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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2007. -----  

*A1*  Aos 30 dias do mês de Março 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 15,00 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*  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 de 23 

do passado mês de Fevereiro e 8 do corrente mês de Janeiro, 

dispensando a sua leitura em virtude destas ter sido 

antecipadamente distribuídas a todos os membros da Câmara e 

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

diploma atrás citado, as actas ora aprovadas, sejam afixadas no 

átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso.  ----------  
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*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 61 datado de 29 do corrente mês de Março e que 

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

- Operações Orçamentais: 135.592,12 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 477.589,94 €. -----------------  

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

*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

doutor António Oliveira para informar os presentes que na 

sequência das dificuldades vividas na Escola Profissional, no 

que respeita às remunerações dos professores, foram tomadas 

um conjunto de decisões visando o controle da situação.  --------  

Assim, entre outras medidas, foi deliberado  não pagar o 

subsídio de refeição, uti lizando os professores a cantina da 

Escola, a introdução do relógio de ponto para os professores, 

passando estes a prestar 35 horas semanais, garantindo 

igualmente os professores o apoio às horas não lectivas, não 

sendo estas remuneradas.  --------------------------------------------  

Foi igualmente deliberado não proceder há actualizações 

salariais, congelando também as progressões nas carreiras.  -----  

Por último o vereador doutor António Oliveira lembrou que a 

transição dos diferentes Quadros Comunitários , têm originado 

dificuldades na Escola Profissional , não sendo este ano por isso 
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excepção, estando no entanto a Direcção da Escola a envidar 

esforços para tentar minimizar os efeitos daquela situação.  -----  

Assim, acrescentou, foram solicitadas propostas às entidades 

bancárias locais, para abertura de uma conta  caucionada.  -------  

*A6*  O senhor vereador professor Amílcar Salvador tomou a palavra 

para chamar à atenção para o facto de lancil, nas zonas das 

passadeiras criadas junto às novas rotundas, necessitar de ser 

rebaixado, a fim de facilitar a circulação de idosos, o tr ansporte 

em cadeiras de rodas, etc..  -------------------------------------------  

*A7*  Por último o senhor vereador doutor Paulo Matias lembrou a 

situação do esgoto que corre a céu aberto em Rio de Mel, 

devendo na sua opinião, a Câmara Municipal, uma vez que tem 

meios para isso, resolver tal situação.  ------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Regulamento do Conselho Coordenador da Avaliação do 

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública:  ---------------------------------------------  

Em seguida foi presente o Regulamento referido em epígrafe.  --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o presente 

regulamento devendo ser publicitado.  -----------------------------  

*A9*  Renúncia do Presidente do Conselho de Administração da 

Empresa Municipal Trancoso Eventos e Nomeação dos 

Novos Membros do Órgão, nos termos da alínea i) do 



 

 
Acta  n . º    6  /  2 0 07 .    Reuniã o  de    3 0 -0 3 -2 0 0 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

número 1 do artigo 64º da Lei número 169/99 de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei número 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro:  ---------------------------------------------------------------  

O senhor presidente da Câmara tomou a palavra para referir que 

o senhor doutor António Cristóvão dos Santos lhe tinha 

manifestado a sua vontade de abandonar o lugar de Presidente 

do Conselho de Administração da Empresa Trancoso Eventos,  

dando-lhe ainda conta do interesse em ingressar nos quadros da 

mesma Empresa, situação que iria determinar desde logo a 

necessidade de nomeação de um novo Conselho de 

Administração.  --------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara referiu-se também à situação 

pessoal e profissional do vogal do referido Conselho de 

Administração, José Joaquim Abreu Gomes Cadima, que se 

encontra impossibilitado de garantir a sua presença regular em 

Trancoso.  --------------------------------------------------------------  

Assim, face às razões apresentadas, o senhor Presidente da 

Câmara propôs que fosse aceite a exoneração dos citados 

membros do Conselho de Administração , face à renúncia aos 

respectivos cargos . ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou assim, exonerar os membros 

do Conselho de Administração da Empresa Municipal 

Trancoso Eventos. ----------------------------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara tomou de novo a palavra para 

lembrar que, hoje a Empresa Municipal Trancoso Eventos, gere 

já um conjunto significativo de equipamentos, desenvolvendo e 

promovendo diferentes actividades e iniciativas, que exigem 

naturalmente uma equipa dinâmica e criativa, capaz de 

rentabilizar todos os recursos disponíveis, com vista à 

prestação de um serviço de qualidade.  -----------------------------  

Assim, acrescentou, justifica-se a nomeação de uma nova 

equipa para o Conselho referido em epígrafe, propondo como 

Presidente deste órgão, o senhor Fernando Jorge dos Santos 

Costa e como vogais, o doutor António José Andrade Ferreira 

Martins e Maria José Guedes da Silva Botelho, mantendo -se a 

composição dos restantes órgãos, designadamente o Fiscal 

Único e Conselho Geral.  ---------------------------------------------  

Colocada a proposta à discussão e votação, foi a mesma 

aprovada por maioria, com a abstenção dos senhores 

vereadores doutor Paulo Matias e professor Amílcar Salvador 

e o voto contra do doutor Amaral Veiga.  --------------------------  

*A10*  Doação de Quadros da Pintora Eduarda Lapa e outr os Bens 

Móveis:  Em seguida, foi presente o ofício número 1220, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 30 do corrente 

mês de Março, de Jorge Lapa de Passos a enviar o original da 

doação que a senhora doutora Maria Manuela de Almeida Lapa 
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de Passos David Gomes fez ao município, bem como a lista 

discriminativa dos bens móveis doados que dela fazem parte 

integrante.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar a doação devendo a 

mesma ser avaliada, sublinhando-se a generosidade do gesto, 

lavrando-se em acta um voto de louvor e agradecimento do 

município.  -------------------------------------------------------------  

*A11*  Centro de Interpretação da Cogula (Aldeia do Côa):  ---------  

Atendendo à necessidade de adquirir um imóvel destinado à 

instalação do futuro Centro de Interpretação da Cogula 

(Aldeia do Côa), a Câmara Municipal deliberou adquirir o 

prédio urbano pertencente a Iria da Conceição, viúva, 

residente na freguesia de Cogula, concelho de Trancoso, sito 

na Rua das Casas Telhadas, inscrito na matriz predial urbana 

da freguesia de Cogula sob o artigo número 10 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 00211/190593.   

Mais foi deliberado fixar o montante desta aquisição em 

40.000 euros, a pagar em 4 prestações mensais, sucessivas de 

10.000 euros.  ----------------------------------------------------------  

*A12*  Prorrogação do Prazo de Pagamento de Terrado e Bancas:  --  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos dos Regulamentos 

em vigor e atendendo ao feriado e tolerância de ponto 

habituais nesta época de Páscoa e consequente encerramento 
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dos serviços da autarquia, autorizar a prorrogação do prazo, 

mais uma semana, para pagamento do trimestre relativo aos 

lugares de terrado, bem como do pagamento das rendas das 

bancas do Mercado Municipal.  -------------------------------------  

*A13*  Vistoria a um Imóvel (Palácio Ducal):  Em seguida foi 

presente o relatório da Comissão de Vistoria nomeada para o 

efeito, de acordo com o artigo 90º do Decreto – Lei número 

555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo 

Decreto –  Lei número 177/01 de 4 de Junho, relativa a um 

edifício denominado de Palácio Ducal , sito no Largo Dr. 

Eduardo Cabral, em Trancoso, propriedade de Manuel Pinto , 

constituído por dois pisos, rés -do-chão e primeiro andar.  -------  

O edifício é caracterizado por paredes em granito e pavimentos 

em madeira, havendo uma pequena área com laje aligeirada . A 

estrutura da cobertura é em madeira, sendo o revestimento da 

cobertura em telha cerâmica. ----------------------------------------  

O andar apresenta patologias graves e que a seguir se 

identificam: ------------------------------------------------------------  

- O pavimento, em madeira, abateu em determinadas zonas, 

ameaçando ruína;  

- A estrutura da cobertura, em madeira, cedeu em 

determinadas zonas, com tendência de estes abatimentos 

propagarem-se às zonas contínuas;  -------------------------  
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- A cobertura, telha cerâmica, encontra -se em mau estado 

de conservação, apresentando  abatimentos e 

des1izamentos, permitindo a infiltração das águas 

pluviais, o que vai acelerar a ruína do imóvel . ------------  

Assim sendo, os peritos, consideram que o estado de 

conservação, nomeadamente a cobertura é má,  classificando-a 

mesmo de perigosa, havendo componentes estruturais cujo 

colapso é evidente, as quais poderão vir a por em causa a 

estabilidade das paredes, propondo-se os seguintes 

procedimentos a adoptar:  --------------------------------------------  

- Dado tratar-se de um imóvel classificado de Interesse 

Municipal, deveria ser objecto de uma cuidada reflexão,  

de modo a que o mesmo fosse valorizado e reutilizado;  -  

- De modo a salvaguardar a segurança dos utentes daquela 

rua deveria proceder-se a um escoramento e á limpeza 

da área em ruína, bem como à colocação de tapumes 

nalguns vãos de modo a não permitir que o imóvel seja 

‘visitado’.  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou reconhecer em face do 

relatório dos peritos o estado de ru ína e ameaça de dano 

público do edifício, devendo o proprietário num prazo de 60 

dias, realizar nos termos da Lei obras de consolidação, 

escoramento, limpeza recomendados no presente parecer. 
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Notifique o proprietário.  --------------------------------------------  

Pavimentação da E.M. Vale do Seixo –  Freixial  ----------------  

*A14*  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 António José Baraças , está em conformidade com 

as medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 21.532 euros.  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A15*  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 António José Baraças , está em conformidade com 

as medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 102.608 euros.  -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo-se 

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

*A16*  Reforço da Rede de Abastecimento de Água a Trancoso - 

Auto de Medição número 6: 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 
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as medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 11.800,05 euros.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A17*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves –  Auto 

de Medição nº. 19:  Em seguida foi presente informação número 

059/07, emanada pelo sector de fiscalização do Gabinete de 

Apoio Técnico de Trancoso, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma adjudicatária, no valor de 

29.564,09 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

trabalhos efectuados em obra.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

Pavimentação da E.M. 102 a Vale do Seixo ---------------------  

*A18*  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 9.400 euros.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A19*  Auto de Medição número 1 – Trabalhos a Mais:  Em seguida, 
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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 10.339,79 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto proced endo-se 

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

*A20*  Cedência dos Edifícios Escolares do 1º Ciclo já Encerrados:   

Em seguida, foi presente o ofício número 917, da Secretaria, 

que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês de Março, 

da Junta de Freguesia de Sebadelhe da Serra, a soli citar a 

cedência das antigas escolas do 1º ciclo de Sebadelhe da Serra 

e de Corças.  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder em comodato à Junta de 

Freguesia de Sebadelhe ambas as escolas.  -----------------------  

*A21*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A22*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A23*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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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 -----------------------------------------------------------------  


