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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2007.  -------  

*A1*  Aos 10 dias do mês de Maio do ano 2007, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Concelho, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência d o senhor 

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

impossibilidade da presença do senhor Presidente da Câmara, 

tendo comparecido todos os senhores vereadores . ----------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Vice-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 das Actas:  ------------------------------  

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 19 

e 26 do passado mês de Abril, dispensando a sua leitura em 

virtude destas terem sido antecipadamente distribu ídas 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 
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Município de Trancoso.  ----------------------------------------------  

*A4*  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: 65.209,04 €;  -----------------------  

- Operações não Orçamentais: 484.069,94 €.-----------------  

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

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

Amílcar Salvador, que, em nome dos vereadores do Partido 

Socialista, apresentou a seguinte propos ta, que se transcreve na 

íntegra:  -----------------------------------------------------------------  

„A propósito da deliberação tomada por maioria da Câmara 

Municipal, em 8 de Março de 2007, relativamente à 

reorganização da rede escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico de 

Trancoso, com consequente encerramento de algumas es colas 

no ano lectivo 2007/2008 e, considerando agora:  ----------------  

- As razões apresentadas pelos pais/encarregados de 

educação de algumas dessas escolas;  ----------------------  

- Os pareceres das respectivas Juntas de Freguesia;  -------  

- O número significativo de alunos que continuarão ainda 

a frequentar essas escolas, no ano lectivo 2007/2008;  ---  

- A falta de condições mínimas das chamadas ‘Escolas de 



 

 
Acta  n . º    9  /  2 0 07 .    Reuniã o  de    1 0 -0 5 -2 0 0 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Acolhimento’ (concretamente Palhais e Torre do 

Terrenho) para um ensino de qualidade, nomeadamente 

a nível de salas de aula, refeitórios, bibliotec as, salas 

de TIC, zonas de recreio para ocupação de tempos 

livres, etc, com necessidade de recorrer até a salas de 

aula de outras freguesias;  -----------------------------------  

- A distância significativa e dificuldade no percurso a 

efectuar diariamente pelas crianças (concretamente de 

Aldeia Nova para Trancoso), com uma estrada íngreme, 

sinuosa e perigosa.  -------------------------------------------  

Os vereadores do Partido Socialista propõem que a exemplo de 

anos anteriores, a Câmara Municipal tome uma deliberação 

que considere de todo o interesse manter em funcionamento, no 

próximo ano lectivo, as escolas do 1º Ciclo de Rio de Mel, 

Castanheira e Aldeia Nova.  -----------------------------------------  

Os Vereadores do PS.  ------------------------------------------------  

a) doutor Paulo Matias; b) professor Amílcar Salvador; c) 

doutor Amaral Veiga.  ------------------------------------------------  

Trancoso, 10 de Maio de 2007. ‟  ------------------------------------  

Relativamente à proposta apresentada pelos vereadores do 

Partido Socialista, o senhor vereador doutor António Oliveira, 

apresentou em nome dos vereadores do Partido Social -

democrata, a seguinte Declaração de Voto:  ------------------------  
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-----------------------“DECLARAÇÃO  DE VOTO”  -----------------  

“Considerando que a proposta apresen tada pelos senhores 

vereadores do Partido Socialista, visa manter no próximo ano 

lectivo, abertas as Escolas do 1º Ciclo de Rio de Mel, 

Castanheira e Aldeia Nova.  -----------------------------------------  

Considerando que o objectivo do Ministério da Educação do 

actual Governo vai no sentido de melhorar a qualidade da 

educação, não permitindo que único professor leccione a 3 e 4 

anos lectivos, considerando ainda que a proposta é 

apresentada pelos senhores vereadores do Partido Socialista, 

partido que suporta o Governo e cujas políticas educativas 

supostamente aqueles vereadores deviam subscrever, os 

vereadores do Partido Social -democrata, votam, por 

solidariedade, favoravelmente a proposta apresentada’ .  --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por unanimidade a 

presente proposta devendo ser dado conhe cimento da mesma à 

DREC e ao CAE da Guarda.  ----------------------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador  doutor Amaral 

Veiga para se referir à questão da alteraç ão da localização de 

um PT no Largo de Moreira de Rei, alteração esta solicitada por 

ele, face à nobreza e valor do património do local onde aquele 

PT se encontrava:  -----------------------------------------------------  

Passado algum tempo, acrescentou, o referido PT, foi deslocado 
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para outro local, em frente a uma casa de habitação, o que 

motivou os protestos do seu proprietário. --------------------------  

È de referir, acrescentou, que a escolha do novo local não foi 

de facto a mais feliz, não tendo porém, naturalmente qualquer 

responsabilidade na escolha daquela localização.  -----------------  

Por isso, perguntou, se existe alguma possibilidade de corrigir 

tal situação.  -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António O liveira respondeu, 

afirmando que tal situação estava a ser acompanhada pelos 

Serviços Técnicos.  ----------------------------------------------------  

*A7*  A seguir tomou a palavra o senhor vereador doutor Paulo 

Matias para lembrar que a cópia da nota de honorários relativos 

ao patrocínio da acção relativa às Piscina de Vila Franca das 

Naves, não foi ainda entregue, conforme tinha sido solicitada 

há já algum tempo.  ---------------------------------------------------  

*A8*  O senhor vereador doutor Paulo Matias lembrou ainda que 

tendo a Câmara Municipal, em Fevereiro deliberado atribuir um 

subsídio à Junta de Freguesia de Rio de Mel, para as obras da 

sede da Junta, esta não tinha ainda sido notificada deste 

subsídio, nem o mesmo protocolado, pelo que deverá esta 

situação ser resolvida com brevidade.  ------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Rectificação do ponto *A9*, da Acta de 30 de Março do 
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corrente ano, respeitante à Nomeação dos Membros do 

Conselho de Administração da Empresa Municipal Trancoso 

Eventos:  ---------------------------------------------------------------  

Seguidamente o senhor vereador doutor António Oliveira, 

tomou a palavra para afirmar que só agora foi constatado que, 

por mero lapso, não foi inc luído no ponto *A9*, da acta de 30 

de Março de 2007, a deliberação de aceitação de renúncia do 

doutor António Cristóvão dos Santos, do lugar de Presidente do 

Conselho de Administração da Empresa Municipal Trancoso 

Eventos, bem como do vogal do mesmo Conselho, José Joaquim 

Abreu Gomes Cadima.  -----------------------------------------------  

Assim, propôs que a acta em causa fosse rectificada passando 

dela a constar a deliberação de aceitação de renúncia acima 

referida, deliberação esta prévia, naturalmente, à deliberação de 

nomeação do novo Conselho de Administração da já citada 

Empresa.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder à rectificação da 

citada acta, nos termos apresentados pelo senhor vereador 

doutor António Oliveira.  --------------------------------------------  

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

presente o requerimento número 29, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado 

mês de Janeiro, de Inácio Augusto do Nascimento, residente em 



 

 
Acta  n . º    9  /  2 0 07 .    Reuniã o  de    1 0 -0 5 -2 0 0 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Palhais, a solicitar autorização de emparcelamento de 2 prédios 

urbanos inscritos na matriz predial sob os  artigos 14 e 16 da 

freguesia de Palhais e descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso sob os números 00011/250286 e 

00297/150596. --------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que a 

presente operação de loteamento –  emparcelamento, localiza-se 

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, descrito no quadro síntese anexo, através 

do emparcelamento dos artigos urbanos número 14 e 16 de 

palhais 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 

deveria de haver lugar ao pagamento de uma  compensação 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: 

221,59 euros.  ----------------------------------------------------------  
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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 

loteamento (emparcelamento) nos termos da informação.  ------  

*A11*  Infra-Estruturas do Mercado Grossista  -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 Jorge Costa 

Pereira & Filhos, Limitada , está em conformidade com as 

medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 23.299,20 euros.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A12*  Casa da Juventude -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 Imobiliária Trancosense , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os  preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 31.573 euros.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A13*  Reabilitação da ETAR Quinta do Seixo, em Trancoso -Auto 
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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 15.490,97 euros.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A14*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves –  Auto 

de Medição nº. 20:  Em seguida foi presente informação número 

059/07, emanada pelo sector de fiscalização do Gabin ete de 

Apoio Técnico de Trancoso, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma adjudicatária, no valor de 

30.580,02 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, proced endo ao 

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

*A15*  Subsídio:  Em seguida, foi presente o ofício 1294, da Secretaria 

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

um grupo de naturais do concelho de Trancoso, radicados em 

Lisboa, a solicitar o transporte para alguns grupos  etnográficos 

representativos do concelho a estarem presente num almoço 

dedicado ao concelho a realizar no próximo dia 20 do corrente.   
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A Câmara Municipal deliberou alugar um autocarro para o 

transporte dos citados grupos, bem como conceder um 

subsídio à Santa Casa da Misericórdia, no valor de 1.000 

euros, para as despesas com refeições dos grupos . --------------  

*A16*  Em seguida, foi presente o ofício 542, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 8 do passado mês de Fevereiro, do 

Grupo Cultural e Recreativo de Cicloturis mo do Vale do Tejo, 

Abitureiras, Santarém, a solicitar apoio para a realização do 3º 

Passeio a Portugal „Ciclismo para Todos‟, integrado na 17ª 

Mini Volta a Portugal em Cicloturismo, a realizar de 26 de 

Maio a 3 de Junho, com paragem por Trancoso no dia 27  de 

Maio. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder todos os apoios 

solicitados.  ------------------------------------------------------------  

*A17*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A18*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A19*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.00 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 
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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 -----------------------------------------------------------------  


