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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2006.   

*A1*  Aos 14 dias do mês de Setembro 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 Amaral Veiga 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 Amaral Veiga. -------------------------  

*A3*  Às 14,30 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 22 do passado 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 175 datado de 13 do corrente mês de Setembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 133.947,72 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 309.860,14 €.-----------------  

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

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

doutor Paulo Matias, para suscitar um esclarecimento 

relativamente à situação da revisão do tarif ário com as Águas 

da Teja, dado que, há algum tempo, o senhor vereador doutor 

António Oliveira informou que as negociações com a empresa 

acima referida tinham sido suspensas, atendendo a que se 

previa que o Governo viesse a intervir em matéria de tarifário  

de água. ----------------------------------------------------------------  

Em resposta o senhor vereador doutor António Oliveira  

respondeu afirmando que, ao contrário do que se previa, o 

Governo, não tomou ainda qualquer iniciativa relativamente a 

esta matéria, atendendo à complexidade das questões, 

designadamente o problema das concessões, etc..  ----------------  

Assim, acrescentou, existe já um acordo com a empresa Águas 

da Teja, para ser retomado o processo de revisão do tarifário, 

negociação esta que será acompanhada, tal como foi 
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anteriormente, pelo IRAR.  -------------------------------------------  

*A7*  Por último, o senhor vereador doutor Paulo Matias perguntou 

se, relativamente à questão da eventual não concretização da 

recuperação do Paço Ducal em Trancoso, obra apoiada pelo 

Programa de Apoio ao Investimento, já tinha sido tomada 

alguma iniciativa no sentido de ser exigida a devolução do 

dinheiro que a autarquia, no âmbito do citado Programa , 

transferiu para o senhor Manuel Pinto.  -----------------------------  

A este propósito, o senhor Presidente da Câmara informou que 

o senhor Manuel Pinto apenas tinha sido notificado, na 

sequência da deliberação camarár ia, relativamente à questão da 

ruína do imóvel do Paço Ducal, bem como alertado para as 

consequências da eventual não concretização da obra de 

recuperação do citado Paço Ducal.  ---------------------------------  

Assim, propôs que esta questão fosse agendada para uma das 

próximas reuniões.  ----------------------------------------------------  

*A8*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira para considerar ser importante que as 

entidades que organizam a Feira de São Bartolomeu, façam uma 

reflexão sobre o figurino e datas de realização da citada Feira, 

sugerindo para isso já a próxima segunda-feira, podendo a 

reunião realizar-se na Associação Comercial, pelo que 

convidava todos os senhores vereadores a estarem presentes.  ---  



 

 
Acta  n . º    1 7  /  2 00 6 .    Reuniã o  de    14 -0 9 -2 0 0 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Análise, discussão e votação da proposta de fixação de Taxas 

de IMI para o ano de 2007:  ----------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para recordar 

que, nos termos do Decreto – Lei número 287/2003 de 12 de 

Novembro, cabe ao executivo, propor para aprovação da 

Assembleia Municipal, as taxas de IMI, a aplicar em cada ano.   

Discutida a matéria em análise, a Câmara Municipal reconheceu 

que o impacto das novas avaliações por parte dos Serviços de 

Finanças, veio a traduzir-se num sacrifício acrescido para os 

proprietários dos imóveis do concelho, face à disparidade dos 

novos montantes a pagar, fruto da citadas avaliações, situação 

esta agravada pelo contexto de crise económica, que torna 

difícil a vida das nossas populações.  -------------------------------  

Assim, no sentido de diminuir o peso das novas avaliações nos 

orçamentos familiares das populações do concelho, a Câmara 

Municipal deliberou, nos termos da lei já citada, propor para 

aprovação da Assembleia Municipal, as seguintes taxas de 

IMI, a vigorarem em 2007:  -----------------------------------------  

a) Relativamente aos Prédios ainda não avaliados nos 

termos do IMI, baixar a taxa, que era de 0,7% para 

0,5%; -----------------------------------------------------------  

b) Relativamente aos prédios já avaliados nos termos do 
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IMI, baixar a taxa, que era de 0,4% para 0,3%.  ---------  

*A10*  Infra-Estruturas na Zona Industrial de Trancoso:  Os 

Serviços Técnicos informaram a Câmara que a empreitada 

acima referida de acordo com o projecto e respecti vos 

orçamentos, tem um valor base de 346.344,06 euros, assim 

descriminados:  --------------------------------------------------------  

-Rede de águas: 4.673,20 euros;  -------------------------------  

-Rede de esgotos: 6.385,86 euros;  -----------------------------  

-Águas pluviais: 5.936,81 euros;  ------------------------------  

-Pavimentação: 123.668,22 euros;  -----------------------------  

-Rede Eléctrica: 166.200 euros;  -------------------------------  

-Rede de Telecomunicações: 39.480 euros.  ------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto, caderno de 

encargos e programa de concurso, determinando-se a abertura 

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

*A11*  Propriedade Horizontal:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 912, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara no passado dia 21 do passado mês de 

Agosto, de Leonel Fernandes Grilo, residente na Guarda, a 

solicitar aprovação do processo de propriedade horizontal, de 

um prédio urbano sito na Travessa da Rua do Pincho, número 3, 

freguesia de Santa Maria, em Trancoso, de harmonia com o 

artigo 66º do Decreto – Lei número 555/99 de 16 de Setembro, 
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com as alterações introduzidas pelo Decreto –  Lei número 

177/01 de 4 de Junho, inscrito na matriz predi al sob o artigo 68 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso, sob 

o número 00926/210597 com data de 7 de Novembro de 2001.  -  

Composto de rés-do-chão, primeiro andar e segundo andar, 

confrontando de Norte com herdeiros de Artur de Jesus da 

Silva, de Sul com herdeiro de João Dias, de Nascente com Rua 

e de Poente com herdeiro de António de Almeida. ----------------  

-Fracção A: ------------------------------------------------------------  

Correspondente ao rés-do-chão, com a área de 46 metros 

quadrados, destinada a habitação (T0), constituída por uma 

cozinha/sala, uma sala de repouso, uma instalação sanitária e 

um arrumo, com 35.94%.  --------------------------------------------  

-Fracção B: ------------------------------------------------------------  

Correspondente ao primeiro andar, com uma área de 46 metros 

quadrados, destinada a habitação (T1), constituída por uma 

cozinha/sala, uma instalação sanitária e um quarto, com 

35.94%. ----------------------------------------------------------------  

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

Correspondente ao segundo andar, com uma área de 36 metros 

quadrados, destinada a habitação (T1), constituída por uma 

cozinha/sala, uma instalação sanitária e um quarto, com 

28.12%. ----------------------------------------------------------------  
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Comum a todas as fracções é um corredor ao nível do r és-do-

chão e uma caixa de escadas interiores que vai desde o rés -do-

chão até ao segundo andar, com uma área de 21 metros 

quadrados.  -------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que o 

projecto de propriedade horizontal, verifica cumulativamente 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 via pública.  ---------------------------------  

A descrição das fracções corresponde ao mencionado na 

memória descritiva, bem como à utilização das mesmas, não 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a propriedade 

horizontal nos termos da informação.  -----------------------------  

*A12*  Casa Devoluta em Cogula: Em seguida, foi presente o ofício 

número 961, da Secção de Obras Particulares, que deu entrada 

nesta Câmara em 4 do corrente mês de Setembro, da Junta de 

Freguesia de Cogula, a informar que se encontra nas imediações 

do Largo Francisco Crespo, na Rua do Rossio, uma habitação 
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que se encontra devoluta  que apresenta sinais de uma possível  

derrocada para a via pública, o que pode eventualmente colocar 

em risco pessoas e bens. ---------------------------------------------  

Os peritos nomeados pela Câmara Municipal procederam à 

vistoria de um edifício constituído por dois pisos, rés -do-chão e 

primeiro piso, nos termos do artigo 90º do Decreto – Lei 

número 555/99 de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto –  Lei número 177/01, dando conta que o estado de 

conservação do edifício ao nível do primeiro andar é mau, 

havendo a registar que uma parte da cobertura já ruiu e a 

iminência da ruína de todas as paredes confrontantes com a via 

pública, representando perigo para quem circula nas imediações 

do edifício.  ------------------------------------------------------------  

Propondo como obra de conservação/beneficiação a demolição 

de todo o primeiro andar e cobertura e posteriormente a 

apresentação de um projecto para recuperação do imóvel.  -------  

A Câmara Municipal deliberou notificar, com carácter de 

urgência, o proprietário para imediata demolição no p razo de 

15 dias, nos termos da Lei.  ------------------------------------------  

*A13*  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 
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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.  ------------------------------------------------------------  

*A14*  Caminho Agrícola Fiães –  Barrocal – Limite do Concelho - 

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 António José Baraças , está em conformidade com 

as medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 48.950 euros.  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A15*  Arranjos Urbanísticos da Envolvente ao Convento de São 

Francisco - 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 Aurélio Lopes, Limitada ,  está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 48.052,55 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento.  ------------------------------------------------------------  
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*A16*  Arruamentos em A-do-Cavalo - 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 Aurélio Lopes, Limitada ,  

está em conformidade com as medições efectuadas e com os 

preços unitários constantes na proposta, no valor de 27.239,71 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A17*  Arruamentos em Cótimos – segunda fase - 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 António José 

Baraças , está em conformidade com as medições efectuadas e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

40.346,04 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A18*  Arruamentos em Vila Franca das Naves (EN 226 –  

Cruzamento da Igreja) - 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 António José Baraças, está 
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em conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 26.213,10 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A19*  Arranjos Urbanísticos em Vila Franca das Naves –  Zona 

Envolvente à Piscina:  Em seguida, foi presente o ofício 3255, 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 do corrente 

mês de Setembro, da firma Dabeira, Sociedade de Construções,  

Limitada, com sede em Viseu, a dar conta que por motivo de a 

empresa ter estado encerrada para férias, não lhe foi possível a 

apresentação da garantia bancária dentro do prazo estipulado, 

solicitando que lhe seja mantida a adjudicação. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou manter a adjudicação 

atendendo à justificação apresentada.  ----------------------------  

*A20*  Transportes Escolares:  Seguidamente foi presente informação 

relativa à consulta de preços com vista ao ajuste directo para a 

realização dos percursos e retornos seguintes:  --------------------  

-Percurso 1 – Germano Bento Santos ao preço diário de 25 

euros e Adritaxi, Lda. ao preço diário de 25 euros;  ------  

-Percurso 2 – Aristides Nobre Jesus ao preço diário de 

60,50 euros;  ---------------------------------------------------  

-Percurso 3 – Ulisses A. Mateus ao preço diário de 25 

euros, Victertaxi, Lda. ao preço diário de 45 euros;  ------  
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-Percurso 4 – Táxi Vieirinha, Lda. ao preço diário de 13 

euros e José Rosa S. Vieira ao preço diário de 15,50 

euros;  ----------------------------------------------------------  

-Percurso 5 – Táxi Acácio Amado, Lda. ao preço diário de 

12 euros, José Rosa S. Vieira ao preço diário de 13,50 

euros, Táxis A. Soares, Lda. ao preço diário de 14,80 

euros e Transportes Portas  El-Rei, Lda. ao preço diário 

de 16 euros;  ---------------------------------------------------  

-Percurso 6 –  Aurélio A. Pereira ao preço diário de 24 

euros, Victertaxi, Lda. ao preço diário de 30 euros e 

Manuel T Araújo, Lda. ao preço diário de 12,40 euros. O 

terceiro concorrente só está a concorrer para t ransportar 

os alunos para a Póvoa do Concelho;  -----------------------  

-Percurso 7 – Germano Bento Santos ao preço diário de 8 

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

-Percurso 8 – Táxi Vieirinha, Lda. ao preço diário de 7 

euros, Táxis A. Soares, Lda. ao preço diário de 7 euros , 

José Rosa S. Vieira ao preço diário de 7,80 euros, Táxis 

Acácio Amado, Lda. ao preço diário de 8 euros e 

Transportes Portas El -Rei, Lda. ao preço diário de 8 

euros -----------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho 

“Adjudico, por urgência, dado o início das aulas em 14 de 
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Setembro, o transporte às seguintes firmas em face das suas 

propostas:  -------------------------------------------------------------  

Circuito 1 – A Germano Bento dos Santos dado que é 

residente em Aldeia Nova, localidade do circuito;  -------  

Circuito 2 - A Aristides Nobre de Jesus;  ---------------------  

Circuito 3 – A Ulisses A. Mateus;  -----------------------------  

Circuito 4 – A Táxi Vieirinha, Lda.;  --------------------------  

Circuito 5 – A Táxi Acácio Amado, Lda.;  --------------------  

Circuito 6 – A Aurélio A. Pereira, sendo que o concorrente 

Manuel T. Araújo, Lda. só concorreu a parte do circuito 

não podendo ser considerada;  ------------------------------  

Circuito 7 – A Germano Bento dos Santos;  ------------------  

Circuito 8 – A Táxis A. Soares, Lda. dado que a outra 

proposta do mesmo preço era de concorrente a que está 

já adjudicado outro circuito.”  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho nos seus 

precisos termos. ------------------------------------------------------  

*A21*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 3187, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 29 do passado mês 

de Agosto, da Junta de Freguesia de Cótimos  a solicitar a 

concessão de um subsídio no valor de 10.000 euros, para 

pagamento de trabalhos que não estavam planeados e que 

influenciaram o valor de arruamentos concluídos na freguesia.  -  
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A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 10.000, 

mediante protocolo. --------------------------------------------------  

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento 4361, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 4 do passado mês de 

Novembro, da Comissão Fabriqueira da Igreja de Moreira de 

Rei a solicitar a concessão de um subsídio no valor de 5.000 

euros, para obras de reparação e conservação da capela de 

Golfar.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 3.000, 

mediante protocolo. --------------------------------------------------  

*A23*  De seguida, foi ainda presente o requerimento 3203, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de Agosto, da Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa 

Maria a solicitar a concessão de um subsídio no valor de 13.150 

euros, para obras de reparação e conservação da capela de Rio 

de Moinhos.  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 6.000, 

mediante protocolo.  --------------------------------------------------  

*A24*  A Câmara Municipal deliberou conceder um subsídio à Junta 

de Freguesia de Vila Franca das Naves, no valor de 20.000 

euros, destinado à reparação de diversos arruamentos.  --------  

*A25*  Local de Parque:  Em seguida foi presente o ofício número 

3282 que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês de 
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Setembro, da empresa União de Sátão & Aguiar da Beira, Lda., 

a solicitar a reserva de um local de parque para o autocarro que 

efectua serviço para esta localidade, nomeadamente á sexta -

feira, dia de mercado semanal.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou reservar um lugar para a 

sexta-feira junto ao parque de estacionamento do Pavilhão 

Multiusos.  -------------------------------------------------------------  

*A26*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A28*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.00 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 de Divisão 

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

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

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

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


