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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2006.  ---  

*A1*  Aos 22 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 Acta:  -------------------------------------------------  

Colocada à discussão e votação, a acta da reunião ordinária 

realizada em 10 do corrente mês de Agosto, 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 158 datado de 21 do corrente mês de Agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 555.475,84  €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 308.137,18 €. -----------------  

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

*A6*  Intervenções:  Usando da palavra, o senhor vereador doutor 

António Oliveira referiu-se à Feira de S. Bartolomeu para 

informar que, devido ao mau tempo que oco rreu a partir do dia 

15 do corrente mês de Agosto, foram vendidos a menos que o 

previsto cerca de onze a doze mil bilhetes, o que irá ocasionar 

um défice, compreendido entre os 25 e 30 mil euros. Como tal,  

disse que, oportunamente, iria ser solicitado algu m apoio à 

Câmara Municipal, no sentido de minorar aquele saldo 

negativo.  ---------------------------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara deu conta  de um 

ofício enviado pela Direcção Regional de Educação do Centro, 

a informar que havia sido autorizada, por despacho de Sua 

Excelência o senhor Secretário de Estado Adjunto e da 

Educação, a cedência da exploração da Residência de 

Estudantes de Trancoso ao Município de Trancoso, mediante a 

celebração de um Protocolo entre aquela Direcção e este 
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Município.  -------------------------------------------------------------  

Face ao clausulado na minuta de Protocolo, a Câmara 

Municipal deliberou manifestar acordo quanto ao clausulado 

do Protocolo, com excepção do previsto na alínea b) da 

cláusula terceira, relativa à transição para o Município dos 3 

trabalhadores, com a mesma situação laboral .  -------------------  

Mais, foi deliberado manifestar apenas um possível acordo 

quanto à contratação dos 3 aludidos funcionários, desde que 

com um novo contrato de trabalho a celebrar e com estatuto 

remuneratório e funções adequadas ao trabalho a exercer, 

devendo o Ministério da Educação negociar, previamente, com 

os funcionários a sua desvinculação da Administração 

Pública, caso os mesmo pretendam negociar com a Câmara a 

sua nova situação laboral.  ------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Direito de Preferência de Imóvel:  Em seguida, foi presente o 

ofício número 879, da Secção de Obras Particulares, que deu 

entrada nesta Câmara em 7 do corrente mês de Agosto, de José 

Manuel da Silva Pedro, residente em Trancoso, a solicitar se a 

Câmara Municipal quer ou não exercer o direito de preferência, 

pelo valor de 20.000 euros, do prédio urbano, sito na Rua dos 

Cavaleiros, número 54, em Trancoso, inscrito na respectiva 

matriz predial da freguesia de São Pedro sob o artigo 147.  ------  
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A Câmara Municipal deliberou não manifestar o direito de 

preferência.  -----------------------------------------------------------  

Pavimentação da E.M. Vila  Franca das Naves –  

Moimentinha ---------------------------------------------------------  

*A9*  Auto de Medição número 1 (Trabalhos a Mais com Preços 

Acordados):  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, 

Limitada , está em conformidade com os trabalhos realizados em 

obra e com os preços unitários previamente aprovados, no valor 

de 5.230 euros.  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A10*  Auto de Medição número 1 (Trabalhos a Mais com Preços de 

Contrato):  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, 

Limitada , está em conformidade com os trabalhos realizados em 

obra e com os preços unitários constantes na proposta, no valor 

de 4.490,37 euros.  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A11*  Revisão de Preços:  Em seguida, foi presente o ofício 2017, da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente mês 

de Agosto, do empreiteiro Lopes & Irmãos, Limitada ,  a 

informar que existe uma diferença entre os valores apurados 

nos cálculos, que resulta da utilização de índices provisórios.  --  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que anexam a 

revisão de preços definitiva da obra em epígrafe, a qual importa 

em 1.684,70 euros, havendo a deduzir o valor de 1.397,17 euros 

que é o valor da revisão provisória . A diferença está nos 

arredondamentos dos CE e na distribuição do plano de 

pagamentos. Assim sendo o valor a pagar é de 1.684,70 menos 

1.397,17 ou seja 287,53 euros.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão e proceder 

ao pagamento.  --------------------------------------------------------  

*A12*  Caminho Agrícola Feital – E.N. 226 - Auto de Medição 

número 2: Em seguida, foi presente informação prestada pelos 

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

auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Lopes & Irmãos, 

Limitada ,  está em conformidade com as medições efectuadas e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valo r de 

49.766,29 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A13*  Casa da Juventude - Auto de Medição número 1:  Em seguida, 
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foi presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de 

Obras desta Câmara, a dar conta que o auto e m epígrafe, 

elaborado pelo empreiteiro Imobiliária Trancosense, Limitada ,  

está em conformidade com as medições efectuadas e com os 

preços unitários constantes na proposta, no valor de 51.468,75 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedend o ao 

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

*A14*  Conjunto Arquitectónico de Interesse Municipal – Abrigos 

do Feital:  Seguidamente foi presente o requerimento número 

3067, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 11 do 

corrente mês de Agosto, da Direcção Regional de Castelo 

Branco do Instituto Português do Património Arquitectónico, a 

dar conta que, no âmbito de uma deslocação à freguesia do 

Feital, verificaram a presença de um significativo número de 

construções em granito, conhecidas como casinhas ou casotas, 

que tiveram como função primordial o abrigo dos pastores que 

percorriam as serras com o gado, em busca de pastagens.  -------  

Assim, de modo a preservar e perpetuar este importante 

testemunho civilizacional existente no concelho, solicita a 

preservação desses abrigos, classificando-os como Conjunto 

Arquitectónico de Interesse Municipal, dado se ter assistido a 

um progressivo desmantelamento destas estruturas, para venda 
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das suas pedras.  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou iniciar o processo de 

classificação, solicitando apoio ao IPPAR e encarregando de 

organizar o processo a doutora Carla Alexandre.  ---------------  

*A15*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 4884, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de Novembro, da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva 

de Zabro a solicitar a concessão de um subsídio no valor de 

15.000 euros, para dar continuidade às obras de construção da 

casa do povo do Zabro. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou financiar a construção da sede 

da Associação Cultural e Recreativa do Zabro , 

impropriamente chamada de Casa do Povo, com a quantia de 

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

*A16*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A17*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A18*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 
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Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Director de Departamento 

que a redigi.  -----------------------------------------------------------  

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

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


