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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2006.   

*A1*  Aos 28 dias do mês de Dezembro 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 

Vice-Presidente da Câmara, doutor António Oliveira, dada a 

impossibilidade da presença do senhor Presidente da Câmara, 

ausente por motivos familiares,  tendo comparecido todos os 

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

*A2*  Às 15,30 horas, o senhor Vice-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 244 datado de 27 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 486.769,56 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 457.492,30 €. -----------------  

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

*A4*  Na sequência da notificação da intenção de indeferimento 

tomada por deliberação de 2 do passado mês de Novembro, no 
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âmbito de um processo de licença administrativa para 

remodelação de 2 habitações em Trancoso, em que é requerente 

David Lourenço Bóia, residente na Rua Dr. António Cândido, 

Parede, veio o arquitecto Miguel Amaral Santiago Fernandes, 

responsável pelo projecto em representação do requerente, 

solicitar nos termos do CPA, a sua audição, a fim de prestar 

esclarecimentos relativamente ao processo acima referido.  -----  

Assim, dando cumprimento ao citado pedido, a Câmara 

Municipal recebeu o referido arquitecto estando igualme nte 

presente o engenheiro António Mendes, técnico superior da 

autarquia e responsável pela análise e informação do presente 

processo.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, após ter procedido a uma análise célere 

do processo, deliberou conceder um prazo de 30 dias para ser 

junta ao processo, procuração com plenos poderes, conferindo 

desta forma legitimidade à representação do requerente pelo 

arquitecto Miguel Santiago, ratificando-se assim todo o 

processado.  ------------------------------------------------------------  

O arquitecto Miguel Santiago começou por afirmar discordar de 

todo com o parecer técnico que fundamentou a deliberação 

camarária tomada no âmbito do processo em causa.  --------------  

Assim, recordou, este processo mereceu um primeiro parecer 

desfavorável por parte do IPPAR, motivado sobretudo por 
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razões arquitectónicas.  -----------------------------------------------  

Ora, acrescentou, tendo sido o mesmo refeito segundo as 

indicações do próprio IPPAR, este veio a mereceu a aprovação 

do mesmo. -------------------------------------------------------------  

Estranhamente, acrescentou, a Câmara Municipal, apesar do 

parecer favorável do IPPAR, veio a indeferir a pretensão do seu 

cliente, para além do facto de, entretanto, ter solicitado um 

parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional da Região Centro, a propósito do processo agora em 

discussão.  --------------------------------------------------------------  

O arquitecto Miguel Santiago, referiu ainda não entender o 

‘chumbo’ do seu projecto, invocando-se designadamente a 

violação do artigo 13º do PDM e 16º do Plano de Salvaguarda, 

quando ainda há não muito tempo, a Câmara aprovou um 

projecto igual para aquele quarteirão.  ------------------------------  

Relativamente ao conteúdo da informação do técnico da Câmara 

Municipal que informou o presente processo, referiu ainda que 

os arquitectos do IPPAR entenderem a proposta e apreciaram -na 

favoravelmente ao passo que os Serviços Técnicos da autarquia 

não a perceberam, não havendo, ao contrário do que é dito, 

omissões na memória descri tiva. ------------------------------------  

Concluiu, dizendo que na sua opinião não havia razões para 

fundamentar a intenção de indeferimento do seu projecto.  ------  
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Presente na reunião, o engenheiro António Mendes, comentando 

as afirmações do arquitecto Miguel Santiago, começou por 

referir que todo os pareceres ou informações por si elaborados 

no âmbito da análise deste processo foram sempre 

desfavoráveis, quer no primeiro projecto, quer depois na 

reformulação do mesmo.  ---------------------------------------------  

O engenheiro António Mendes afirmou ainda a propósito da 

referência do arquitecto Miguel a um edifício existente no 

mesmo quarteirão, edifício que alegadamente se encontra va 

abrangido pelos mesmos condicionalismos do apresentado por 

este arquitecto, que durante muito tempo, a Câmara Municipal  

não apreciava previamente os projectos,  remetendo-os ao 

IPPAR, acompanhando posteriormente o sentido do seu parecer, 

fosse ele positivo ou negativo.  --------------------------------------  

Porém, acrescentou, o caso do edifício citado pelo arquitecto 

Miguel veio suscitar a necessidade de reunir com o IPPAR, 

tendo aí sido constatado ter existido por parte do IPPAR um 

lapso na apreciação do projecto, situação que veio condicionar 

toda a tramitação do mesmo.  ----------------------------------------  

Recordou ainda que esta reunião, motivou por parte do IPPAR, 

o envio de uma circular aos municípios, onde se pedia que fosse 

feita uma análise prévia aos projectos a submeter ao mesmo 

IPPAR. -----------------------------------------------------------------  
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Assim, acrescentou, a partir desta alteração os procedimentos 

passaram a ser outros, ou seja, procede-se a uma apreciação 

técnica prévia em todos os projectos e só depois desta e que se 

solicitam os pareceres ao IPPAR, acompanhada naturalmente da 

informação dos serviços.  ---------------------------------------------  

O engenheiro António Mendes afirmou ainda manter todas as 

considerações constantes das informações no âmbito deste 

processo.  ---------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A5*  Analise, Discussão e Votação dos Instrumentos de Gestão 

Previsional da Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M.:  ----------------------  

Tendo os documentos referidos em epígrafe sido distribuídos 

aquando da convocatória da presente reunião, foi dado o início 

à discussão dos mesmos, começando por usar da palavra o 

senhor vereador professor Amílcar Salvador que perguntou se a 

Empresa Municipal teve necessidade de recrutar mais pessoas,  

face à gestão recentemente assumida da Residência de 

Estudantes de Trancoso.  ---------------------------------------------  

Em resposta o senhor Vice-Presidente da Câmara respondeu 

afirmando que tal foi necessário , colocando ali funcionários já 

ligados à Empresa bem como alguns elementos dos chamados 

POC’s, programa promovido pelos Centros de Emprego.  --------  
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O senhor vereador professor Amílcar Salvador aprov eitou a 

oportunidade para solicitar que, numa das próximas reuniões de 

Câmara, lhe fosse facultado o quadro de pessoal actual da 

referida Empresa Municipal.  ----------------------------------------  

Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, foram os 

documentos referidos em epigrafe, colocados à votação tendo 

os mesmo sido aprovados, por maioria, com as abstenções dos 

senhores vereadores do Partido Socialista, professor Amílcar 

Salvador, doutor Amaral Veiga e doutor Paulo Matias, 

limitando-se a transferência do subsídio à exploração , a verba 

prevista no seu orçamento, ou seja, 730.000 euros .  -------------  

*A6*  Destaque de uma Parcela : Em seguida foi presente o 

requerimento número 1082, da Secção de Obras Particulares 

que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês de 

Outubro, de José Fernando Mendes Santiago, residente em Vila 

Franca das Naves, a solicitar autorização para o destaque de 

uma parcela de terreno sito no lugar de Tapada do Forno, 

freguesia de Vila Franca das Naves , inscrita na matriz com o 

artigo 447, que confronta de Norte com Maria Raquel 

Rodrigues e outro, de Nascente e de Sul com João Saraiva e de 

Poente com caminho. -------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que o 

prédio está situado na zona urbana industrial, sendo que o 
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pedido de destaque de uma única parcela cumpre 

cumulativamente as seguintes condições constantes no artigo 6º 

do Decreto-Lei número 55/99 de 16 de Dezembro:  ---------------  

a) As parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamentos públicos;  ----------------------------------------  

b) A construção erigida ou a erigir na parcela a destacar 

dispões de projecto aprovado . -------------------------------  

O prédio rústico sobre o qual incide a operação de destaque tem 

a área de 7.520 metros quadrados. A parcela a destacar tem a 

área de 3.760 metros quadrados. A parcela sobrante terá a área 

de 3.760 metros quadrados. A área de construção existente tem 

346 metros quadrados de armazém.  ---------------------------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar mais nenhum 

destaque por um prazo de 10 anos.  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente operação 

de destaque por unanimidade. --------------------------------------  

*A7*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das  Naves –  Auto 

de Medição número 15: Em seguida foi presente informação 

número 379/06, emanada pelo sector de fiscalização do 

Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, informando que o auto 

de medição apresentado pela firma adjudicatária no valor de 

21.258,82 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

trabalhos efectuados em obra.  ---------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A8*  Arranjos Urbanísticos em Trancoso – Rotunda e 

Rectificação de Cruzamento  - 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 Chupas & Morrão, 

Construtores de Obras Públicas, S.A. , está em conformidade 

com as medições efectuadas e com os preços unitários 

constantes na proposta, no valor de 123.928,25 euros.  -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A9*  Subsídio:  Em seguida, foi presente o ofício 4588, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 28 do co rrente mês de 

Dezembro, da Bandarra, Cooperativa Agrícola do Concelho de 

Trancoso, CRL a solicitar apoio para aquisição de máquinas de 

lavagem e desinfecção bem como da modificação necessária do 

posto de desinfecção do mercado de gado, pertencente à FMT, 

Feiras e Mercados de Trancoso, no valor de 4.000 euros. --------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 4.000 

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

*A10*  14ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa:  --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente décima 
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quarta alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa.  ------  

*A11*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A12*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram a provadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A13*  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 Vice-Presidente da Câmara e pelo Chefe de Divisão 

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

O Vice-Presidente da Câmara: a) António Manuel Santiago 

Oliveira da Silva ------------------------------------------------------  

O Chefe de Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

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


