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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2007.  ---  

*A1*  Aos 11 dias do mês de Janeiro do ano 2007, 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 João Rodrigues 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 João Rodrigues.  ------------------------  

*A3*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara , constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião, dando-se de 

imediato início ao Período Antes da Ordem do Dia .  -------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar as  actas das reuniões 

anteriores, respectivamente de 14 e 28 de Dezembro passado, 

dispensando a sua leitura em virtude desta ter sido 
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antecipadamente distribuída a todos os membros da Câmara e 

que efeitos do disposto no número 1 do artigo 91º do diploma 

atrás citado, a acta ora aprovada, seja afixada no átrio do 

edifício dos Paços do Município de Trancoso.  --------------------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 7 datado de 10 do corrente mês de Janeiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 184.027,70 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 438.954,92 €.-----------------  

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

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

António Oliveira para informar a Câmara Municipal, da recente 

presença na autarquia de uma delegação do Museu Distrital da 

Guarda, a fim de anunciar a preparação por este museu de uma 

retrospectiva da obra de António Sampaio e Melo.  ---------------  

Atendendo à notoriedade e importância daquele artista , natural 

de Trancoso, o referido Museu virá solicitar, para a organização 

da citada retrospectiva, um apoio à Câmara Municipal.  ----------  

*A7*  O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para informar 

ter decorrido hoje durante a manha, o Conselho Municipal da 

Educação, a f im de discutir e analisar a primeira proposta de 

Carta Educativa para o concelho.  -----------------------------------  
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ORDEM DO DIA 

*A8*  Delegação de Competências da Câmara Municipal no 

Presidente – alteração:  ---------------------------------------------  

A competência para a aprovação das alterações ao Plano e 

Orçamento é da Câmara Municipal nos termos da alínea d) do 

número 2 do artigo 64º da Lei número 169/99 de 18 de Junho, 

alterada pela Lei número 5-A/2002 de 11 de Junho.  --------------  

Porém, o número 1 do artigo 65º da referida Lei permite que a 

Câmara Municipal possa delegar no Presidente a referida 

competência.  ----------------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal, nos termos legais acima referidos 

deliberou, delegar no Presidente da Câmara, a competência 

para a aprovação das alterações ao Plano e Orçamento, 

prevista na alínea d) do número 2 do artigo 64º do diploma 

legal atrás citado.  ----------------------------------------------------  

*A9*  APT – Agência para a Promoção de Trancoso – Associação 

de Direito Privado sem Fins Lucrativos:  ------------------------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, para se referir à importância da adesão da autarquia 

à Agência para a Promoção de Trancoso, dado que esta 

Associação terá por objecto a coordenação, acompanhamento e 

gestão do projecto de urbanismo comercial, propondo -se a 

mesma para a sua prossecução, a defesa, divulgação e promoção 
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da cidade de Trancoso, desenvolvendo para isso actividades que 

reforcem e promovam a sua atractividade.  -------------------------  

Assim, propôs que a Câmara Municipal integrasse a referida 

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

Não tendo sido suscitados quaisquer pedidos de 

esclarecimentos, foi o assunto colocado à votação, tendo a 

Câmara Municipal del iberado, por unanimidade, aprovar a 

proposta apresentada, aprovando assim os estatutos da 

Associação referida em epígrafe, devendo esta proposta ser 

submetida à aprovação da próxima Assembleia Municipal, nos 

termos do nº. 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99 d e 18 de 

Setembro, alterada pela Lei nº. 5 -A/2002 de 14 de Janeiro .  ----  

*A10*  Operação de Loteamento (emparcelamento) : Em seguida foi 

presente o requerimento número 1225, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado 

mês de Novembro, de José Costa Caramona, residente em Póvoa 

do Concelho, a solicitar autorização de emparcelamento de 3 

artigos matriciais registados na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso com os artigos 202, 202 e 203, sitos na Rua 

de São Sebastião em Póvoa do Concelho do Registo Predial de 

Trancoso sob os números 00207/050401 e 00247/140704.  -------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que a 

presente operação de loteamento –  emparcelamento, localiza-se 
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em espaço urbanizável conforme o definido em planta de 

ordenamento do P.D.M..  ---------------------------------------------  

Analisado o processo, verifica -se que é pretensão do requerente 

criar um lote urbano, emparcelando dois artigos urbanos onde 

estão inscritas construções, os índices máximos de 

edificabilidade são respeitados de acordo com o artigo 4 1º do 

P.D.M. e a zona já está infra -estruturado, pelo que não vê 

inconveniente.  ---------------------------------------------------------  

O requerente não previu as cedências de parcelas destinadas a 

espaços verdes, utilização colectiva e equipamento, pelo que o 

deveria de haver lugar ao pagamento de uma compens ação ao 

município, uma vez que o novo Regime Jurídico engloba na 

mesma definição as acções de um prédio ou mais prédios ou o 

emparcelamento dos mesmos, então, depreende -se que a acção 

em questão também está obrigada a efectuar cedências  ----------  

Taxa pela manutenção e conservação das redes existentes: 

411,30 euros.  ----------------------------------------------------------  

Compensação por falta de cedências: 216 euros.  ------------------  

Deverá o requerente solicitar a emissão do alvará de 

loteamento.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a operação de 

emparcelamento nos termos da informação dos Serviços, mais 

se deliberando aprovar as taxas previstas.  ------------------------  
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*A11*  Obras Particulares:  Em seguida foi presente o requerimento 

número 1272, da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 20 do passado mês de Dezembro, da Casa 

Agrícola Pedro Viterbo & Filhas, Limitada, com sede em 

Trancoso, a solicitar apoio na realização de infra-estruturas 

para a transformação de uma antiga pocilga em unidades de 

armazéns para fins comerciais, sitos em frente ao futuro 

mercado grossista.  ----------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que  

relativamente à questão solicitada, convém alertar para o facto 

de a área em questão estar numa zona de servidão non 

aedificandi  de protecção à variante a Trancoso, conforme o 

registado nas plantas anexas, pelo que se entende que até 

melhor definição do projecto seria aconselhável não executar 

qualquer tipo de infra-estruturas. A zona em questão dista do 

local onde vai ser implantado o mercado grossista cerca de 200 

metros.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável à divisão 

em unidades do pavilhão existente para efeitos comerciais, 

não sendo porém possível assunção por parte da Câmara de 

qualquer infra-estrutura.  -------------------------------------------  

*A12*  Casa da Juventude - Auto de Medição número 2: Em seguida, 

foi presente informação prestada pelos Ser viços Técnicos de 
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Obras desta Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, 

elaborado pelo empreiteiro Imobiliária Trancosense, Limitada ,  

está em conformidade com as medições efectuadas e com os 

preços unitários constantes na proposta, no valor de 40.435 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A13*  Reforço da Rede de Abastecimento de Água a Trancoso - 

Auto de Medição número 5:  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 7.129,50 euros.  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto proced endo-se 

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

*A14*  Arruamentos em À do Cavalo - 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 Aurélio Lopes,  Limitada ,  

está em conformidade com as medições efectuadas e com os 

preços unitários constantes na proposta, no valor de 56.709,92 

euros.  -------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A15*  Concurso Público “Infra -Estruturas na Zona Industrial  de 

Trancoso”:  Seguidamente, foi presente o relatório final da 

Comissão de Análise das Propostas, dando conta que concluído 

o prazo para audiência prévia dos concorrentes, estes não 

apresentaram qualquer observação ou reclamação, podendo para 

o efeito adjudicar-se ao concorrente Albino & Inácio, Limitada, 

pelo valor proposto de 235.500 euros.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar à empresa Albino & 

Inácio, Limitada, aprovando-se a minuta do contrato, devendo 

prestar caução no prazo máximo de 12 dias.  ---------------------  

*A16*  Pessoal:  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente ao concurso interno de acesso limitado para 

um lugar de técnico superior 1ª classe (engenheiro civil) , a 

informar terem decorrido o prazo para o candidato se 

pronunciar quanto à classificação atribuída, tornando-se assim 

em definitiva.  ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a acta do júri e em 

consequência nomear o engenheiro José Carlos Vale Fantasia 

Domingues para técnico superior 1ª classe. ----------------------  

*A17*  Contrato-programa entre a Autarquia e a T.E.G.E.C. - 

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 
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Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M.:  ----------------------  

Nos termos do artigo 31º do Decreto-Lei número 58/98 de 18 de 

Agosto, Lei das Empresas Municipais, foi presente o contrato -

programa referido em epígrafe.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o contrato programa 

que aqui se reproduz para todos os efeitos, por maioria, com a 

abstenção dos senhores vereadores doutor Paulo Matias, 

doutor Amaral Veiga e professor Amílcar Salvador.  ------------  

*A18*  Cartografia Digital:  Em seguida, foi presente o ofício da PT 

Comunicações, S.A., a propor a celebração de um contrato de 

cedência de cartografia á escala de um para dez mil do 

concelho para a realização de toda a rede de infra -estruturas.  --  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara de que 

relativamente à pretensão da PT Comunicações não se vê 

inconveniente na celebração do contrato.  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou outorgar o contrato de 

cedência de cartografia à PT conforme proposta.  ---------------  

*A19*  Venda de Sepultura:  Em seguida, foi presente o ofício 715, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 3 do passado mês 

de Novembro, de Maria Odete de Jesus Valente, viúva, 

residente em Trancoso, a solicitar a venda da sepultura número 

531, no Cemitério de Nossa Senhora da Fresta, em Trancoso.  --  

A Câmara Municipal deliberou vender a referida sepultura.  --  
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*A20*  Atribuição de Subsídios no âmbito da implementação do 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré -

Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico no ano lectivo 

2006/2007:  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, visando contribuir para a concretização 

do Programa referido em epígrafe, assegurando-se assim o 

transporte das crianças, o prolongamento de horário e a 

cedência das instalações, deliberou conceder, mediante 

protocolo a celebrar com as respectivas instituições, os 

seguintes subsídios às entidades abaixo referidas:  --------------  

 - Centro Social e Paroquial de Aldeia Nova: 2.000 euros;  --  

 - Santa Casa da Misericórdia de Trancoso:  -------------------  

  -Cogula: 16.145 euros; ---------------------------------------  

  -Póvoa do Concelho: 2.650 euros;  --------------------------  

  -Torre do Terrenho: 3.612 euros;  ---------------------------  

  -Zabro: 10.600 euros;  -----------------------------------------  

  -Freches: 7.950 euros;  ----------------------------------------  

  -Vila Franca das Naves: 3.600 euros.  ----------------------  

 - Liga de Melhoramentos do Reboleiro: 4.120 euros;  --------  

 - Centro Social e Paroquial de Trancoso: 4.500 euros;  -----  

 - Associação Promotora do Ensino Profissional: 6.000 

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

 - Liga dos Amigos de Palhais: 6.500 euros;  -------------------  
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 - Centro Social e Paroquial de Vila Franca das Naves: 

6.600 euros. --------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado transferir, por protocolo, para todas as 

entidades, que no âmbito do denominado Programa referido 

em epígrafe, prestam apoio no complemento de horários e 

fornecimento de refeições, de todas as verbas remetidas a esta 

Autarquia pela DREC para aquele fim.  ---------------------------  

Por último, foi deliberado ainda neste âmbito, comparticipar 

financeiramente de acordo com o previsto no regulamento de 

acesso ao financiamento do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do primeiro 

CEB, por cada refeição servida, num montante de 1,60 euros 

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

Escalão B, 0.22 euros  para os alunos não subsidiados.  ---------  

*A21*  Pedido de Indemnização:  Em seguida, foi presente o ofício 

4343, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 do 

corrente mês de Dezembro, de André Gonçalves de 

Vasconcelos, residente em Baraçal, a solicitar uma 

indemnização, para reparação do espelho direito da sua viatura 

danificado por um contentor de lixo no parque de 

estacionamento junto da Escola Profissional de Trancoso.  ------  

A Câmara Municipal deliberou reconhecer a responsabilidade 

pelos danos relatados e em consequência conceder uma 
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indemnização no montante de 47,25 euros.  -----------------------  

*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 ac ta 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 

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 -----------------------------------------------------------------  


