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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 2 DE NOVEMBRO DE 2006.   

*A1*  Aos 2 dias do mês de Novembro 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 Paulo Matias 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 Paulo Matias.  --------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 208 datado de 31 do passado mês de Outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 130.101,95 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 356.538,51 €.-----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento .  -----------  
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ORDEM DO DIA 

*A5*  Realização do Mercado Semanal:  ---------------------------------  

A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, nos termos do 

artigo 3º do Regulamento de Mercados e Feiras em vigor , 

manter a realização dos mercados semanais que terão lugar 

nos próximos dias 1 e 8 de Dezembro, devendo deste facto ser 

dada a devida publicidade.  ------------------------------------------  

Votaram contra os senhores vereadores doutor Amaral Veiga e 

professor Amílcar Salvador.  ----------------------------------------  

*A6*  Direito de Preferência de Imóvel: Em seguida, foi presente o 

ofício número 3831, da Secretaria, que deu entrada nesta 

Câmara em 24 do passado mês de Outubro, de Mário Meireles 

da Cunha, residente em Celorico da Beira, a solicitar se a 

Câmara Municipal quer ou não exercer o direito de preferência, 

pelo valor de 80.000 euros, do prédio urbano do requerente e de 

sua filha Tânia Sofia Pena Rodrigues Meireles, sito na Rua Dr. 

João Abel, em Trancoso, inscrito na matriz sob o artigo 812 

urbano da freguesia de São Pedro.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

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

*A7*  Reconstrução de duas Casas de Habitação:  Em seguida, foi  

presente o ofício número 925, da Secção de Obras Particulares, 

que deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês de Agosto, 
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de David Lourenço Bóia e Maria Helena Lourenço dos Santos 

Bóia, residente em Cascais, na qualidade de proprietários de 

duas casas de habitação situadas na Rua Escura e no gaveto da 

Rua Escura com a Rua do Pincho em Trancoso, freguesia de 

Santa Maria, a solicitarem a aprovação de um projecto de 

licenciamento, relativo à remodelação e ampliação das duas 

casas.  -------------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara de que a nova 

proposta arquitectónica, suaviza o impacto do segundo piso que 

o requerente pretende introduzir, sobre o edifíci o existente. No 

entanto, arquitectónicamente, continua a ser uma solução 

desconfigurante do conjunto arquitectónico formado pelas duas 

habitações.  -------------------------------------------------------------  

A proposta agora apresentada, não corrige qualquer das 

situações já referenciadas na informação técnica (AMM  

informação_2005_OP_0135) e que deu origem ao ofício número 

1999 de 07/07/2005. Assim, estes serviços, mantém a 

informação acima referida e que abaixo se reproduz, propondo 

o indeferimento do projecto de arquitectura anexo.  --------------  

“Na sequência do ofício de 16/02/2005 enviado pelo 

IPPAR, enviaram estes serviços a 01/04/2005 fax, a 

solicitar reunião de trabalho para esclarecimento, sobre 

a forma de actuação das duas instituições em situações 
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futuras de análise de projectos de arquitectura. Devido 

a dificuldades de  agenda, a reunião efectuou-se a 

02/06/2005.  ----------------------------------------------------  

Assim, estes serviços, terão que proceder á análise e 

enquadramento legal no âmbito do PDM e Plano de 

Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Trancoso, de todos os projectos de arquitectura, antes 

de solicitar parecer ao IPPAR, enviando –se cópia da 

informação, de forma que esta entidade tenha 

conhecimento dos condicionalismos impostos pela 

Câmara. --------------------------------------------------------  

O presente processo entrou a 04/04/2005 e esteve a 

aguardar a reunião de trabalho acima referida.  ----------  

Efectuada a análise, concluí-se que o processo desrespeita 

artigos do PDM e PPSCHT e contém omissões que 

obstam a uma correcta leitura.  -----------------------------  

1 - O requerente é o legítimo proprietário dos artigos 

matriciais 392º e 393º da freguesia de Santa. Maria, que 

pretende remodelar e convertê-los numa habitação 

unifamiliar. Assim, deverá proceder á unificação dos 

artigos, através de um processo de emparcelamento.  ----  

2 - As peças desenhadas não contém o previsto nas alíneas 

c) e e) do 3º ponto do artigo 11º da Portaria nº 
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1110/2001 de 19 de Setembro, dificultando a leitura da 

proposta. Ao não representarem as construções 

confinantes, impossibilita a correcta leitura, de como a 

proposta do segundo piso recuado, interfere com a 

varanda/terraço coberta existente no tardoz do edifício.   

3 - O projecto propõe; “revestimento exterior do piso 

recuado será em alvenaria de granito” e caixilharias 

exterior em alumínio termolacado. Estas propostas, 

contrariam os artigos 21º e 22º do PPSCHT, que não 

permite a colocação de cantaria por colagem e i mpõe 

caixilharia exterior em madeira.  ---------------------------  

4 - Relativamente ao aumento da cércea do edifício, 

através da adição de um segundo piso recuado. A 

pretensão viola o preceituado no artigo 13º do PDM e 

artigo 16º do PPSCHT.  --------------------------------------  

5 - De uma forma geral, a memória descrit iva e peças 

desenhas constante no projecto de arquitectura, são 

omissas quanto ao cabal cumprimento das alíneas e 

artigos do PPSCHT. Pelo que deverá ser feita uma 

descrição exaustiva da proposta e de como o proposto 

cumpre cada alínea dos diversos artigos do referido 

Plano de Pormenor, em especial o capítulo V.  ------------  

De acordo com o exposto, estes serviços apontam para o 
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indeferimento da proposta. No entanto, deverá ser solicitado 

parecer ao IPPAR, de acordo com o artigo 4º do PPSCHT.  -----  

Posteriormente, poderá o requerente elaborar nova proposta, 

com total conhecimento dos motivos que condicionaram o 

actual projecto de arquitectura.”  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, após profunda reflexão e 

recolha de pareces técnicos e da própria CCDRC, em face do 

parecer favorável do IPAR condicionado e do parecer 

desfavorável dos Serviços, foi deliberado subscrever o parecer 

dos Serviços, propondo-se o indeferimento do projecto de 

arquitectura por violar o artigo 13º do PDM e artigo 16º do 

PPSCHT, ouvindo-se o interessado nos termos do CPA. --------  

*A8*  Arranjos Paisagístico e Arbóreo 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 43.398,92 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A9*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o ofício 1785, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3 de Maio de 2006, 
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do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Fiães  a solicitar 

um subsídio no valor de 500 euros, para a  realização do terceiro 

passeio a cavalo. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

500 euros, mediante protocolo.  -------------------------------------  

*A10*  Seguidamente, foi ainda presente o ofício 1732, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado mês de Abril,  

da Escola Secundária com 3º Ciclo Gonçalo Anes Bandarr a em 

Trancoso a solicitar um subsídio no valor de 2.500 euros, nos 

seguintes termos: um subsídio de 1.000 euros enquanto 

patrocinador e a aquisição de 300 exemplares a 5 euros cada, 

para a concretização do projecto executado pelos alunos do 

livro ‘pós.de.pedra’.  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

2.500 euros, mediante protocolo  e nos termos da respectiva 

proposta. ---------------------------------------------------------------  

*A11*  Protocolo de Cooperação e Financiamento:  Em seguida, foi 

presente ofício do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a 

solicitar a renovação do protocolo referido em epígrafe para o 

ano lectivo 2006/2007, com efeitos desde Setembro do corrente 

ano. ---------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou mediante celebração de 

protocolo, transferir para o citado Agrupamento, a título de 
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subsídio, o montante de 7.500 euros por ano lectivo, destinado 

a financiar os combustíveis de aquecimento das Escolas do 

Primeiro Ciclo e Jardim de Infância da sua área de 

influência, assim como os equipamentos de queima, 

estimando-se que até Dezembro de 2006, o montante a  atribuir 

seja de cerca de 2.000 euros, a efectuar mensalmente de 

acordo com as necessidades de verbas apresentadas por este 

Agrupamento.  ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal reconhecendo a necessidade de apoiar os 

alunos do Agrupamento de Escolas de Trancoso que utilizam a 

cantina escolar, deliberou conceder ao citado Agrupamento 

um subsídio por cada refeição servida, no montante de 1,60 

euros para os alunos do Escalão A, 0,91 euros para os alunos 

do Escalão B e 0,22 euros para os alunos não subsidiados.  ----  

A Câmara Municipal deliberou por último transferir para o 

Agrupamento de Escolas de Trancoso, o montante de 17.000 

euros, durante o ano lectivo de 2006/2007, nos termos do 

número 7, do ponto 4, do artigo 3º do Despacho número 

12599/2006 de 16 de Junho, pela utilização de p rofessores 

com carga horária ao abrigo do crédito global do 

Agrupamento, no leccionamento das actividades de Educação 

Física e Desportiva, Educação Musical e Educação Artística, 

ao abrigo do Programa de Generalização do Ensino de Inglês 
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e outras actividades de enriquecimento curricular no Primeiro 

Ciclo, estimando-se que até Dezembro de 2006, o valor seja de 

cerca de 6.800 euros.  ------------------------------------------------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o ofício 3474 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara, em 22 de Setembro do corrente ano, do 

Agrupamento de Escolas de Vila Franca das Naves a enviar 

proposta de renovação do protocolo referido em epígrafe para o 

ano lectivo 2005/2006, com efeitos desde Setembro do corrente 

ano. ---------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, mediante celebração do 

respectivo protocolo, transferir para o citado Agrupamento, a 

título de subsídio, o montante de 22.000 euros, destinado a 

financiar as despesas com o aquecimento, material escolar, 

material de limpeza e despesas administrativas, estimando -se 

que até Dezembro de 2006, o montan te a atribuir seja de cerca 

de 3.800 euros.  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal reconhecendo a necessidade de apoiar os 

alunos do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das Naves  

que utilizam a cantina escolas, deliberou conceder ao citado 

Agrupamento um subsídio por cada refeição servida no 

montante de 1,60 euros para os alunos do Escalão A, 0,91 

euros para os alunos do Escalão B e 0,22 para os alunos não 

subsidiados.  -----------------------------------------------------------  
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*A13*  12ª Alteração às Grandes Opções do Plano:  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente décima 

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

*A14*  12ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa:  --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente décima 

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

*A15*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da  presente acta foram aprovadas 

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

*A16*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A17*  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 -----------------------------------------------------------------  


