------------------------------------  


