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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 10 DE AGOSTO DE 2006.  ---  

*A1*  Aos 10 dias do mês de Agosto do ano 2006, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidênc ia do senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento tendo faltado o senhor 

vereador doutor João Rodrigues e comparecido todos os 

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

*A2*  Justificação de Falta : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à  presente reunião 

do senhor vereador doutor João Rodrigues.  ------------------------  

*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 realizadas em 7 e 20 do passado mês de Julho, 

documentos que previamente haviam sido distribuídos, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar as referidas actas  e para 

efeitos do disposto no artigo 91º da  Lei número 169/99, na sua 

actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade.  -  



 

 
Acta  n . º    1 5  /  2 00 6 .    Reuniã o  de    10 -0 8 -2 0 0 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 151 datado de 9 do corrente mês de Agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 160.000,31 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 303.421,38 €.-----------------  

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

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

professor Amílcar Salvador, alertando para a necessidade de se 

proceder ao arranjo do espaço públ ico, situado em frente à 

‘Casa do Benfica’. Tendo concordado com aquela necessidade, 

o senhor vereador doutor António Oliveira informou que se iria 

proceder a tais trabalhos, logo que possível.  ----------------------  

*A7*  Seguidamente, o senhor vereador doutor Amaral Veiga  quis 

saber, por um lado, qual era o ponto da situação, relativamente 

à aquisição e aplicação dos filtros de carvão na ETA de 

Trancoso e, por outro, qual o seguimento que havia sido dado à 

deliberação camarária de acabar com as placas relativas aos 

estacionamentos privativos em Trancoso, uma vez que 

constatava que, apesar de algumas já haverem sido retiradas, 

outras ainda se mantinham no mesmo local e seria necessário 

uniformizar os procedimentos.  --------------------------------------  

Em resposta à primeira pergunta, o senhor vereador João 
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Carvalho informou que os filtros de carvão já se encontram em 

Trancoso e irão ser aplicados nos próximos dias.  -----------------  

Quanto à segunda pergunta, o mesmo vereador informou que os 

Serviços Externos da Câmara ainda não haviam retirado 

qualquer placa, por falta de disponibilidade de tempo, uma vez 

que têm andado envolvidos nos trabalhos relativos à Feira de S. 

Bartolomeu. Entretanto, tinha conhecimento que, por iniciativa 

particular, já haviam sido retiradas algumas daquelas placas.  ---  

*A8*  De seguida, usou da palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira para informar que havia sido celebrado um protocolo 

de parceria entre o Município de Trancoso e os Agrupamentos 

de Escolas de Trancoso e Vila Franca das Naves, já enviado à 

Direcção Regional de Educação do Centro, tendo em vista a 

implementação do Programa de Generalização do Ensino do 

Inglês e Outras Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º  

Ciclo do Ensino Básico, de acordo com o disposto no Despacho 

nº 12591/06 de 16 de Junho, de Sua Excelência a Srª Ministra 

da Educação. Como tal, referiu-se, não só à cláusula relativa 

aos professores prestadores de serviço, necessários à 

concretização de tais objectivos, que iriam ser contratados, nas 

áreas do Inglês, Educação Musical, Educação Física e 

Desportiva e Educação Artística, mas também às demais 

cláusulas integrantes daquele protocolo.  ---------------------------  



 

 
Acta  n . º    1 5  /  2 00 6 .    Reuniã o  de    10 -0 8 -2 0 0 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

*A9*  O mesmo Vereador referiu-se, depois, à proposta de declaração 

de impacte ambiental negativa, emitida pela Comissão de 

Avaliação presidida pelo Instituto do Ambiente, para os troços 

‘IP2 – Lanço Trancoso/Celorico da Beira/IP5’, ‘Ligação do IP2 

a Vila Franca das Naves’ e ‘Ligação do IP2 à EN102’ . Informou 

que, após haver tomado conhecimento daquela proposta de 

declaração e porque a legislação em vigor permite que, por 

despacho conjunto das Secretarias de Estado do Ambiente e 

Obras Públicas, um determinado projecto de interesse público 

possa ser aprovado, sem levar em conta aquela declaração, 

encetou contactos políticos e conseguiu que fossem enviados 

ofícios, assinados pelos Senhores Presidente de Câmar a de 

Celorico da Beira, Mêda, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa e 

pelos Senhores Deputados pelo Circulo da Guarda, Drª. Ana 

Manso e Dr. Fernando Cabral, a Sua Excelência o Sr. Primeiro 

Ministro, a Sua Excelência o Sr. Ministro do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, a 

Sua Excelência o Sr. Ministro das Obras Públicas , Transportes 

e Comunicações e aos Senhores Secretários de Estado do 

Ambiente e Adjunto das Obras Públicas e das Comunicações, 

solicitando-lhes, fundamentadamente que, por despacho 

conjunto, o projecto relativo aos troços em causa pudesse ser 

considerado de interesse público nacional.  ------------------------  
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*A10*  Por último, o mesmo Vereador expôs, rapidamente, o programa 

da Feira de S. Bartolomeu, referindo-se aos custos e receitas 

inerentes à mesma, bem como à organização implementada.  ----  

*A11*  Finalmente e relativamente ao futuro Mercado Grossista de 

Trancoso, foi recebido o representante da firma ‘Calvestlar –  

Centro Comercial Grossista, Limitada’, Sr. Morais, que 

informou que o projecto desenvolvido para Trancoso tinha 30 

lojas, que a sociedade atrás referida havia sido constituída e 

registada a sua actividade e que já havia sido assinado um 

contrato com o empreiteiro que iria realizar os trabalhos 

relativos ao Mercado Grossista. Por isso, na sequên cia dos 

compromissos anteriormente assumidos, necessitavam que a 

Câmara Municipal de Trancoso mandasse executar os trabalhos 

relativos às terraplanagens, para que o projecto de construção 

pudesse ser iniciado.  -------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que iria 

ser lançado, o mais rapidamente possível, concurso respeitante 

aos trabalhos de escavação e terraplanagens para aquele espaço.   

ORDEM DO DIA 

*A12*  Operação de Loteamento (emparcelamento) : Em seguida foi 

presente o requerimento número 441, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 22 do passado 

mês de Junho, de Manuel dos Anjos Delgado Pena, residente em 
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Póvoa do Concelho, a solicitar autorização de emparcelamento 

de três artigos, sitos na freguesia de Póvoa do Concelho, 

inscritos respectivamente na matriz com os artigos 255, 256 e 

521. ---------------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que a 

presente operação de loteamento, neste caso é uma acção de 

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, emparcelando três matrizes urbanas nº. 521, 255 e 

256. Os índices máximos de edificabilidade previstos no artigo 

41º do PDM, não são respei tados, uma vez que as construções 

existentes ocupam a totalidade do lote, 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 

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.  ---------  

Taxa pela manutenção e conservação das redes existentes: 

312,59 euros;  ----------------------------------------------------------  
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Compensação por falta de cedências: 324 euros.  ------------------  

Deverá o requerente solicitar a emissão do alvará de 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar com a abstenção do 

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

*A13*  Emissão de Parecer no âmbito do número 1 do artigo 54º. da 

Lei número 64/2003 de 23 de Agosto:  Em seguida, foi 

presente o ofício número 16, da Secção de Obras Particulares, 

que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês de Janeiro, 

de Américo Augusto Rebelo, residente em Mendo Gordo, na 

qualidade de proprietário, a solicitar parecer favorável à 

constituição de aumento de número de compartes 4 do prédio 

rústico sito no lugar de Corgo, em Mendo Gordo, freguesia de 

Torre do Terrenho e inscrito na matriz sob o artigo 681.  --------  

A Câmara Municipal deliberou entender que o que está em 

causa é apenas o aumento do número de titulares sobre o 

mesmo prédio e não o seu fraccionamento pelo que o parecer 

é favorável.  ------------------------------------------------------------  

*A14*  Em seguida, foi presente o ofício número 17, da Secção de 

Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 16 do 

passado mês de Janeiro, de Américo Augusto Rebelo, residente 

em Mendo Gordo, na qualidade de proprietário, a solicitar 

parecer favorável à constituição de aumento de número de 
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compartes 2 dos prédios rústicos sitos no lugar de Sorte do 

Poço e Terras, em Mendo Gordo, freguesia de Torre do 

Terrenho e inscritos na matriz sob os artigos 155 e 161.  --------  

A Câmara Municipal deliberou entender que o que está em 

causa é apenas o aumento do número de titulares sobre o 

mesmo prédio e não o seu fraccionamento pelo que o parecer 

é favorável.  ------------------------------------------------------------  

*A15*  Arruamentos em Cótimos – 2ª. fase - 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 António José 

Baraças , está em conformidade com as medições efectuadas e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

40.335,56 euros. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A16*  Arruamentos em Vila Franca das Naves (EN 226 –  

Cruzamento da Igreja) - 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 António José Baraças , está 

em conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 26.500 euros.  -----  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o  auto, procedendo ao 

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

*A17*  Arruamentos em Trancoso (Bairro de S. Marcos) - 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 emprei teiro 

António José Baraças , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 36.179,27 euros.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A18*  Arruamentos em Trancoso (Bairro de Santa Luzia) - 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 

António José Baraças , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 32.769,13 euros.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

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

Alto de Sebadelhe) - Auto de Medição número 1:  Em seguida, 

foi presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de 
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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 efectuada s e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

17.789,87 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A20*  Arranjos Urbanísticos em Vila Franca das Naves – Execução 

de Muro na Zona Envolvente das Piscinas de Vi la Franca 

das Naves - 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 Eliseu & Filhos, Limitada , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 9.020 euros. ------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A21*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves –  

Prorrogação de Prazo:  Em seguida foi presente informação 

número 233/06, emanada pelo sector de fiscalização do 

Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, informando que as 

razões apresentadas pela firma Dabeira – Sociedade de 

Construções, Limitada , a fundamentar o pedido de prorrogação 
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de prazo são pertinentes, pelo que, são de opinião, de que 

deverá ser deferido, ficando como nova data de conclusão da 

empreitada, o próximo dia 29 de Setembro.  -----------------------  

Foi enviado em anexo o Plano de Trabalhos e Plano de 

Pagamentos devidamente actualizados, de acordo c om o pedido 

de prorrogação.  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a prorrogação de 

prazo de acordo com a Informação. -------------------------------  

*A22*  Transportes Escolares: Seguidamente, foi presente a 

Informação relativa ao Plano de Transportes Escolares para o 

ano lectivo 2006/2007, dando conta que se verificou a 

necessidade de transportar em viaturas ligeiras, através de 

concurso, vários alunos, dos diversos ciclos de ensino, 

agrupados pelos seguintes percursos:  ------------------------------  

- Percurso 1 – de Aldeia Velha, Quinta do Ribeiro de Vide 

e Quinta do Pinheiro para a Escola do primeiro Ciclo de 

Aldeia Nova, num total de 3 alunos, em regime de 

transporte normal; --------------------------------------------  

- Percurso 2 – de Benvende e Cruzamento da Cunha para a 

Escola do primeiro Ciclo e Jardim de Infância de  

Palhais, num total de 12 alunos, em regime de transporte 

de desdobramento;  --------------------------------------------  

- Percurso 3 – de Guilheiro, Mendo Gordo, Fábrica dos 
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Blocos e Terreno para a Escola do primeiro Ciclo e 

Jardim de Infância de Torre do Terrenho, num total de 

10 alunos, em regime de transporte de desdobramento;  --  

- Percurso 4 – de Vila Novinha e Quinta do Lameirão para 

a Escola do primeiro Ciclo e Jardim de Infância de Rio 

de Mel, num total de 5 alunos, em regime de transporte 

normal;  ---------------------------------------------------------  

- Percurso 5 – de Esporões e Golfar para a Escola do 

primeiro Ciclo e Jardim de Infância  de Trancoso, num 

total de 4 alunos, em regime de transporte normal;  -------  

- Percurso 6 – de Feital para a Escola do primeiro Ciclo de 

Póvoa do Concelho de 2 alunos e de Feital para a Escola 

EB 2 e 3 de Vila Franca das Naves  de 7 alunos, em 

regime de transporte  normal;  --------------------------------  

- Percurso 7 - de Quinta da Lavagem para Aldeia Nova de 

um aluno do 3º ciclo, em regime de transporte normal ; --  

- Percurso 8 - de Frechão para a Escola do primeiro Ciclo 

de Trancoso de 1 aluno, em regime de transporte normal;   

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de Transporte 

Escolar referido, devendo ser solicitado propostas no âmbito 

de concurso para o efeito e destinado aos vários sectores 

propostos.  -------------------------------------------------------------  

*A23*  Revisão do PDM de Sernancelhe – indicação de 
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representante:  Seguidamente foi presente o requerimento 

número 2889, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 

31 do passado mês de Julho, da Câmara Municipal de 

Sernancelhe a solicitar a indicação do representante do 

Município para a primeira reunião da CMC de acompanhamento 

à revisão do PDM de Sernancelhe.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, indicar o senhor engenheiro 

Vítor Silva, chefe de divisão, para representante da Câmara 

Municipal de Trancoso.  ---------------------------------------------  

*A24*  Parecer sobre Projecto de Investimento:  E de seguida, foi 

presente o requerimento 2841, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 26 do passado mês de Julho, do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, Centro de Emprego de 

Pinhel, a solicitar parecer para um projecto de investimento de 

casa de chá e pastelaria, de Luísa Jesus Capelão Santos  Dias. --  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável.  ---------  

*A25*  Campanha de Escavações Arqueológicas:  De seguida foi 

presente a Seguinte Informação:  ------------------------------------  

‘Na campanha de escavações arqueológicas que se encontra a 

decorrer no Castelo de Trancoso, promovidas pela C âmara 

Municipal, inscreveram-se cinco jovens para participarem nos 

trabalhos de campo durante o mês de Agosto em regime de 

voluntariado.  ----------------------------------------------------------  
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Neste sentido e tendo em conta a vontade destes em 

participaram nos referidos trabalhos sem qualquer 

remuneração, pensamos que, como forma de compensação, a 

Câmara Municipal poderia conceder a estes jovens alguns 

benefícios no acesso a determinados equipamento s municipais, 

como por exemplo o acesso gratuito às Piscinas Municipais 

durante um determinado período ou outro que V. Ex. entender.’   

A Câmara Municipal deliberou compensar a entrega e 

generosidade dos jovens com o passe gratuito nas piscinas 

municipais, desde esta data até ao início das aulas.  ------------  

Dar conhecimento à Empresa Municipal e à doutora Céu 

Crespo. -----------------------------------------------------------------  

*A26*  Alienação de Viatura Usada :  Em seguida foi presente a 

Informação a dar conta que a viatura ligeira de marca Homer, 

com a matrícula FT-97-17, se encontra com idade de 26 anos, 

daí resultando a perda de potência do motor, demasiadas folgas, 

com bastante ferrugem, os t ravões não dão segurança e não tem 

reparação possível, propondo a sua alienação.  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou alienar em haste pública e 

proposta em carta fechada, na base de 500 euros.  ---------------  

*A27*  XXVI Colóquio Nacional da ATAM :  Em seguida, foi presente 

o ofício 2497 que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado 

mês de Junho, da Associação dos Técnicos Administrativos 
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Municipais , dando conta de estarem abertas as inscrições para o 

referido colóquio, que se realizará de 9 a 12 de Outubro, em 

Angra do Heroísmo. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou inscrever o Senhor Presidente 

da Câmara, o senhor vice-presidente, doutor António Oliveira, 

o senhor Director de Departamento , doutor Fernando 

Delgado, os senhores Chefe de Divisão, doutor Francisco 

Coelho, a senhora Carmelinda e engenheiro Vítor Jorge e 

ainda a doutora Carla Saraiva e a senhora Ana Maria . --------  

*A28*  9ª Alteração às Grandes Opções do Plano:  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente nona 

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

*A29*  9ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa:  ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente nona 

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

*A30*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A31*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A32*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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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 que a redigi.  -----------------  

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Director de Departamento: b) Fernando Tavares Delgado -----  


