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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2007.   

*A1*  Aos 13 dias do mês de Fevereiro 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 comparecido todos os 

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

*A2*  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 

*A3*  Seguidamente o senhor Presidente da Câmara colocou a acta da 

reunião do passado dia 25 de Janeiro à discussão, uma vez que 

a mesma tinha sido entregue, aos senhores vereadores, junta 

mente com a convocatória . ------------------------------------------  

Começou por usar da palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para relativamente ao ponto *A16* da mesma 

acta, referente ao termo de transacção, afirmar que o texto ali 

expresso não corresponde ao que se passou de facto na reunião 

de Câmara, pelo que não iria votar favoravelmente a acta, se 

esta não fosse corrigido, nesta parte.  -------------------------------  

De imediato tomou a palavra o senhor vereador doutor Amaral 
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Veiga para também contestar o referido *A16* da ultima acta 

da reunião do executivo, afirmando que a única  deliberação 

tomada nessa matéria, foi a de tomar conhecimento e não aquilo 

que consta da acta, adulterando por completo o sentido da 

deliberação efectivamente tomada em reunião de Câmara.  ------  

Assim, acrescentou, se a acta não for alterada no ponto em 

questão, votará contra a mesma.  ------------------------------------  

A propósito desta questão da acta, o senhor Presidente da 

Câmara tomou a palavra para lembrar que ele próprio tinha 

colocado nessa reunião a questão da ratificação do referido 

termo de transacção e que face a algumas dúvidas entre tanto 

sugeridas, foi discutido tomar apenas conhecimento do referido 

termo, não havendo por isso na sua opinião, aqui qualquer 

situação menos transparente.  ----------------------------------------  

No entretanto, acrescentou, face às posições tomadas pelos 

senhores vereadores e para que sobre est e assunto não fique 

qualquer dúvida entende que deverá ser alterada a deliberação 

em causa, passando apenas a constar em acta que a Câmara 

Municipal relativamente ao referido termo de transacção apenas 

tomou conhecimento.  -------------------------------------------------  

Tendo os presentes acordado relat ivamente à alteração da acta 

nos termos atrás referidos, foi a mesma colocada à votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade.  -----------------------------  
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Ultrapassada esta questão, o senhor Presidente da Câmara 

colocou de novo à consideração e apreciação dos senhores 

vereadores o termo de transacção remetido pelo doutor 

Castanheira Neves, no âmbito do Processo número 

325/03.3TBTCS do Tribunal Judicial de Trancoso, juntando 

igualmente a respectiva nota de honorários.  -----------------------  

Referiu ainda que nesse julgamento estiveram presentes, 

aquando do termo de transacção, para além de si próprio, os 

senhores vereadores doutor João Rodrigues e doutor António 

Oliveira, que perante a insistência do juiz e após concertação 

com o advogado doutor Castanheira Neves, foi decidido realizar 

tal acordo, dado ter s ido considerado que o referido termo seria 

o que melhor defenderia os interesses do Município. -------------  

Colocada à votação, a Câmara Municipal deliberou ratificar o 

termo de transacção lavrado no processo em epígrafe, bem 

como proceder ao pagamento do montante previsto no ponto 

número 1 do referido termo de transacção, bem como o 

pagamento dos honorários, por maioria, com os votos contra 

dos senhores vereadores doutor Amaral Veiga e professor 

Amílcar Salvador e a abstenção do doutor Paulo Matias, cujas 

Declarações de Voto constarão desta acta .  -----------------------  

O senhor vereador Paulo Matias justificou a sua abstenção com 

o facto de não ter conhecimento atempado e integral do referido 
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termo de transacção, dos articulados, documentos anexos aos 

mesmos, do despacho saneador, cujas cóp ias desde já solicitou, 

bem como assim as notas de honorários.  ---------------------------  

Seguidamente o senhor vereador doutor Amaral Veiga 

justificou o seu voto contra com o facto de não conhecer no 

momento, a posição assumida pelas partes no processo e por ter 

dúvidas sobre a legitimidade da participação do senhor 

Presidente da Câmara numa decisão em que também é parte.  ---  

O senhor vereador professor Amílcar Salvador usou de seguida 

da palavra para justificar o seu voto, afirmando subscrever as 

considerações apresentadas pelo senhor vereador doutor Amaral 

Veiga. ------------------------------------------------------------------  

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 30 datado de 12 do corrente mês de Fevereiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 184.484,60 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 426.485,18 €. -----------------  

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

*A5*  Intervenções:  O senhor vereador doutor Amaral Veiga usou da 

palavra para solicitar que lhe seja facultado cópias dos 

articulados, do despacho saneador, do termo de transacção e 

nota de honorários do processo judicial atrás descrito.  ----------  
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*A6*  Seguidamente o senhor Presidente da Câmara abordou os 

senhores vereadores, relativamente à possibilidade de realizar 

em Trancoso, no final do mês de Março, o 1º Salão Automóvel.   

Referiu ainda que, feitos os primeiros contactos com os 

concessionários, estes demonstraram de imediato, a sua adesão 

ao futuro evento, garantindo assim a sua participação.  ----------  

Por último informou que este evento será em parceria com a 

AENEBEIRAS, sendo relativamente pequena a despesa que 

resultará para a Câmara Municipal.  ---------------------------------  

Atendendo ao interesse da temática, a Câmara Municipal 

deliberou ratificar a sugestão apresentada pelo senhor 

Presidente da Câmara .  -----------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Análise, Discussão e Votação da Nova Delimitação 

Geográfica entre os Municípios de Sernancelhe e Trancoso:   

Seguidamente foi presente o estudo técnico relativo ao assunto 

referido em epígrafe, remetido pela Câmara Municipal de 

Sernancelhe.  -----------------------------------------------------------  

Atendendo a que esta questão já tinha sido objecto de 

apreciação em anterior reunião, a Câmara Municipal deliberou 

reconhecer que a presente revisão do limite geográfico entre 

Sernancelhe e Trancoso, visa resolver uma divisão territorial 

desajustada da realidade.  --------------------------------------------  
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Assim, obtido que foi previamente o acordo dos representantes 

das entidades envolvidas, a Câmara Municipal deliberou 

aprovar a revisão do limite geográfico entre Sernancelhe e 

Trancoso nos termos apresentados no estudo técnico atrás 

referido.  ---------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado submeter a presente proposta à aprovação 

da próxima Assembleia Municipal . --------------------------------  

*A8*  Pedido de Isenção de IMI, nos termos do nº. 2 do artigo 12º 

da Lei número 2/2007 de 18 de Janeiro:  -------------------------  

A Câmara Municipal, em parceria com a Bandarra –  

Cooperativa Agrícola de Trancoso e a então designada 

Associação Comercial e Industrial de Trancoso, constituiu em 

Julho de 1993, a sociedade por quotas, denominada Feiras e 

Mercados de Trancoso, Limitada, tendo como actividade 

económica principal a promoção e realização de leilões de 

gado. -------------------------------------------------------------------  

Atendendo à manifesta falta de infra -estruturas que 

possibilitassem a concretização da sua actividade principal, a 

referida sociedade, adjudicou em 1994, a construção do futuro 

Mercado de Leilão de Gado, infra-estrutura esta que se encontra 

registada em nome da mesma sociedade.  ---------------------------  

Assim, foi este imóvel, nos termos da lei fiscal sujeito a 

avaliação, passando a estar sujeito à liquidação do IMI, antiga 
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contribuição autárquica, imposto que a sociedade Feiras e 

Mercados de Trancoso, Limitada, têm vindo a pagar.  ------------  

Assim e atendendo a que a Câmara Municipal detém naquela 

sociedade a maioria do capital social,  reconhecendo o interesse 

público que representa a existência e funcionamento de uma 

infra-estrutura como o Mercado de Leilão de Gado, a Câmara 

Municipal deliberou, nos termos do nº. 2 do artigo 12º da Lei 

número 2/2007 de 15 de Janeiro, propor à Assembleia 

Municipal, a concessão da isenção do IMI a que se encontra 

sujeita a citada infra-estrutura, inscrita na matriz predial 

urbana da freguesia de São Pedro sob o artigo 1459.  -----------  

*A9*  A Escola Profissional de Trancoso é hoje uma instituição 

credível e consolidada, representando para Trancoso 

reconhecidamente uma mais valia, geradoras de efeitos 

indutores do desenvolvimento económico, social e cultural não 

só do concelho, mas de toda a região.  ------------------------------  

A Câmara Municipal, na qualidade de proprietária da referida 

entidade, tem apostado na sua afirmação como projecto de 

ensino alternativo, tendo nessa perspectiva, adquirido à 

Direcção Geral do Património, o edifício da antiga escola 

preparatória de Trancoso, a fim de ali serem localizadas as 

instalações definitivas da Escola Profissional de Trancoso, 

cedendo posteriormente a autarquia à Associação Promotora do 
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Ensino Profissional da Beira Transmontana , entidade 

proprietária da E.P.T., o  citado edifício.  ---------------------------  

Ora, encontrando-se estas instalações, sujeitas nos termos da 

lei, ao pagamento de IMI, a Câmara Municipal deliberou 

propor à Assembleia Municipal, nos termos do nº. 2 do artigo 

12º da Lei número 2/2007 de 15 de Janeiro, a isenção do IMI , 

relativamente à actuais instalações da Escola Profissional de 

Trancoso, inscritas na matriz predial urbana da freguesia de 

São Pedro sob o artigo 728, com o fundamento no facto de a 

Câmara Municipal ser proprietária da Escola Profissional de 

Trancoso, entidade que presta serviços de inegável interesse 

público, relevando ainda a circunstancia de o imposto em 

causa não ser uma despesa elegível .  -------------------------------  

*A10*  Pedido de Isenção de Impostos Municipais  da TEGEC: Em 

seguida, foi presente o ofício da TEGEC – Empresa Municipal  

de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer,  E.M., a 

solicitar nos termos da legislação em vigor , a isenção aos 

impostos municipais previstos como receitas dos municípios.  --  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 2 do 

artigo 12º da Lei número 2/2007 de 15 de Janeiro, propor à 

Assembleia Municipal, a isenção total dos impostos 

municipais previstos na alínea a) do ponto único do artigo 

10º, da citada Lei, como receitas do Município, ou seja, IMI, 
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IMT e IMV, relativamente à Empresa Municipal, com o 

fundamento no facto de esta ser uma empresa cujo capital 

social é totalmente subscrito pelo Município, para além de 

esta desenvolver a sua actividade no âmbito da gestão de 

equipamentos municipais culturais e de lazer, cedidos para o 

efeito, prosseguindo assim fins de natureza e interesse 

publico.  ----------------------------------------------------------------  

*A11*  Obras Particulares:  Na sequência de um processo de licença 

administrativa para remodelação de 2 habitações em Trancoso,  

sitas na Rua Escura  em que é requerente David Lourenço Bóia.   

A Câmara Municipal deliberou manter o indeferimento, face 

ao parecer negativo dos Serviços, após a audição do 

interessado resolvido o procedimento de unificação dos lotes, 

resolvidas as questões invocadas no parecer dos Serviços 

Técnicos.  --------------------------------------------------------------  

*A12*  Arruamentos em Cogula – 2ª. Fase - 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 Eliseu e Filhos, 

Limitada ,  está em conformidade com as medições efectuadas e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

31.217,66 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 
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ao pagamento.  --------------------------------------------------------  

*A13*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª. Fase (Alto de 

Sebadelhe - Guilheiro) - 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 Ramos Silva & Filhos, 

Limitada ,  está em conformidade com as medições efectuadas e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

59.496,72 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A14*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª. Fase (Alto de 

Sebadelhe – Sebadelhe) - 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 Ramos Silva & Filhos, 

Limitada ,  está em conformidade com as medições efectuadas e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

46.617,40 euros.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A15*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª. Fase (R1-Alto de 

Sebadelhe) - Auto de Medição número 1:  Em seguida, foi  
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presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Ramos Silva & Filhos, Limitada ,  está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 71.496,72 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A16*  Subsídio:  Em seguida, foi presente o ofício 51, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 5 do passado mês de Janeiro,  

da Junta de Freguesia de Granja  a solicitar um subsídio de 

14.600 euros para calcetamento da rua do Forno da Telha.  ------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no 

montante de 14.000 euros, mediante protocolo.  ------------------  

*A17*  Seguidamente, foi ainda presente o ofício 96, da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara em 9 do passado mês de Janeiro, da 

Junta de Freguesia de Freches a solicitar um subsídio de 25.000 

euros para a criação de um parque infantil e parque de 

merendas com zona de lazer . ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 20.000 

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

*A18*  E de seguida, foi presente o ofício 106, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 9 do passado mês de Janeiro, da Junta 

de Freguesia de Vila Franca das Naves a solicitar um subsídio 
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de 5.000 euros para a realização do Corso de Carnaval.  ---------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no 

montante de 4.000 euros, mediante protocolo.  -------------------  

*A19*  De seguida, foi presente o ofício 229, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 17 do passado mês de Janeiro, da 

Associação Os Carnicenses – Associação para o  

Desenvolvimento Social Cultural de Carnicães  a solicitar apoio 

para a construção do edifício para o Centro de Dia , no valor de 

80.000 euros.  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 25.000 

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

*A20*  Seguidamente, foi ainda presente o ofício da Associação 

Cultural Desportiva e Recreativa dos Esporões a solicitar um 

subsídio de 1.700 euros para a instalação eléctrica da Casa do 

Povo. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no montante 

de 1.700 euros, mediante protocolo.  -------------------------------  

*A21*  A Câmara Municipal, no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré -Escolar e do 1º Ciclo  –  

apoios e complementos,  no ano lectivo 2006-2007, deliberou 

conceder à Associação Cultural e Recreativa da Freguesia de 

Rio de Mel, um subsídio no valor de 2.000 euros,  como 

compensação pela cedência das instalações e pessoal para o 
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prolongamento de horário, bem como o transporte das 

crianças para as actividades extra-curriculares .  ----------------  

*A22*  Parecer para Prova Desportiva : E seguidamente foi presente o 

ofício número 508, que deu entrada nesta Câmara em 6 do 

corrente mês de Fevereiro, do Grupo Cultural e Recreativo de 

Cicloturismo do Vale do Tejo, a solicitar parecer sobre a 

passagem e traçado para a realização do 3º Passeio a Portugal 

em Bicicleta –  Ciclismo para Todos. -------------------------------  

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

*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 fo ram 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  --------  
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O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

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


