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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2007.  -----  

*A1*  Aos 13 dias do mês de Junho 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 faltado o senhor 

vereador doutor Amaral Veiga e comparecido todos os restantes 

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

*A2*  Justificação de Falta : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à pre sente reunião 

do senhor vereador doutor Amaral Veiga.  -------------------------  

*A3*  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 

*A4*  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 d as reuniões de 10 

e 24 do passado mês de Maio, dispensando a sua leitura em 

virtude destas ter sido antecipadamente distribuídas a todos os 
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membros da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 

do artigo 91º do diploma atrás citado, as actas ora apr ovadas, 

sejam afixadas no átrio do edifício dos Paços do Município de 

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

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 109 datado de 12 do corrente mês de Junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 101.350,75 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 424.379,96 €.-----------------  

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

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador  

doutor João Rodrigues para informar ter tido conhecimento que 

em Vila Franca das Naves se terá constituído um movimento de 

cidadãos, à margem da Junta de Freguesia e da Câmara 

Municipal, a propósito do eventual encerramento do posto da 

GNR de Vila Franca das Naves . -------------------------------------  

Mais informou que o dito movimento de cidadãos , foi já 

recebido pela senhora Governadora Civil da Guarda, situação 

que considera estranha dado que, no seu entender, não se 

podem ignorar os órgãos autárquicos, legitimamente os 

representantes das respectivas populações e que são a Junta de 

Freguesia de Vila Franca das Naves e a Câmara Municipal , pelo 
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que lamentou que tal tenha acontecido.  ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento 

relativamente à informação prestada pelo senhor vereador 

doutor João Rodrigues. ----------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente tomou a palavra o senhor ve reador professor 

Amílcar Salvador para chamar à atenção para o facto de a 

rotunda, próxima da Zona Industrial, continuar com a 

sinalização por colocar, o que gera naturalmente dificuldades e 

cria confusão desnecessariamente.  ----------------------------------  

A este propósito o senhor vereador doutor António Oliveira 

reconheceu que a referida sinalização se encontra ainda por 

colocar, por culpa exclusivamente do empreiteiro, pelo que a 

este irá ser exigida a sua colocação.  --------------------------------  

*A8*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador Paulo Matias 

para referir que existe uma questão privada, em Castaíde, para a 

resolução da qual, solicitava a colaboração da Autarquia, no 

sentido de ser encontrada uma solução para a citada disputa e 

que se prende com a utilização de um caminho  rural ali 

existente.  --------------------------------------------------------------  

Atendendo a que o munícipe João Deus, natural de Castaíde e 

parte lesada com tal situação, solicitava ser recebido pelo 

Executivo, este ouviu o mesmo relatar a sua versão dos factos, 

tendo solicitado a colaboração da Câmara Municipal na 
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resolução do referido problema. ------------------------------------  

A este propósito o senhor Presidente da Câmara afirmou que a 

Autarquia colaborará no que for necessário para ajudar a 

ultrapassar o conflito existente.  -------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Análise, Discussão e Votação da 1ª Revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa e às  Grandes Opções do Plano:  ---------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara  

para se referir aos objectivos fundamentais que justificam a 

apresentação desta 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa e às Grandes Opções do Plano, destacando n a parte da 

despesa, o novo conjunto de ETAR’s, a reabilitação do interior 

do Convento de São Francisco, a aquisição de novas viaturas 

destinadas a diversos tipos de transporte, bem como a aquisição 

de alguns equipamentos na área da protecção civil.  --------------  

Atendendo a que foram remetidas aos senhores vereadores, em 

devido tempo, os elementos em apreciação, o senhor Presidente 

da Câmara mostrou-se disponível para responder a quaisquer 

pedidos de esclarecimentos.  -----------------------------------------  

Uma vez que não foram solicitados esclarecimentos, o  senhor 

Presidente da Câmara, colocou os documentos em discussão, à 

votação, tendo os mesmo sido aprovados por unanimidade, 

devendo igualmente esta revisão ser sujeita à aprovação da 
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Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) do número 2 

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

alterada pela Lei número 5-A/2002 de 11 de Junho.  ------------  

*A10*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Alteração dos 

Estatutos da Empresa Municipal Trancoso Eventos:  ----------  

A Câmara Municipal, atendendo ao disposto no artigo 48º da  

Lei número 53-F/2006 de 29 de Dezembro, diploma que aprova 

o regime jurídico do sector empresarial local, revogando 

assim a Lei número 58/98 de 18 de Agosto, deliberou, por 

unanimidade aprovar a proposta de alteração dos Estatutos da 

Empresa Municipal Trancoso Eventos, devendo, nos termos da 

alínea l) do número 2 do artigo 53º da Lei número 169/99 de 

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

Junho, esta proposta ser sujeita à próxima Assembleia 

Municipal.  -------------------------------------------------------------  

*A11*  Proposta de Delegação de Competências da Câmara 

Municipal na Junta de Freguesia de Santa Maria:  ------------  

O senhor Presidente da Câmara deu conta do acordo prévio 

existente entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de 

Santa Maria, tendo em vista a realização conjunta dos 

arruamentos de Miguel Chôco e Rio de Moinhos, na sequência 

da conclusão das respectivas redes de água e saneamento.  ------  

O senhor Presidente da Câmara realçou ainda o clima de 
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entendimento e concertação com a Junta de Freguesia de Santa 

Maria, salientando o facto de terem sido realizadas, antes da 

implementação das obras, reuniões públicas, com as populações 

em Miguel Chôco e Rio de Moinhos.  -------------------------------  

Mais referiu ter ficado acordado que, para além das obras de 

repavimentação e betuminoso a cargo da Câmara Municipal, as 

obras de repavimentação de calçada a cubos, ficariam a cargo 

da Junta de Freguesia de Santa Maria.  -----------------------------  

Assim foi acordado entre os Presidente da Câmara e da referida 

Junta que para a realização das obras de repavimentação de 

calçada a cubos, seria concedido um apoio de 30.000 euros.  ----  

Deste modo, existindo cabimentação orçamental na rubrica 

‘Arruamentos em Rio de Moinhos’, foi deliberado, por 

unanimidade, nos termos do número 1 do artigo 66º da Lei 

número 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 

5-A/2002 de 11 de Junho, proceder à delegação de 

competências na Junta de Freguesia de Santa Maria, tendo 

em vista a realização dos trabalhos acima referidos, 

transferindo para o efeito o montante de 30.000 euros.  --------  

Mais foi deliberado sujeitar esta delegação de competências à 

autorização da próxima Assembleia Municipal, nos termos da 

já citada Lei.  ----------------------------------------------------------  

*A12*  Requalificação do 1º Ciclo:  ----------------------------------------  
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Em seguida foi presente o requerimento número 2031, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês 

de Junho, da Coordenação Educativa da Guarda a dar conta que 

face ao acordado entre os parceiros irá ser suspensa, no 

próximo ano lectivo, a escola do 1º. Ciclo de Aldeia Nova, bem 

como deixar de funcionar as escolas de Rio de Mel e 

Castanheira como consta na Portaria número 127 -A/2007, de 25 

de Janeiro.  -------------------------------------------------------------  

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

*A13*  Proposta de Placa de Sinalização em Trancoso:  ----------------  

De seguida o senhor vereador com o Pelouro de Trânsito 

apresentou a seguinte proposta: ‘Colocação de uma placa de 

sinalização de perda de prioridade, na Rua António Sampaio e 

Melo, no cruzamento desta via, com a Rua Eduarda Lapa.  ------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente alteração 

ao Plano de Sinalização e em consequência autorizar e 

aprovar a sua colocação.  --------------------------------------------  

*A14*  Abertura de Conta Bancária:  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a abertura de 2 

contas na Caixa Geral de Depósitos, destinadas, uma, ao 

movimento de todas as importâncias relativas ao Processo 

PEPAL (Estágios Profissionais) candidatura aprovada no 

âmbito do QCA III – Programa Foral, bem como outra, 
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destinada ao movimento das importâncias ligadas ao Fundo 

Social Municipal, dado ser esta uma receita consignada.  ------  

*A15*  Operação de Loteamento (emparcelamento) : Em seguida foi 

presente o requerimento número 302, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 18 do passado 

mês de Abril, de Alfredo Manuel Teixeira dos Santos, casado, 

residente em Vila Franca das Naves, a solicitar autorização de 

emparcelamento de 2 artigos rústicos, sitos no lugar de Bispo, 

freguesia de Vila Franca das Naves, inscritos respectivamente 

na matriz predial urbana sob os artigos 1099 e 1100 da 

freguesia de Vila Franca das Naves  e descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob os números 

00805/220293 e 1108/100996.  --------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que o 

requerente pretende emparcelar duas matrizes rústicas situadas 

na freguesia de Vila Franca das Naves . De acordo com a 

localização apresentada e a planta de ordenamento do PDM, os 

artigos situam-se fora da zona urbana, assim pelo que não vê 

inconveniente na pretensão do requerente, não havendo lugar a 

emissão de alvará de loteamento, uma vez que os terrenos se 

situam fora do perímetro urbano.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a operação de 

loteamento/emparcelamento de acordo  com a Informação.  ----  
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*A16*  Infra-Estruturas do Mercado Grossista -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 Jorge da Costa 

Pereira & Filhos, Limitada , está em conformidade com as 

medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 5.824,80 euros.  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A17*  Arruamentos do Centro Histórico no âmbito do Programa 

das Aldeias Históricas -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 Aurélio Lopes , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 25.917,71 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A18*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves  - 

Prorrogação de Prazo:  Em seguida foi presente informação 

número 106/07, emanada pelo sector de fiscalização do 

Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, a informar que as 

razões apresentadas pela firma DABEIRA – Sociedade de 
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Construções, Limitada, a fundamentar o pedido de prorrogação 

de prazo são pertinentes, pelo que é de opinião, de que deverá 

ser deferido, ficando como nova data de conclusão da 

empreitada, o dia 31 de Julho de 2007.  ----------------------------  

A prorrogação deverá ser concedida, sem direito a revisão de 

preços.  -----------------------------------------------------------------  

O plano de Trabalhos e o Plano de Pagamentos devidamente 

actualizados e apresentados de acordo com o pedido de 

prorrogação, alvo desta informação, deverão ser igualmente 

aprovados.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a prorrogação sem 

direito a revisão de preços.  -----------------------------------------  

Arranjos Urbanísticos em Vila Franca das Naves –  Zona 

Envolvente à Piscina ------------------------------------------------  

*A19*  Auto de Medição nº. 1:  Em seguida foi presente informação 

número 112/07, 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 

59.677,20 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A20*  Auto de Medição nº. 2:  Em seguida foi presente informação 
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número 113/07, 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 

26.003,74 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A21*  RAADE de Benvende - Auto de Medição número 3 (Rede de 

Esgotos):  Em seguida, foi presente informação prestada pelos 

Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta  que no 

auto número 3 da rede de esgotos da obra em epígrafe, 

confirmado e aprovado em reunião de camarária, por lapso, as 

quantidades nos artigos 6.1 e 6.2 ultrapassam o adjudicado.  ----  

Como tal, as quantidades correctas dos referidos artigos 

respectivamente, 768,81 metros quadrados e 402,46 metros 

quadrados, alteram por isso, o valor final do auto, que passa a 

ser de 44.665,74 euros. A este valor acresce a taxa de IVA em 

vigor.  -------------------------------------------------------------------  

Como tal deverá ser emitida uma nota de crédito no valor de 

635,29 euros.  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto depois de 

corrigido de acordo com a Informação, devendo ser emitida a 

nota de crédito no valor de 635,29 euros.  -------------------------  



 

 
Acta  n . º    1 1  /  2 00 7 .    Reuniã o  de    13 -0 6 -2 0 0 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

*A22*  Reabilitação do Edifício Anexo ao Convento de São 

Francisco: Em seguida, foi presente informação prestada pelos 

Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que a 

empreitada acima referida, encontra-se suspensa, tendo o 

empreiteiro Floresta Ibérica, Serviços Agroflorestais e 

Projectos, Limitada  abandonado os trabalhos, não tendo 

comunicado ao dono de obra. ----------------------------------------  

Entende-se que o empreiteiro deverá ser notificado para que 

justifique o motivo da suspensão dos trabalhos.  ------------------  

Informou ainda ter conhecimento que o director técnico da 

empreitada já não pertence aos quadros da firma, devendo o 

empreiteiro comunicar ao dono de obra o novo director técnico.   

A Câmara Municipal deliberou solicitar com carácter de 

urgência informação dos motivos da suspensão.  -----------------  

*A23*  Infra-Estruturas Na Zona Industrial de Trancoso:  Em 

seguida, foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que o empreiteiro 

apresentou o plano de trabalhos, que se destina à fixação da 

sequência, prazo e ritmo de execução dos trabalhos que 

constituem a empreitada, o qual foi aprovado através de 

deliberação em reunião de Câmara de 19 de Abril de 2007. A 

empreitada em curso tem um prazo de execução de 180 dias, 

tendo sido consignada no dia 26 de Março do corrente ano. 
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Registe-se que até à presente data, o empreiteiro não deu início 

aos trabalhos, havendo incumprimento do p lano de trabalhos.  --  

Considerando que esta empreitada está comparticipada pelo 

FEDER e estamos na face final de apresentação de despesas, 

considerando que o cumprimento do prazo é condição 

essencial dado o circunstancialismo, estando decorrido 

metade do tempo, estando em incumprimento face ao plano de 

trabalhos, tendo sido realizada reunião  de trabalho com o 

empreiteiro para marcar uma data para o inicio dos trabalhos 

o que mais uma vez não cumprido, verificando –se que nada 

foi feito, nem sequer oficio a justificar por parte do 

empreiteiro o atraso, a Câmara Municipal deliberou notificar 

o empreiteiro para os efeitos de rescisão nos termos e para os 

efeitos do artigo 235º, número 1 do Decreto Lei número 59/99 

de 2 de Março.  --------------------------------------------------------  

*A24*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 1873, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês 

de Maio, do Centro Social e Paroquial de Trancoso, a solicitar a 

concessão de um subsídio de apoio no valor de 1.819 euros,  

para o pagamento do gasóleo de aquecimento do edifício onde 

funciona os Escuteiros e o ATL.  ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

1.819 euros, mediante protocolo.  -----------------------------------  
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*A25*  E seguidamente, foi presente o requerimento 1 874, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês 

de Maio, da Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de Santa 

Maria, a solicitar a atribuição de um subsídio para pagamento 

do gasóleo de aquecimento, no valor de 500 euros.---------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A26*  A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio à 

Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves, 

no valor de 50.000 euros, destinado às obras do Complexo 

Desportivo.  ------------------------------------------------------------  

Não participou na votação e discussão o senhor Presidente da 

Câmara e o senhor vereador doutor João Rodrigues.  -----------  

*A27*  Protocolo de Parceria ABAE/Município:  ------------------------  

Em seguida foi presente o requerimento número 2049, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês 

de Junho, da Direcção da Associação Bandeira Azul da Euro pa, 

da Fundação para a Educação Ambiental a enviar a 2ª via da 

cópia do protocolo de parceria acima referido e a listagem das 

eco-escolas do concelho inscritas no programa. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

20 euros.  ---------------------------------------------------------------  

*A28*  Raia Histórica:  Em seguida, foi presente o oficio1756, da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês 

de Maio, da Associação de Desenvolvimento Raia Histórica, a 

enviar a nota de débito número 308, no valor de 2.030 euros, 

referente à comparticipação da Autarquia nas despesas de 

funcionamento da ADL, no que concerne ao mês de Abril de 

2007. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar a comparticipação da 

Autarquia no valor de 2.030 euros, com efeitos a partir de 

Janeiro do corrente ano.  --------------------------------------------  

*A29*  Lojas do Mercado Municipal: Em seguida foi presente o 

oficio número 490, que deu entrada nesta Câmara em 22 do 

passado mês de Maio, de Joaquim Correia de Almeida, 

residente em Covais de Cima - Salzedas, 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 7.  -------------------  

A Câmara deliberou adjudicar ao concorrente Joaquim 

Correia de Almeida, por ser concorrente único.  -----------------  

*A30*  Em seguida foi presente o ofício número 497, que deu entrada 

nesta Câmara em 25 do passado mês de Maio, de Jivam Macam, 

residente em Viseu, tendo conhecimento, através de Edital, da 

existência de vagas nas bancas de venda de frutas e legumes do 

Mercado Municipal, solicita que lhe seja adjudicada a s bancas 
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números 11 e 12. ------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou adjudicar ao concorrente J ivam Macam, 

por ser concorrente único.  ------------------------------------------  

*A31*  Em seguida foi presente o oficio número 509, que deu entrada 

nesta Câmara em 25 do passado mês de Maio, de Amílcar 

Augusto Rodrigues Soares, residente em Chãs, 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 16.  ----  

A Câmara deliberou adjudicar ao concorrente Amílcar 

Augusto Rodrigues Soares, por ser concorrente único.  ---------  

*A32*  Em seguida foi presente o oficio número 516, que deu entrada 

nesta Câmara em 1 do corrente mês de Junho, 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 18.  ------------------  

A Câmara deliberou adjudicar ao concorrente Lídia Cristina 

Pinto Dias Sobral, por ser concorrente único . -------------------  

*A33*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A34*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  
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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas  em que é referido 

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

*A35*  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  --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

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


