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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2007.  -------  

*A1*  Aos 24 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 

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 97 datado de 23 do corrente mês de Maio e que 

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

- Operações Orçamentais: 333.747,70 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 458.527,48 €. -----------------  

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

*A4*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador  

João Carvalho, para se referir à recolha dos resíduos, 

designadamente cartão, plástico e vidro, que é f eita em 

Trancoso, pelo camião da autarquia . -------------------------------  
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*A5*  Assim, acrescentou, esta situação  origina naturalmente 

dificuldades, quer no transporte, dado que o referido camião 

não está preparado para transportar aquele tipo de resíduos, 

bem como no facto de ir penalizar a autarquia, uma vez que 

sobre todos os resíduos depositados, é paga uma taxa, em 

função da respectiva quantidade.  -----------------------------------  

Como exemplo de locais onde se produzem bastante resíduos do 

tipo acima referido, indicou os casos da Sitra e Ecomarché, 

para além de outros comerciantes.  ----------------------------------  

Considera ainda ser por isso importante sensibilizar todos os 

comerciantes de Trancoso, de uma forma especial aqueles que 

mais resíduos daquele tipo produzem, no sentido de adoptarem 

outra atitude, passando a transportar, eles próprios, os citados 

resíduos para a central de transferências.  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com a sugestão 

apresentada, devendo ser feita uma campanha, junto daqueles 

comerciantes, no sentido de serem avisados e sensibilizados 

para a necessidade de alterarem o seu comportamento, 

adoptando uma atitude mais ecológica e racional, depositando 

aqueles resíduos junto da central de transferências, devendo 

os fiscais municipais acompanhar a implementação destas 

novas medidas.  --------------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor Amaral 
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Veiga para perguntar se a Câmara Municipal quando atribui 

incentivos às empresas, no âmbito do Programa de Apoio ao 

Investimento, acompanha de algum modo a evolução dessa 

empresa, ou seja, procura saber se o número de efectivos 

aumentou ou se manteve, etc..  --------------------------------------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara afirmou que não 

existe nenhum sistema de monitorização para essas situações, 

acrescentando no entanto, ser do conhecimento de todos  o 

estado das empresas apoiadas no âmbito do citado Progra ma.---  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Análise, Discussão e Votação dos documentos de Prestação 

de Contas da Empresa Municipal, Trancoso – Eventos, 

referente ao exercício de 2006:  ------------------------------------  

Em seguida foi presente o requerimento número 1248, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de Março, da T.E.G.E.C. –  Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M., no cumprimento do 

estabelecido pelo artigo 28º dos Estatutos e nos termos do 

disposto no artigo 34º da Lei número 58/98 de 18 de Agosto, a  

apresentar para a apreciação o relatório de gestão do exercício 

de 2006, o relatório e parecer do fiscal único, o relatório anual 

de fiscalização, o certificado legal das contas e a acta de 

aprovação de contas do Conselho de Administração.  -------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar os documentos em 

apreciação por maioria, com a abstenção dos senhores 

vereadores doutor Paulo Matias, doutor Amaral Veiga e 

professor Amílcar Salvador.  ----------------------------------------  

*A8*  Assembleia de Escola: Em seguida, foi presente o ofício 

número 1774, da Secretar ia, que deu entrada nesta Câmara em 

15 do corrente mês de Maio, do Agrupamento de Escolas de 

Vila Franca das Naves a solicitar a indicação do representante 

da autarquia na Assembleia de Escola para o próximo triénio.  --  

A Câmara Municipal deliberou designar o senhor vereador 

doutor António Oliveira, informando-se a Escola.  --------------  

*A9*  Licença Administrativa para Construção de uma 

Carpintaria com Casa de Guarda – Unidade Industrial do 

Tipo 4: Seguidamente, foi presente o requerimento 89, da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

1 do passado mês de Fevereiro, de Vítor José Umbelino 

Constantino, residente em Trancoso, a apresentar as peças 

desenhadas e aditamento à memória descritiva, para a 

construção de unidade industrial com casa de guarda, na Zona  

Industrial de Trancoso.  -----------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que t endo 

apreciado o projecto de arquitectura, verificou que a tipologia 

proposta, T2 é excessiva para o fim a que se destina e o 
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previsto no alvará de loteamento, nos restantes aspectos, 

cumpre cabalmente as condicionantes constantes no PDM e 

RGEU e demais normas legais e regulamentares em vigor.  ------  

Expostos os considerandos subjacentes ao processo, deixam a 

deliberação final à confederação superior.  -------------------------  

Caso a Câmara defira o processo, deverá o requerente 

apresentar os diversos projectos das especialidades, 

identificados na Portaria número 1110/01 de 19 de Setembro, 

num prazo de seis meses a contar da notificação, de acordo com 

o que determina o artigo 20º do Decreto –  Lei número 555/99 

de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto 

– Lei número 177/01 de 4 de Junho.  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto de 

arquitectura considerando se natural a casa de guarda dada a 

situação de isolamento, por se tratar de um a unidade 

industrial.  -------------------------------------------------------------  

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

*A10*  Auto de Medição número 2 – (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, Limitada ,  está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 2 2.556,50 euros.  -  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A11*  Auto de Medição número 2 – (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, Limitada ,  está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 51.482,01 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A12*  Substituição de Aquecimento na Escola Primária e ATL da 

Cogula -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 Frente ao Frio, Limitada , está em conformidade 

com as medições efectuadas e com os preços unitários 

constantes na proposta, no valor de 15.251,13 euros.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A13*  Arranjos Paisagísticos e Arbóreo da Envolvente à Piscina 

Descoberta de 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 
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epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Jardim Mata do Roma ,  

está em conformidade com as medições efectuadas e com os 

preços unitários constantes na proposta, no valor de 1 3.750 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A14*  Ampliação das Infra-Estruturas Eléctricas no Bairro Senhor 

dos Aflitos -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 Jotécnica , está em conformidade com as 

medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 8.415,24 euros.  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o au to procedendo-se 

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

*A15*  Aquecimento Central no Jardim de Infância de 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 Jotécnica , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 18.493,63 euros.  --------------------------------------------  

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

*A16*  Reabilitação do Edifício Anexo ao Convento de São 

Francisco -Auto de Medição número 2:  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, Limita da ,  

está em conformidade com as medições efectuadas e com os 

preços unitários constantes na proposta, no valor de 12.091,92 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A17*  Processo de Licenciamento Higio-Sanitário : Em seguida, foi 

presente o processo número 41 que diz respeito ao 

licenciamento de uma unidade móvel, ligeiro de mercadorias, 

marca Citroen Jumpy, matrícula 66-00-TZ, que Mário Ferreira 

Andrade, residente em Freches, concelho de Trancoso, utiliza 

no transporte de venda de pão e produtos afins , em diversas 

localidades. ------------------------------------------------------------  

A Câmara, de acordo com o auto de vistoria efectuado pel a 

Delegada de Saúde, deste concelho, deliberou conceder o 

respectivo alvará de licenciamento higio -sanitário.  -------------  

*A18*  Parecer para Actividade de Carácter Desportivo : Em 

seguida, foi ainda presente o requerimento 1704, da Secretaria 
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que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês de Maio, 

do Município de Tarouca, a solicitar parecer para a realização 

do passeio de cicloturismo designado ‘Em Busca da E strela’, 

que o Ginásio Clube de Tarouca, pretende levar a efeito nos 

próximo dias 9 e 10 de Junho, entre Tarouca/Seia/Tarouca, 

conforme processo em anexo.  ---------------------------------------  

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

*A19*  Encerramento de Rua:  Em seguida, foi presente o  

requerimento 1843, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara 

em 18 do corrente mês de Maio, de dois comerciantes da Praça 

D. Dinis: Bruno Henrique Vicente Amaro, do estabelecimento 

Travessa Café e Francisco Manuel Pintassilgo, do 

estabelecimento Rookies,  a solicitarem o encerramento da rua 

ao trânsito no período de 18 de Maio a 25 de Setembro.  ---------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar.  ------------------------  

*A20*  Ocupação de Terreno na Zona da Barragem da Teja:  Os 

Serviços Técnicos informaram a Câmara que , após vistoria ao 

local, verificou que 200 metros quadrados de terreno 

propriedade de Luís António Primo, foi ocupada pelo acesso ao 

paredão da Barragem da Teja, ficando o referido terreno com a 

área sobrante de 300 metros quadrados.  ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar como indemniza ção o 

valor de 625 euros pela área ocupada pela estrada de acesso à 
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barragem, situação que só agora apareceu dada a ausência do 

proprietário.  ----------------------------------------------------------  

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

3737, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9  de 

Setembro de 2005, de Manuel Costa dos Santos, residente em 

Miguel Choco, informação da aceitação da proposta de 700 

euros como indemnização pela ocupação de espaço.  -------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar como indemnização a 

quantia de 700 euros decorrente  da obra de rede de água e 

esgoto de Miguel Choco.  --------------------------------------------  

*A22*  Venda de Habitação:  Em seguida, foi presente o requerimento 

1630, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3 do 

corrente mês de Maio, de Manuel dos Santos Júnior, residente 

em Trancoso, na qualidade de arrendatário da moradia número 

1, inscrita na matriz predial sob o artigo 582, do conjunto das 

casas para famílias pobres, sito no Bairro de Santa Luzia, em 

Trancoso, a solicitar a venda da referida habitação, pelo valor 

de 7.500 euros, igual valor por que foram alienadas as 

habitações vizinhas.  --------------------------------------------------  

Mais solícita que o seu pagamento possa ser efectuado em 3 

prestações.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou alienar ao arrendatário pelo 

valor de 7.500 euros, atendendo à degradação da habitação e 
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do preço que já foi deferido para com todos os arrendatários 

para a opção de compra.  --------------------------------------------  

*A23*  E seguidamente, foi presente o requerimento 1769, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês 

de Maio, de Maria dos Prazeres Rente, residente em Trancoso, 

na qualidade de arrendatária da moradia número 6, inscrita na 

matriz predial sob o artigo 576, do conjunto das casas para 

famílias pobres, sito no Bairro de Santa Luzia, em Trancoso, a 

solicitar a venda da referida habitação, pelo valor de 7.500 

euros, igual valor por que foram alienadas as habitações 

vizinhas.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou alienar pelo preço de 7.500 

euros, atendendo à degradação do imóvel e ao preço praticado 

aos demais arrendatários.  -------------------------------------------  

*A24*  Em seguida, foi ainda presente o requerimento 1784, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês 

de Maio, de António Lourenço Júnior, residente em Trancoso, 

na qualidade de arrendatário da moradia número 12, inscrita na 

matriz predial sob o artigo 573, do conjunto das casas para 

famílias pobres, sito no Bairro de Santa Luzia, em Trancoso, a 

solicitar a venda da referida habitação, pelo valor de 7.500 

euros, igual valor por que foram alienadas as habitações 

vizinhas.  ---------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou alienar ao arrendatário pelo 

valor de 7.500 euros, atendendo à degradação do imóvel e ao 

preço praticado com os demais arrendatários.  -------------------  

*A25*  Programa de Apoio ao Investimento:  ----------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, por deliberação de reunião 

de 22 de Junho de 2006, aprovou a candidatura da firma Ana & 

Raquel, Limitada, ao Programa de Apoio ao Investimento, 

tendo então deliberado face à análise da referida candidatura, 

conceder um apoio financeiro no montante de 50.000 euros e 

ainda a entrega de um pavilhão, sito na Zona Industrial de Vila 

Franca das Naves, que a autarquia havia adquirido para a sua 

instalação.  -------------------------------------------------------------  

Ora, acontece que este pavilhão está implantado em dois lotes 

distintos, constituindo na verdade e em rigor, dois armazéns 

geminados, implantados nos lotes 2 e 3, estando o primeiro 

armazém, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Vila 

Franca das Naves sob o artigo 1144 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Trancoso sob o número 01672 e o 

segundo armazém inscrito na matriz predial urbana da freguesia 

de Vila Franca das Naves sob o artigo 1145 e descr ito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

01673, avaliados em 102.253,57 euros, valor pelo qual foram 

adquiridos pela Câmara Municipal.  ---------------------------------  
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Assim, a Câmara Municipal deliberou rectificar a citada  

deliberação de 22 de Junho de 2006 , devendo em 

consequência, passar a constar que o apoio à firma Ana & 

Raquel, Limitada, ao abrigo do citado Programa de Apoio ao 

Investimento, se concretiza na cedência a título gratuito dos 

dois armazéns acima identificados, mantendo -se a concessão 

de um apoio financeiro de 50.000 euros. --------------------------  

Mais foi deliberado, não permitir a alienação dos referidos 

armazéns, durante um período de 4 anos, a fim de garantir a 

continuidade da empresa, admitindo-se a título excepcional, a 

constituição de hipoteca ou leasing imobiliário, inclusive a 

entidades bancárias/financeiras, com a finalidade de solver 

compromissos fiscais, segurança social ou para garantir o 

pagamento de salários  ou outros investimentos .  -----------------  

Por último, face à necessidade de as licenças de utilização 

respeitantes aos citados armazéns, instruírem o processo de 

escritura pública referente à presente cedência, foi deliberado 

mandar emitir as mesmas.  ------------------------------------------  

*A26*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 
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por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A28*  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 Sara iva Sarmento --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

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


