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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2006.   

*A1*  Aos 21 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 professor Amílcar Salvador 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 professor Amílcar Salvador.  ------------------  

*A3*  Às 10,30 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*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 180 datado de 20 do corrente mês de Setembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 675.414,87  €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 309.938,53 €. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento .  -----------  
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*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

doutor Amaral Veiga para chamar à atenção para o facto de a 

Câmara de Meda ter recentemente intervido no acesso a 

Trancoso, alargando e beneficiando a via, colocando nova 

iluminação, bem como sinalização horizontal e vertical.  --------  

Assim, acrescentou, quem se desloca da Meda para Trancoso,  

nota claramente a diferença de tratamento dado à citada via, o 

que de certa forma, envergonha um pouco os naturais deste 

concelho, pelo que deixava esta questão á consideração da 

Câmara Municipal.  ---------------------------------------------------  

A este propósito, tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira para afirmar que na sua opinião, era 

relativamente à citada estrada, apenas necessário melhorar a 

sinalização, repavimentá-la onde tal se justifica e substituir 

algumas placas, não necessitando de qualquer alargamento da 

plataforma. ------------------------------------------------------------  

Assim, acrescentou, para a realização dos referidos trabalhos, 

dever-se-ia prever, no próximo orçamento, qualquer 

investimento.  ----------------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou de novo a palavra o senhor vereador 

doutor António Oliveira para chamar à atenção para a 

necessidade de a Câmara fazer uma reflexão  sobre a data da 

feira de Santa Luzia, uma vez que as últimas feiras vieram a 
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demonstrar que é urgente reposicionar o dia em que a mesma se 

realiza, transferindo-a para o fim-de-semana mais próximo á 

data habitual da referida feira, ou seja 13 de Dezembro. --------  

Assim, acrescentou, tal procedimento adoptaram já outros 

municípios, como foi o caso do município de Mangualde, com a 

Feira dos Santos.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou agendar esta questão para uma 

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

*A7*  Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara 

para informar os presentes que iriam decorrer no próximo dia 

24, em Trancoso, as Comemorações das Jornadas Europeias do 

Património, que contariam com a presença do arquitecto 

Gonçalo Byrne, que fará a apresentação do Projecto de 

Intervenção no Castelo.  ----------------------------------------------  

*A8*  Por último informou que no próximo dia 27 de Setembro,  

passado um ano sobre o falecimento do Miguel Madeira, iria 

decorrer em Vila Franca das Naves, uma reunião do Conselho 

Geral da ANAFRE, sendo celebrada uma missa ao final da 

tarde, em sua memória. -----------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Análise, discussão e votação da 2ª Revisão ao Orçamento da 

Receita e Despesa e às Grandes Opções ao Plano para o ano 

de 2006:  ---------------------------------------------------------------  
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Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara 

para se referir em síntese aos objectivos fundamentais que 

justificam a apresentação da 2ª Revisão ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano, elementos que foram remetidos aos 

senhores vereadores em devido tempo, mostrando -se disponível 

para responder a quaisquer pedidos de esclarecimentos.  ---------  

Uma vez que não foram solicitados esclarecimentos, o senhor 

Presidente da Câmara, colocou o documento em discussão à 

votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade ,  

devendo igualmente esta Revisão ser sujeita a aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) do número 2 

do artigo 53º da Lei número 169/99 de 18 de Setembro, com as 

alterações da Lei número 5-A/2002 de 11 de Janeiro.  ----------  

*A10*  Proposta de Alteração ao artigo 24º do actual P.D.M., nos 

termos do Decreto – Lei número 380/99 de 22 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pelos Decret os – Leis número 

53/2000 de 7 de Abril e número 310/2003 de 10 de 

Dezembro:  ------------------------------------------------------------  

Encontrando-se aprovado o Parque Eólico de Trancoso, a 

instalar em terrenos pertencentes às freguesia de Terrenho, 

Castanheira e Sebadelhe da Serra, a empresa Montes Serranos, 

S.A., do grupo Generg, pretende agora licenciar o referido 

Parque. -----------------------------------------------------------------  
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Tendo em vista o melhor enquadramento do projecto do Parque 

Eólico, em face do PDM de Trancoso, com o objectivo do seu 

licenciamento, a Câmara Municipal é do entendimento que se 

torna necessário proceder a uma alteração ao actual PDM. ------  

Como se sabe, o Decreto –  Lei número 380/99 de 22 de 

Setembro prevê que os instrumentos de gestão territorial 

possam ser objecto de alteração, revisão e suspensão.  -----------  

O artigo 95º, número 2 do mesmo Decreto – Lei,  prevê ainda 

que as alterações possam acontecer quando resultem de situação 

de interesse público não previsto nas opções do plano, 

designadamente as decorrentes da necessidade de instalação de 

infra-estruturas de produção e transporte de energias 

renováveis.  ------------------------------------------------------------  

Assim, em face do caso concreto, atendendo ao interesse 

público do projecto, ao seu impacto económico e ambiental,  

quer concelhio quer nacional, a Câmara Municipal deliberou 

nos termos do artigo 97º do já citado diploma legal, aprovar a 

presente proposta de alteração de regime simplificado ao 

PDM, propondo-se em consequência que o número 2 do seu 

artigo 24º passe a ter a seguinte redacção :  -----------------------  

-----------------------------‘Secção III--------------------------------  

------------------------Espaços Florestais  ---------------------------  

------------------ -----------Artigo 24º  --------------------------------  
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-------------------- --------Categorias  ---------------------------------  

1 - …  --------------------------------------------------------------  

2 –  Nestes espaços pode ser apenas autorizada, salvo 

indicação em contrário na regulamentação de cada uma 

das categorias, a construção de edificações destinadas a 

equipamentos colectivos, a habitação para proprietários 

ou titulares dos direitos de exploração, a trabalhadores 

permanentes, a turismo de habitação, a turismo rural e 

agro-turismo, a instalações agro-pecuárias, a apoio de 

explorações agrícolas e florestais, instalações de 

vigilância e combate a incêndios e a instalação de 

infra-estruturas de produção e transporte de energias 

renováveis’ .  ---------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, remeter, nos termos da legislação já 

citada, designadamente o previsto no artigo 79º, a presente 

proposta à Assembleia Municipal para aprovação, devendo 

cumprir-se os demais formalismos.  --------------------------------  

*A11*  Reabilitação do Edifício Anexo ao Convento de São 

Francisco - Plano de Segurança e Saúde: De seguida os 

Serviços Técnicos apresentaram o Plano referido em epígrafe, 

para a obra em referência.  -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar cumprindo -se o 

estipulado na Lei.  ----------------------------------------------------  
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Requalificação Urbana do Largo Padre Francisco Ferreira, 

em Trancoso:  ---------------------------------------------------------  

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento do empreiteiro 

Transbicho, Limitada , a apresentar a melhor proposta de preços 

para a realização de trabalhos imprevistos número 1 na 

empreitada referida em epígrafe, no valor global de 2.651,98 

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

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que os preços 

apresentados está em conformidade com os praticados na 

região, devendo os mesmos ser aprovados pelo dono da obra.  --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os trabalhos 

imprevistos considerando-os essenciais á execução da obra.  --  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento do empreiteiro 

Transbicho, Limitada , a apresentar a melhor proposta  de preços 

para a realização de trabalhos imprevistos número 2 na 

empreitada referida em epígrafe, no valor global de 1.682,50 

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

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que os preços 

apresentados está em conformidade com os praticados na 

região, devendo os mesmos ser aprovados pelo dono da obra.  --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de preços  

dos trabalhos a mais nos termos da informação dos serviços . -  

*A14*  De seguida, foi ainda presente o requerimento do empreiteiro 
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Transbicho, Limitada , a apresentar o novo plano de trabalhos 

assim como o plano de pagamentos na empreitada referida em 

epígrafe.  ---------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que concorda com 

o novo programa de trabalhos, devendo o mesmo ser aprovado.   

A Câmara Municipal deliberou aprovar em face da 

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

*A15*  Transportes Escolares:  Em seguida, foi presente o ofício 

3445, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do 

corrente mês de Setembro, de Alfredo dos Santos Batista, 

taxista, com praça em Póvoa do Concelho, a dar conta que  

depois de lhe ter sido solicitada uma proposta para o transporte 

de uma aluna da Quinta do Passal para o Jardim de Infância de 

Póvoa do Concelho, apresenta o preço diário de 9 euros com o 

início a 15 de Setembro, dia de abertura das aulas.  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o referido transporte 

escolar pelo preço de 9 euros por dia ao senhor Alfredo dos 

Santos Batista, com início a 15 de Setembro. --------------------  

*A16*  De seguida, foi presente a Informação dos Serviços, a dar conta 

que como vem sendo habitual isentar de pagamento do 

transportes escolar os alunos do ensino secundário, que no 

estabelecimento de ensino, beneficiem de escalão A ou B, 

solicita deliberação sobre o critério para o presente ano lectivo.   
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A Câmara Municipal deliberou isentar os alunos no escalão A  

e B conforme vem sendo política da Câmara neste sector. -----  

*A17*  Transporte de Deficiente:  Em seguida foi presente o 

requerimento número 3235, que deu entrada nesta Câmara em 4 

do corrente mês de Setembro, de Amélia de Jesus dos Santos 

Paulo Domingues, residente em Veda do Cepo, deste concelho, 

a solicitar á semelhança do ano anterior, a concessão de um 

transporte para deslocação de seu filho à CERCIG, onde 

frequenta um grau de ensino especial, á segunda -feira para a 

Guarda e à sexta-feira para regresso à Venda do Cepo. ----------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o referido transporte 

de carácter social ao aluno em causa pelo preço de 31.50 

euros ao taxista Vieirinha.  ------------------------------------------  

*A18*  Programa Foral:  Em seguida foi presente o requerimento 

número 3426, que deu entrada nesta Câmara em 1 9 do corrente 

mês de Setembro, do Parque Arqueológico Vale do Côa, com 

sede em Vila Nova de Foz Côa, a enviar carta de intenção, para 

se pronunciar relativamente ao interesse no projecto de 

inventário de sítios de património natural e cultural que servirá 

de base a um Centro de Documentação do Vale do Côa, que 

ficará on-line e em diversas estruturas museológicas da região.   

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

*A19*  Recuperação Ambiental de Antigas Áreas Mineiras:  Em 
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seguida foi presente o requerimento número 3418, que deu 

entrada nesta Câmara em 19 do corrente mês de Setembro, da 

Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A ., com sede em 

Lisboa, a dar conta do seguinte:  ------------------------------------  

1 – Do conjunto das 61 áreas e zonas mineiras abandonadas 

dos radioactivos por nós  inventariadas e classificadas 

prevê-se, até 2013, efectuar a coberto do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional (QREN), a remediação 

das antigas áreas mineiras de Ferreiros, São Domingos, 

Reboleiro e Fonte Velha, localizadas no concelho de 

Trancoso;  ------------------------------------------------------  

2 – Sem prejuízo do exposto em 1 é possível, desde já e no 

âmbito do QCA III, executar o projecto e estudo 

ambiental exigível para S. Domingos e eventualmente 

para Forte Velha e à do Cavalo, deste concelho, sendo 

que a última das referidas áreas mineiras ser á receptora 

das demais. A recuperação ambiental das áreas mineiras 

do vosso concelho exige a remoção dos materiais a 

depósito para outros concelhos;  -----------------------------  

3 –  Podendo vir a ser requerido à Câmara, de acordo com 

as regras de financiamento actualmente existentes 

(Programa Operacional da CCDR Centro) uma 

comparticipação de 5% do valor do projecto, será 
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necessário, a manterem-se tais regras, provisionar 

dotações para as obras que se realizem no concelho, bem 

como uma comparticipação, obtida por aplicação de 

perequação a definir, para as que envolvam transporte de 

materiais para depósitos em outros concelhos;  ------------  

4 – Nesta fase torna-se necessário o vosso acordo de 

princípio ao expresso em 2, de modo a que possamos 

desenvolver os projectos indicados.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manifestar o acordo da CMT 

quanto à questão e proposta apresentada. Comunique -se à 

EDM e ainda aos serviços de ambiente da Câmara.  -------------  

*A20*  Cedência da Exploração da Residência de Estudantes de 

Trancoso:  -------------------------------------------------------------  

Na sequência da autorização da cedência de explor ação da 

Residência de Estudantes de Trancoso ao Município de 

Trancoso, mediante a celebração de um protocolo entre a DREC 

e esta Autarquia, foi deliberado dar cumprimento ao 

clausulado no referido protocolo, outorga ndo com a Empresa 

Municipal – Trancoso Eventos, os termos daquela cedência.  --  

Assim, a Empresa Municipal, no âmbito deste Protocolo 

compromete-se a: -----------------------------------------------------  

a) Dar continuidade à utilização do edifício no contexto 

do Programa Residências para Estudantes e respectivos 
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normativos, alojando na residência pr ioritariamente os 

alunos dos ensino básico e secundário que frequentam 

escolas estatais e escolas de ensino particular ou 

cooperativo em regime de contrato de associação, que 

necessitem de se deslocar do seu agregado familiar 

para prosseguirem os seus estudos, nas condições 

estipuladas no despacho anual, que regula as medidas 

de acção social escolar da responsabilidade do 

Ministério da Educação;  ------------------------------------  

b) Assegurar, além dos encargos com os trabalhadores, os 

custos inerentes ao normal funcionamento da 

Residência e os decorrentes da manutenção e 

preservação do edifício; -------------------------------------  

c) Fornecer regularmente à Direcção Regional Educação 

do Centro toda a informação relativa à utilização da 

Residência, nomeadamente no âmbito da Acção Social 

Escolar;--------------------------------------------------------  

d) Efectuar a gestão da Residência em consonância com o 

Programa Residências para Estudantes, em 

conformidade com o despacho em vigor do Ministério 

da Educação, sendo este no presente ano lectivo o 

número 18797/2005 de 30 de Agosto.  ----------------------  

*A21*  2ª Revisão às Grandes Opções do Plano:  ------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente segunda 

revisão às Grandes Opções do Plano.  -----------------------------  

*A22*  2ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa:  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente segunda 

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

*A23*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A25*  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 -----------------------------------------------------------------  


