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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2006.  -  

*A1*  Aos 19 dias do mês de Outubro 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 comparecido todos os 

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

*A2*  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 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 199 datado de 18 do corrente mês de Outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 535.827,12 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais : 322.999,18 €.-----------------  

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

*A4*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

doutor António Oliveira para lembrar que tinha sido solicitado 

ao GAT um estudo, tendo em vista a ampliação do Cemitério de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  
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No entanto, tendo sido levantadas várias questões relativas 

aquele processo de ampliação, entendeu ser importante que os 

técnicos do citado Gabinete estivessem presentes nesta reunião, 

tendo agradecido desde logo a sua presença.  ----------------------  

O engenheiro João Luís tomou a palavra para afirmar que nas 

várias deslocações já feitas ao local, foi possível constatar que 

as condições topográficas são extremamente adversas, o que na 

sua opinião, inviabiliza, a intenção de ampliar o actual 

cemitério de Trancoso.  -----------------------------------------------  

Acrescentou ainda que o Município deverá equacionar um novo 

cemitério, face às condições que o actual cemitério possui para 

o alargamento.  --------------------------------------------------------  

A este propósito, o senhor vereador doutor António Oliveira 

afirmou reconhecer que fazer uma ampliação ao actual  

Cemitério de Trancoso é muito complicado, sendo por isso 

necessário fazer uma reflexão urgente para decidir onde 

implantar o novo cemitério.  -----------------------------------------  

Para além disso era necessário, acrescentou, tomar medidas 

para que os lugares disponíveis no actual cemitério não 

desapareçam, permitindo, designadamente a venda, sob reserva, 

de sepulturas.  ----------------------------------------------------------  

*A5*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador que questionou relativamente aos trabalhos 
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que iriam ser feitos no cruzamento para Fiães, no âmbito da 

empreitada da rotunda e rectificação de cruzamento.  -------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira informou que ao 

contrário do que inicialmente se tinha previsto, a rectificação 

do cruzamento de Fiães, irá ser substituído pela implantação de 

uma rotunda, face ao parecer favorável dos Serviços Técnicos.   

*A6*  O senhor vereador professor Amílcar Salvador chamou ainda à 

atenção para a necessidade de proceder à execução de um 

passeio que vai do cruzamento de Fiães até ao Bairro de São 

Marcos alterando assim uma situação que se r evela muito 

perigosa para quem ali tem que circular.  ---------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira referiu a este 

propósito que a adopção da solução da rotunda, irá permitir 

equacionar a colocação do passeio naquela zona.  -----------------  

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

para informar os presentes que reuniu na passada terça -feira 

com o Presidente da ARS do Centro, tendo apresentado, a 

propósito da questão do encerramento nocturno dos SAP, agora 

em discussão, uma proposta que continha um conjunto de  

argumentos a favor da posição de Trancoso, relativamente a 

Foz Côa, tendo o senhor Presidente referido em síntese esses 

argumentos.  ------------------------------------------------------------  

Afirmou ainda ser na opinião, preferível o diálogo com o 
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Governo e não a confrontação política, face ao conjunto de 

itens tão favoráveis que Trancoso apresenta.  ----------------------  

*A8*  Por último o senhor Presidente informou os presentes que irá 

ser candidatado ao Programa Operacional da Cultura, o futuro 

Museu Bandarra,  o Centro de Interpretação Isaac Cardoso , bem 

como as Escavações do Campo da Batalha de São Marcos. ------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Beneficiação da Iluminação Pública em Trancoso  no âmbito 

do Programa das Aldeias Históricas:-----------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que de acordo com 

a informação recolhida através da equipa que está a elaborar o 

projecto, a estimativa orçamental das obras a realizar,  

beneficiação da iluminação pública em todo o Centro Histórico, 

é de 720.000 euros.  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto, caderno de 

encargos e programa de concurso, determinando-se a abertura 

do procedimento de concurso público, com a maior urgência 

dado os prazos inerentes ao Programa Ald Histórica, 

delegando nos termos do número 3 do artigo 108º do Decreto –  

Lei número 197/99 de 8 de Junho, a competência para 

proceder o júri à audiência prévia . --------------------------------  

*A10*  Operação de Loteamento de Cariz Industrial, sita no Pólo 

Industrial II de Vila Franca das Naves:  -------------------------  
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Os Serviços técnicos informaram a Câmara que o presente 

loteamento se insere num espaço industrial, de acordo com a 

Planta de Ordenamento do Plano Director  Municipal.  ------------  

Analisado o processo, verifica-se que os parâmetros de 

dimensionamento de espaços verdes, arruamentos e índices de 

ocupação de solo, coeficiente volumétrico e os afastamentos 

mínimos estão em conformidade com o previsto no Plano 

Director Municipal.  ---------------------------------------------------  

O parâmetro de equipamentos não está previsto, permitindo o 

ponto 3 do artigo 38º do Plano Director Municipal, a não 

cedência para estes fins, desde que devidamente justificados.  --  

A área de estacionamento para uso público foi revista, 

cumprindo o estipulado no Plano Director Municipal.  -----------  

O loteamento prevê a faixa de protecção ao longo de todo o seu 

limite, pelo menos de 30 metros de largura e provida de cortina 

arbórea, conforme o estabelecido no artigo 47º, alínea f) do 

Plano Director Municipal.  -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos do artigo 

7º do Decreto – Lei número 555/99 de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto – Lei número 177/2001 de 4 de Junho, a 

presente operação de loteamento a levar a efeito na zona de 

expansão industrial de Vila Franca das Naves designada como 

Pólo II, incidindo a mesma sobre o prédio inscrito na matriz 
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predial da freguesia de Vila Franca das naves sob o artigo 

2580 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 01196. -------------------------------------  

Esta operação de loteamento prevê a constituição de 14 lotes 

industriais com as características constantes do quadro de 

áreas da Planta de Síntese do respectivo projecto de 

loteamento que aqui se dão como reproduzidas para todos os 

efeitos legais.  ---------------------------------------------------------  

Área total dos lotes: 22.112,33 metros quadrados;  --------------  

Área total de cedências: 11.832,67 metros quadrados, sendo 

assim distribuídas:  ---------------------------------------------------  

-Zonas verdes -  4.336,32 metros quadrados;  ---------------  

- Estacionamentos – 1.399,19 metros quadrados;  ----------  

- Passeios – 1.762,94 metros quadrados;  --------------------  

- Arruamentos –  4.334,22 metros quadrados.  ---------------  

*A11*  Caminho Agrícola Fiães –  Barrocal – Limite do Concelho - 

Auto de Medição número 3: 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 27.427,38 euros.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 
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pagamento e ao envio para a DRABI no âmbito da 

candidatura aprovada. -----------------------------------------------  

*A12*  Arranjos Urbanísticos da Envolvente ao Convento de São 

Francisco - 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, e laborado 

pelo empreiteiro Aurélio Lopes, Limitada ,  está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 41.647,33 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento e ao envio para o programa Interreg III -A. ---------  

*A13*  Arranjos Urbanísticos em Trancoso – Rotunda e 

Rectificação de Cruzamento:  --------------------------------------  

Em seguida foi presente o Plano de Segurança e Saúde da obra 

referida em epígrafe.  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de Segurança 

e Saúde da obra em referência, devendo comunicar -se ao 

empreiteiro e à Inspecção de Trabalho da Guarda.  -------------  

*A14*  Proposta de Tarifário de Preços na Residência de 

Estudantes: Em seguida foi presente o requerimento número 

3768, da Secretaria, que deu entrada nesta Câma ra em 18 do 

corrente mês de Outubro, da TEGEC _ Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M. a submeter 
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o tarifário de preços a praticar pela Residência de Estudantes.  -  

Assim, os preços fixados pelo Ministério da Educação para o 

ano lectivo de 2006/2007, são os seguintes:  -----------------------  

- Escalão A: até 119,93 euros, a mensalidade  de 43,60 

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

- Escalão B: de 119,93 euros a 233,34 euros, a mensalidade 

de 71 euros;  ---------------------------------------------------  

- Escalão C: de 233,35 euros a 385,90 euros, a mensalidade 

de 101 euros;  --------------------------------------------------  

- Escalão D: superior a RMN, a mensalidade de 131 euros.  

Relativamente aos alunos da Escola Profissional de Trancoso 

que sejam considerados carenciados, propõe o preço praticado 

no ano lectivo anterior, de 83 euros.  -------------------------------  

A estes preços acresce o IVA à taxa em vigor.  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de tarifário 

apresentada.-----------------------------------------------------------  

*A15*  Proposta de Tarifário pelo Aluguer da Parede de Escalada: 

Em seguida foi presente o requerimento número 2722, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente 

mês de Outubro, da TEGEC _ Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M. a submeter o tarifário 

de preços a praticar pelo aluguer da parede de escalada.  --------  

Assim, os preços fixados pelo Ministério da Educação para o 
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ano lectivo de 2006/2007, são os seguintes:  -----------------------  

- Parede de escalada com 1 ou 2 vias com descida em 

rappel: por 1 dia, à administração local e associações do 

concelho 250 euros, a entidades privadas do concelho 

300 euros e a outras entidades 350 euros , para os dias 

seguintes, à administração local e associações do 

concelho 150 euros, a entidades privadas do concelho 

180 euros e a outras entidades 200 euros ; -----------------  

- Parede de escalada com 1 ou 2 vias com descida em slide: 

por 1 dia, à administração local e associações do 

concelho 300 euros, a entidades privadas do concelho 

350 euros e a outras entidades 400 euros, para os dias 

seguintes, à administração local e associações do 

concelho 180 euros, a entidades privadas do concelho 

200 euros e a outras entidades 220 euros.  -----------------  

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal.  --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

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

*A16*  Transportes Escolares:  Em seguida foram presentes as 

seguintes propostas para o transporte desde a Escola do 1º 

Ciclo até à Escola EB 2 e 3 em Vila Franca das Naves: ----------  

-Viúva Carneiro e Filhos, Limitada ao preço diário de 30 

euros por dia, a que acresce o IVA; ------------------------  
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- Rodocôa – Transportes, Limitada ao preço diário de 32 

euros por dia, a que acresce o IVA. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o transporte à 

empresa Viúva Carneiro por ser a mais favorável.  --------------  

*A17*  Seguidamente foi presente o requerimento número 3669, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente 

mês de Outubro, de Alberto Rainha Salvador a apresentar o 

melhor preço, para o transporte de do is alunos residentes na 

Quinta da Corga para o cruzamento de Freches, no valor de 

12,50 euros por dia.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o transporte pelo 

preço de 12,50 euros ao único concorrente.  ----------------------  

*A18*  Circo:  Em seguida foi presente o requerimento número 3744, 

da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 16 do corrente 

mês de Outubro, de Benilde Cardinali, a solicitar autorização 

para a instalação do circo no largo da feira de 10 a 13 de 

Novembro próximo, bem como do interesse ou não em 

patrocinar espectáculos para as crianças das escolas.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar apenas depois da 

realização do mercado semanal e sem prejuízo da seguinte, 

com isenção de taxas sendo entendido como um apoio a um 

sector carenciado socialmente.  -------------------------------------  

*A19*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o ofício 3789, da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do corrente mês 

de Outubro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso a 

solicitar um subsídio no valor de 50.000 euros, para as obras de 

remodelação de todo o espaço interior e exterior da sede da 

Associação. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

Não participou nem votou o senhor vereador João Carvalho.  -  

*A20*  11ª Alteração às Grandes Opções do Plano:  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente décima 

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

*A21*  11ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa:  --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente décima 

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

*A22*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A23*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A24*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.00 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 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 -----------------------------------------------------------------  


