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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2007.  ------  

*A1*  Aos 26 dias do mês de Abril 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*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 78 datado de 24 do corrente mês de Abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 425.001,64 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 475.700,24 €.-----------------  

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

*A4*  Intervenções:  No início do período antes da Ordem do Dia, 

esteve presente a doutora Maria do Céu Rodrigues, arqueóloga 

do Município e o arqueólogo João Carlos Lobão, tendo aquela 

informado os presentes que foram realizadas escavações não 
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autorizadas, num terreno localizado próximo das Portas de São 

João, trabalho da responsabilidade de um familiar dos 

arrendatários do referido terreno, tendo ali si do encontradas 

uma quantidade assinalável de moedas, bem como outro tipo de 

vestígios.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou mandar comunicar ao IPA, a 

existência de vestígios arqueológicos, no citado terreno.  -------  

*A5*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira para apresentar uma proposta/estratégica 

relativamente aos custos/proveitos/resultados relativos à Feira 

de São Bartolomeu 2007, tendo como pressupostos os valores 

de 2006. ----------------------------------------------------------------  

Assim, o conjunto de medidas previstas para este ano, como 

seja a poupança a nível de espectáculos, artesanato e 

publicidade, para além do ganho previsto nas bilheteiras, farão 

com que o deficit ocorrido em 2006, cerca de 40 mil euros, não 

se repita este ano.  -----------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Análise, Discussão e Votação do Novo Estatuto 

Remuneratório do Conselho de Administração da Empresa 

Municipal Trancoso Eventos:  --------------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara tomou a palavra 

para abordar o tema referido em epígrafe, começando por 
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afirmar ser necessário definir nos termos do artigo 20º do 

Decreto –  Lei número 71/2007 de 27 de Março, diploma que 

regulamenta o estatuto do gestor público, a natureza das 

funções dos membros do Conselho de Administração da 

Empresa Municipal Trancoso Eventos, propondo assim que o 

Presidente do referido Conselho tivesse funções  executivas, 

exercendo-as em regime de exclusividade, ficando os vogais 

com funções não executivas.  ----------------------------------------  

Relativamente ao respectivo estatuto remuneratório, o senhor 

Presidente da Câmara propôs, que para os vogais, se mantivesse 

a remuneração anterior, ou seja , 600 euros mensais.  -------------  

No que respeita ao Presidente do referido órgão, atendendo a 

que o mesmo é detentor de uma pensão de reforma e tendo este 

feito a opção, a que estava obrigado nos termos do artigo 38º 

do citado Decreto – Lei, de receber apenas uma terça parte da 

remuneração da Empresa, propunha que a respectiva 

remuneração fosse fixada em 3.000 euros.  -------------------------  

Ora, acrescentou, esta proposta para além de justa e razoável, 

permitirá poupar, 500 euros por mês, vezes 14 meses, dado que 

o anterior Presidente, recebia 1.500 euros por mês.  --------------  

Colocada a proposta à discussão e votação, foi a mesma 

aprovada por maioria, com as abstenções dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, doutor Amaral Veiga, 
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professor Amílcar Salvador e doutor Paulo Matias, devendo 

esta proposta ser sujeita à próxima Assembleia Municipal, nos 

termos do artigo 53º, número 2, da Lei número 169/99 de 18 

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

Junho. -----------------------------------------------------------------  

*A7*  Operação de Loteamento Urbano : Em seguida foi presente o 

requerimento número 12,  da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 8 do passado mês de Janeiro, de 

Jorge Manuel Melo Pena, residente em Arrifana, a solicitar a 

apreciação do processo loteamento de um terreno rústico sito 

em Lameiro Redondo, freguesia de Vila  Franca das Naves, 

inscrito na matriz predial sob o artigo número 380 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

1670. -------------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que o 

presente processo de loteamento localiza -se em espaço 

urbanizável conforme o definido em planta de ordenamento do 

P.D.M..  -----------------------------------------------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices máximos de 

edificabilidade, os parâmetros de dimensionamento de espaços 

verdes, utilização colectiva, equipamento, infra -estruturas e 

estrutura viária, previstos no quadro número 3 e 4 do P.D.M., 

são respeitados pelo que o parecer destes serviços é favorável. -  
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A zona em questão não se encontra infra -estruturada. No 

entanto, o requerente já apresentou os projectos das 

especialidades, referentes às obras de urbanização. Nestes, não 

se faz sugestão ao sistema de recolha de resíduos sólidos, pelo 

que deverá ser efectuada proposta. Sugere -se um sistema de 

recolha diferenciado enterrado, idêntico ao que está a ser 

implementado pela Câmara na sede do concelho.  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável ao 

loteamento em face do parecer. Cumpram -se os demais 

formalismos.  ----------------------------------------------------------  

*A8*  Criação de uma Unidade de Gestão de Veículos em Fim de 

Vida:  Em seguida foi presente o requerimento número 273, da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de Abril , de Pires & Duarte, Limitada, com 

sede na Estrada Municipal de Fiães, a solicitar declaração de 

reconhecimento de interesse público para a actividade em 

causa. ------------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que o requerente 

pretende instalar uma unidade de gestão de veículos em fim de 

vida num armazém de sua propriedade situado na Estrada 

Municipal de Fiães.  ---------------------------------------------------  

Uma vez que a actividade a exercer não carece de 

licenciamento industria l, de acordo com o ofício da D.R.E. -
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Centro anexo ao processo, estes serviços não vêm 

inconveniente, na alteração do uso previsto no Alvará de 

Utilização nº. 34/2005.  -----------------------------------------------  

Uma vez que este se situa em espaço de aptidão agrícola, de 

acordo com a planta de ordenamento do PDM e desde que seja 

apresentado processo de licenciamento da nova utilização.  -----  

A Câmara Municipal deliberou, de harmonia com o artigo 23º 

do Regulamento do PDM, alínea g), considerar de interesse 

público a actividade proposta dado que a mesma apr esenta 

mais-valia ambiental e se trata de uma actividade que não 

existe na região.  ------------------------------------------------------  

*A9*  Propriedade Horizontal:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 217, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 1 do passado mês de Março, de 

Maria do Carmo Saraiva Paulos Gouveia, residente em 

Trancoso, proprietária do prédio abaixo identificado, a solicitar 

a que este seja convertido em propriedade horizontal, uma vez 

que cada uma das fracções autónomas em que se irá dividir e 

também abaixo identificadas, obedece aos requisitos exigidos 

pelos artigos 1414º e 1415º do Código Civil, isto é, são 

distintas e isoladas entre si, com saída própria para uma parte 

comum do prédio.  -----------------------------------------------------  

PRÉDIO: ---------------------------------------------------------------  
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Urbano, localizado no Largo do Município, na cidade de 

Trancoso, com uma superfície coberta 72 metros quadrados e 

para fins de comércio e inscrito na matriz sob o artigo número 

483, confrontando Norte com Largo Público, de Sul com 

Joaquim Correia, de Nascente com Tenente Aurélio da Cruz 

Ferreira e de Poente com Largo Público.  --------------------------  

Fracção A: -------------------------------------------------------------  

Fracção de rés-do-chão, destinada a comércio com uma área 

bruta de 72 metros quadrados, constituído por uma área 

comercial com a área de 44,20 metros quadrados , duas 

instalações sanitárias com a área total de 6,85 metros quadrados  

e arrumos com a área total de 9,80 metros quadrados.  -----------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 500,00 do valor 

total do prédio. --------------------------------------------------------  

Fracção B: -------------------------------------------------------------  

Fracção de primeiro andar, destinada a comércio com uma área 

bruta de 72 metros quadrados, constituído por uma área 

comercial com a área 59,50 metros quadrados, duas instalações 

sanitárias com área total de 6,85 metros quadrados, uma 

escadaria de acesso com área de 5,70 metros quadrados e uma 

varanda com área de 2,80 metros quadrados.  ----------------------  

A esta fracção corresponde a permi lagem de 500,00 do valor 

total do prédio.  --------------------------------------------------------  
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São partes comuns as definidas na Lei como tal.  -----------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que feita 

a análise do projecto de propriedade horizontal, concluindo que 

verifica cumulativamente os seguintes requisitos.  ----------------  

a) O edifício é composto por fracções;  -----------------------  

b) As fracções são autónomas;  ---------------------------------  

c) As fracções constituem unidades independentes, 

distintas e isoladas entre si;  ---------------------------------  

d) As fracções têm saída própria para a zona comum do 

prédio, ou para via pública.  ---------------------------------  

A descrição das fracções corresponde ao mencionado na 

memória descritiva, bem como à utilização das mesmas, não 

vendo inconveniente no deferimento do processo.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos da 

informação.  -----------------------------------------------------------  

*A10*  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 
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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 

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, na qual se encontra uma 

construção com a área de 346 metros quadrados. A parcela 

sobrante terá a área de 3.760 metros quadrados e tem também 

uma construção com a área de 346 metros quadr ados. ------------  

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. --------------------------------------  

Abastecimento de Água e Saneamento a Rio de Moinhos  -----  

*A11*  Auto de Medição número 1 (Rede de Águas): 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 Aurélio Lopes , está em conformidade com as 

medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 15.335,88 euros.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A12*  Auto de Medição número 1 (Rede de Esgotos):  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 , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 35.025,86 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo-se 

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

Abastecimento de Água e Saneamento a Moreirinhas  ---------  

*A13*  Auto de Medição número 1 (Rede de Águas): 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 , está em conformidade com as 

medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 6.207,99 euros.  ------------------------------  

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

*A14*  Auto de Medição número 1 (Rede de Esgotos):  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 , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 14.097,76 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A15*  Reabilitação do Edifício Anexo ao Convento de São 

Francisco -Auto de Medição número 1:  Em seguida, foi 

presente informação auto de vistoria e medição de trabalhos, a 

dar conta que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

Floresta Ibérica, Serviços Agroflorestais e Projectos, Limitada ,  

está em conformidade com as medições efectuadas e com os 

preços unitários constantes na proposta, no valor de 24.195,22 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A16*  Reabilitação da ETAR Quinta do Seixo em Trancoso -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 
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António José Baraças , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 16.167,45 euros. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A17*  Aquisição e Aplicação de Contentores Subterrâneos no 

âmbito do Programa das Aldeias Históricas – Valorização de 

Estruturas Urbanas de Suporte do Centro Histórico de 

Trancoso -Auto de Medição número 1:  Em seguida, foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, a dar conta que os equipamentos listados na 

factura 7130 encontram-se já instalados, pelo empreiteiro TNL 

– Sociedade de Equipamentos Ecológ icos e Sistemas 

Ambientais, Limitada , estando os preços unitários de acordo 

com a proposta, no valor de 49.500 euros, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A18*  Reforço da Rede de Abastecimento de Água a Trancoso – 

Revisão de Preços: Em seguida, foi presente o ofício número 

1224, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 7 do 

passado mês de Março, do empreiteiro António José Baraças , a 

submeter a revisão de preços para a obra referi da em epígrafe.  -  
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Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que a revisão de 

preços apresentada pelo empreiteiro está em conformidade com 

a legislação aplicável, importando no valor de 3.460,53 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar.  --------------------------  

*A19*  Aquisição de Equipamento de Recolha de Resíduos – Centro 

Histórico:  Em seguida, foi presente o ofício número 1437, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 19 do corrente 

mês de Abril, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, na sequência da apresentação da 

candidatura referida em epigrafe, ao QCA III –  P.O. Centro, 

Eixo II –  Acções de Base Territorial, Medida 3 – Acções 

Inovadoras de Dinamização das Aldeias, que contempla a 

aquisição e instalação de 35 papeleiras, informam que o 

procedimento adoptado não foi alvo de validação pela 

Autoridade de Gestão pelo facto da respectiva apreciação 

jurídica concluir que o mesmo está de acordo com o valor 

estimado, ‘se se entender apenas ao valor estimado do 

procedimento em análise. Contudo, à semelhança do  

procedimento aberto para a empreitada Requalificação do Largo 

Padre Francisco Ferreira – Plano de Aldeia, cujo objecto inclui 

a colocação de mobiliário urbano, nomeadamente papeleiras, o 

presente procedimento, respeitante também à colocação de 

mobiliário urbano, deveria ter sido incluído no procedimento 
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aberto para a empreitada Arruamentos do Centro Histórico. Não 

o tendo sido, e tratando-se do mesmo objecto, é de concluir 

pela existência de fraccionamento da despesa, nos termos 

previstos do número 2 do ar tigo 16º do Decreto - Lei número 

197/99 de 8 de Junho e nas observações ao número 2 de chek 

list de verificação produzida pelo Gabinete Jurídico, no âmbito 

dos procedimentos instituídos pela Autoridade de Gestão.  ------  

Nos termos referidos, a candidatura aprese ntada não pode ser 

presente à apreciação da Unidade de Gestão.  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reclamar 

hierarquicamente considerando absurdo e insustentável tal 

posição. ----------------------------------------------------------------  

*A20*  P.D.M. de Trancoso – Alteração:  Em seguida, foi presente o 

ofício número 1540, da Secretaria, que deu entrada nesta 

Câmara em 26 do corrente mês de Abril, da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro,  a enviar 

informação como base na análise do processo de alteração ao 

Plano Director Municipal de Trancoso, dando parecer favorável 

à referida alteração, no pressuposto que as eventuais sugestões 

dos munícipes que ainda possam ocorrer, não venham 

inviabilizar a alteração.  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou abrir o período de inquérito 

público, com publicação no Diário da República, jornal 
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nacional e 2 jornais regionais bem como através de Edital.  ---  

*A21*  Fogos de Artificio –  Pedido de Autorização Prévia:  Em 

seguida o Gabinete Técnico Florestal  informou a Câmara da 

problemática e do período crítico referente ao lançamento de 

fogos de artifício, propondo que de forma a controlar alguma 

celeuma e possível descontentamento dos requerentes, se torna 

de impreterível necessidade a normalização de procedimentos 

simplificadores do processo de autorização de uso de fogo de 

artifício em período crítico, que se perspectiva decorrer entre 

15 de Maio e 30 de Setembro, não seja emitida qualquer 

autorização.  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta, 

dando-se conhecimento às Juntas de Freguesia, Bombeiros, 

GNR e publicitar por Edital.  ----------------------------------------  

*A22*  Lojas do Mercado Municipal : Em seguida foi presente o 

oficio número 257, que deu entrada nesta Câmara em 19 do 

passado mês de Março, de Lídia Cristina Pinto Dias Sobral, 

residente em Reboleiro, tendo conhecimento, através de Edital,  

da existência de uma vaga nas bancas de venda de frutas e 

legumes do Mercado Municipal, solicita que lhe seja adjudicada 

a referida banca número 17. -----------------------------------------  

A Câmara deliberou adjudicar a banca a Lídia Cristina Pinto 

Dias Sobral em face do concurso.  ----------------------------------  
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*A23*  Em seguida foi presente o oficio número 268, que deu entrada 

nesta Câmara em 23 do passado mês de Março, de José 

Francisco Nunes da Fonseca Lopes, residente em Fiães, tendo 

conhecimento, através de Edital, da existência de uma vaga nas 

bancas de venda de queijos e presuntos do Mercado Municipal, 

solicita que lhe seja adjudicada a referida banca número 2.  -----  

A Câmara deliberou adjudicar a banca a José Francisco 

Nunes da Fonseca Lopes em face do concurso.  ------------------  

*A24*  Em seguida foi presente o oficio número 275, que deu entrada 

nesta Câmara em 23 do passado mês de Março, de José 

Domingues Massa Leitão, residente em Sarzeda, tendo 

conhecimento, através de Edital, da existência de uma vaga nas 

bancas de venda de queijos e presuntos do Mercado Municipal, 

solicita que lhe seja adjudicada a referida ban ca número 25.  ----  

A Câmara deliberou adjudicar a banca a José Domingues 

Massa Leitão em face do concurso.  --------------------------------  

*A25*  Em seguida foi presente o oficio número 276, que deu entrada 

nesta Câmara em 23 do passado mês de Março, de José Sobral 

Rodrigues, residente em Souto, tendo conhecimento, através de 

Edital, da existência de uma vaga nas bancas de venda de 

queijo e presunto do Mercado Municipal, solicita que lhe seja 

adjudicada a referida banca número 24.  ----------------------------  

A Câmara deliberou adjudicar a banca a José Sobral 
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Rodrigues em face do concurso.  ------------------------------------  

*A26*  Em seguida foi presente o ofício número 293, que deu entrada 

nesta Câmara em 30 do passado mês de Março, de António 

Clemente Santo Cardoso, residente em Sernancelhe, tendo 

conhecimento, através de Edital, da existência de uma vaga nas 

lojas de carne do Mercado Municipal, solicita que lhe seja 

adjudicada a referida loja  número 16. ------------------------------  

A Câmara deliberou adjudicar a banca a António Clemente 

Santo Cardoso em face do concurso.  ------------------------------  

*A27*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A28*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A29*  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 -----------------------------------------------------------------  


