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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 4 DE JULHO DE 2007.  -------  

*A1*  Aos 4 dias do mês de Julho 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*  Aprovação e Publicidade das Actas:  ------------------------------  

Iniciado o período de discussão e votação das actas relativas às 

reuniões de 13 e 21 do passado mês de Junho , começou por usar 

da palavra o senhor vereador professor Amílcar Salvador, tendo 

manifestado o seu desacordo quanto ao conteúdo da acta de 21 

de Junho último, designadamente o constante no ponto *A10*, 

pois, ao contrário do que ali se transcreve da proposta dos 

Vereadores do PSD, não houve qualquer acordo, no sentido de 

agendar aprovação da Carta Educativa para a reunião da 

Assembleia Municipal, de 23 de Junho passado.  ------------------  

Seguidamente, foi colocada a acta relativa à reunião de 21 de 
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Junho do corrente ano, tendo a mesma sido aprovada, por 

maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores do 

Partido Socialista que apresentaram a ‘Declaração de Voto’ 

que se transcreve de imediato:  -------------------------------------  

---------------------„Declaração de Voto‟  ----------------------------  

“Os Vereadores do Partido Socialista apresentaram na reunião 

cuja acta foi agora submetida à votação, uma pr oposta onde 

solicitavam o adiamento da votação da carta educativa para 

uma das reuniões de Câmara seguintes. O seu objectivo, como 

explicava a proposta, era submeter um instrumento daquela 

natureza, a um debate mais alargado, por forma a criar à sua 

volta o maior consenso possível. Legitimamente, os Srs. 

Vereadores do PSD discordaram rebatendo com os seus os 

argumentos dos Vereadores do Partido Socialista.  ---------------  

Não se deu conta, nessa reunião de Câmara, de qualquer 

proposta feita pelos Vereadores do PSD sobre e ssa matéria e 

muito menos a sua discussão e votação.  ---------------------------  

Vem, agora, a acta transcrever uma proposta com dez itens 

onde são plasmados alguns, poucos, dos argumentos que foram 

apontados na reunião pelos Srs Vereadores do PSD, e muitos 

outros que não foram apresentados, discutidos ou votados.  -----  

Merecem particular realce os argumentos que apontam para 

eventuais prejuízos pelo adiamento da votação e 
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responsabilizam-se politica e civilmente os vereadores do 

Partido Socialista pelas consequências que a falta de 

aprovação da carta possa trazer a candidaturas a programas, 

entretanto abertos.  ---------------------------------------------------  

Convém lembrar que o PSD dispõe nesta Câmara de maioria 

absoluta que lhe permite aprovar todas as propostas que 

apresentar e que, porque ganhou as eleições impõe a seu belo 

prazer os timings que pretende ver cumpridos. Por esta razão é 

caricata a tentativa de responsabilização política do partido da 

oposição por apresentar uma proposta que só é aprovada se o 

PSD o consentir. Por outro lado não são os Vereadores do 

Partido Socialista  responsáveis pelo arrastar do prazo para 

elaboração da proposta. Porém, responsabilizar civilmente os 

vereadores da oposição por solicitarem o adiamento de uma 

votação é uma anedota que, só por ser tão atrevida pode 

provocar algum sorriso nos seus contado res, mas amarelo.  -----  

Pena que os Srs. Vereadores do PSD tenha omitido um dos 

argumentos aduzidos, provavelmente o mais determinante, para 

justificarem o não adiamento da votação –  os custos para a 

Câmara Municipal de uma Assembleia Municipal 

extraordinária.  --------------------------------------------------------  

Não deram conta os vereadores do Partido Socialista à 

discussão e votação. Não foi, como poderia se tivesse sido 
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apresentada, colocada à votação em alternativa com a do 

Partido Socialista e, talvez por isso, também nada refira a acta 

sobre o desfecho da votação de tal proposta. A menos que 

aquilo que a acta refere e nós transcrevemos: ‘A Câmara 

Municipal deliberou por maioria e face aos considerandos dos 

documentos em anexo, que faz o enquadramento desta 

discussão, indeferir por maioria’ (de novo), se reporte à 

proposta do PSD e não à do Partido Socialista.  ------------------  

Porque a acta refere factos que não ocorreram na reunião e 

por falta de clareza deste ponto os Vereadores Partido 

Socialista votam contra a acta.  -------------------------------------  

a) Paulo Matias; b) Amílcar Salvador; c) Amaral Veiga” .  ------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

seguinte Declaração:  -------------------------------------------------  

“É verdade que os senhores Vereadores do Partido Socialista 

apresentaram na reunião em causa, uma proposta para o 

adiamento da discussão da Carta Educativa.  ---------------------  

Na discussão dessa proposta, foram evidenciados pela maioria 

do PSD, os argumentos que constam da acta e em relação aos 

quais o Partido Socialista alega que não foram aduzidos, mas 

que na verdade foram invocados.  -----------------------------------  

Como o requerimento de adiamento da votação, implicava que 

tivesse que ser apreciado e votado para se poder passar ao 
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ponto seguinte de discussão da Carta Educativa, foi o mesmo, 

votado, tendo sido rejeitado.  ----------------------------------------  

Após esta votação, passou-se à análise e votação da Carta 

Educativa.  -------------------------------------------------------------  

Concluindo, sempre se reconhecendo legitimamente a todos os 

senhores vereadores, para com a mais ampla liberdade 

expressarem os seus pontos de vista na acta, o que se lamenta é 

que se perca mais tempo com questões formais e processuais, 

do que na apreciação da substância da carta Educativa ”.  ------  

De seguida passou-se à discussão da acta de 13 de Junho 

último, tendo usado da palavra o senhor vereador doutor Paulo 

Matias que chamou à atenção para o facto na referida acta,  

constar como deliberação, na sequência da intervenção do 

senhor vereador doutor João Rodrigues, o facto de a autarquia 

lamentar tal intervenção do movimento de cidadãos, sem o 

conhecimento dos órgãos autárquicos.  -----------------------------  

Ora, acrescentou, não se recorda de ter sido votada qualquer 

deliberação naquele sentido, pelo que solicitou a correcção  da 

acta nesse ponto, sob pena de não o fazendo, votar contra a 

mesma. -----------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara sugeriu, na dúvida, que fosse 

corrigida a referida acta, passando a constar que a Câmara 

Municipal tomou apenas conhecimento da situação relatada 
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pelo senhor vereador doutor João Rodrigues.  ---------------------  

Assim, corrigida a acta nos termos sugeridos pelo senhor 

Presidente da Câmara foi a mesma colocada à votação, tendo 

sido aprovada por unanimidade.  -----------------------------------  

Ainda a propósito das actas o senhor vereador doutor Paulo 

Matias afirmou que na reunião de 21 de Junho, os Vereadores 

do Partido Socialista não tiveram conhecimento da „Declaração 

de Voto‟ do Partido Social Democrata, apenas na reunião 

seguinte tal aconteceu, o que, manifestamente, cria uma 

situação de desigualdade de tratamento, uma vez que a maioria 

do PSD, tomou conhecimento prévio dos argumentos invocados 

pelos Vereadores do Partido Socialista, podendo naturalmente 

rebate-los, enquanto que tal oportunidade não é a eles 

concedida.  -------------------------------------------------------------  

Estes senhor vereador, afirmou ainda a pr opósito da Carta 

Educativa que, tendo o QREN, sido aprovado em Janeiro de 

2007, o facto de a carta educativa vir só para aprovação em 

Julho, é apenas da responsabilidade dos vereadores do PSD.  ----  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, para efeitos 

do disposto no número 1 do artigo 91º da Lei número 16/99 de 

18 de Setembro, na redacção da Lei número 5 -A/2002 de 11 de 

Janeiro, que 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 124 datado de 03 do corrente mês de Julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 114.462,17 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 471.827,18 €.-----------------  

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

*A5*  Voto de Pesar:  Seguidamente o senhor Presidente tomou a 

palavra para propor um voto de pesar pelo falecimento da sogra 

do senhor vereador professor Amílcar Salvador, tendo este voto 

merecido a aprovação dos restantes membros do executivo.  -----  

*A6*  Intervenções:  Seguidamente tomou de novo a palavra o senhor 

vereador professor Amílcar Salvador para lembrar que a Junta 

de Freguesia de Fiães, pretende executar um arruamen to, em 

alcatrão, na Rua das Tapadas Negrais.  -----------------------------  

Ora, acrescentou, era necessário previamente proceder à 

ampliação do saneamento, naquela zona, de forma a resolver o 

problema de alguns moradores, pelo que solicitava a 

colaboração da autarquia para o efeito.  ----------------------------  

*A7*  Seguidamente o senhor vereador doutor Paulo Matias tomou de 

novo a palavra para chamar á atenção para o facto de no Parque 

Infantil, ter sido vandalizado o painel de informação, havendo 

por isso necessidade de substituir o mesmo painel.  ---------------  
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*A8*  Por último chamou à atenção para a necessidade de proceder à 

substituição dos placard‟s onde se afixam os cartazes do 

cinema, dado a sua falta de qualidade e condições para o efeito.   

*A9*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira, para voltando de novo à Carta Educativa, 

lembrar as várias etapas do processo de elaboração da proposta 

da referida Carta Educativa, às diversas reuniões havidas com o 

Conselho Municipal de Educação, as deliberações tomadas em 

reuniões de Câmara, as diversas versões que for am sendo 

produzidas da citada proposta.  --------------------------------------  

Referiu ainda que todos os elementos foram sempre 

disponibilizados, aceitando-se contrapropostas de quem o quis 

fazer, tendo sido por isso na sua opinião, um processo 

transparente e aberto.  ------------------------------------------------  

*A10*  De seguida o senhor vereador doutor António Oliveira informou 

os presentes da entrega feita esta semana, junto da DREC, da 

candidatura da autarquia ao Programa de Generalização do 

Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos e outras actividades de 

enriquecimento no 1º Ciclo do Ensino Básic o. --------------------  

*A11*  Atendendo à responsabilidade que nos termos da Lei, cabe aos 

Municípios, ao nível da acção social escolar, no âmbito do 1º.  

Ciclo, a Câmara Municipal deliberou atribuir aos pais ou 

encarregados de educação dos alunos carenciados, escalões A 
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e B, do 1º.  Ciclo, um apoio na aquisição dos livros escolares 

obrigatórios, com excepção dos livros das fichas.  ---------------  

Assim, para os alunos do escalão A, aquele apoio será 

correspondente à totalidade do custo dos referidos livros, a 

comprovar mediante a apresentação da re spectiva factura, 

sendo para os alunos do escalão B, aquele apoio de 50% do 

custo da aquisição dos citados manuais escolares, a 

comprovar nos termos acima referidos.  ---------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A12*  Recepção Provisória de Obras de Loteamento :  Seguidamente 

foi presente o requerimento número 510, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 26 do passado 

mês de Junho, da firma Construtora do Távora, Lda., com sede 

em Trancoso, a solicitar vistoria às infra -estruturas do 

Loteamento das Courelas, sito no lugar  de São Domingos, 

freguesia de São Pedro, a fim de verificar que são as 

necessárias para assegurar o bom funcionamento do imóvel 

construído no Lote A. ------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que estando 

marcada para o dia 27 de Junho a vistoria para a re cepção 

provisória das obras de urbanização (1ª. fase) no Loteamento 

das Courelas, cujo promotor é a Construtora do Távora, 

constatou-se no local que não existem ligações às redes 



 

 
Acta  n . º    1 3  /  2 00 7 .    Reuniã o  de    04 -0 7 -2 0 0 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

públicas, nomeadamente água e esgotos, não podendo realizar -

se ensaios às tubagens da rede de água executadas na presente 

operação de loteamento.  ---------------------------------------------  

Assim sendo, sugere-se que as ligações sejam efectuadas, de 

modo a que se possa proceder aos respectivos ensaios. O 

Promotor já pediu orçamento para ligações às Águas da Teja, 

ficando-se a aguardar que os trabalhos sejam efectuados.  -------  

O promotor apresentou o documento „Auto de entrega‟ passado 

pela CENEL, SA.  -----------------------------------------------------  

As obras de urbanização (1ª. fase) estão praticamente 

concluídas, faltando a sinalização e parte dos arranjos 

exteriores, podendo o valor da caução ser reduzida em 

75.596,20 euros.  ------------------------------------------------------  

Dado que já tinha havido uma 1ª redução de 38.255 euros, o 

que perfaz um valor de 113.851,20 euros, o valor da caução a 

reter deverá ser de 35.578,50 euros, o qual é suficiente para 

garantir a boa execução das obras de urbanização.  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos seus precisos 

termos que se reproduzem para todos os efeitos, o valor a 

reduzir da caução prestada.  -----------------------------------------  

*A13*  Propriedade Horizontal:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 335, da Secção  de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara no passado dia 3 de Maio, da empresa 
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Construtora do Távora, Lda., com sede em Trancoso, 

proprietária de um lote de terreno para construção, sito em São 

Domingos, na freguesia de São Pedro, concelho de Tr ancoso, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o 

número 1262, com o artigo matricial 1702, tendo o lote de 

terreno para construção urbana 820,05 metros quadrados, a 

solicitar a conversão em regime de propriedade horizontal do 

lote designado por Lote A, no processo de loteamento, 

confrontando de Norte com zona verde, de Nascente com 

arruamento, de Sul com o lote B e de Poente com zona verde, 

constituído por 12 fracções, designadas por A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, L e M, constituindo cada uma delas uma fracção 

autónoma totalmente independente entre si, e 6 delas A, B, C, 

D, E e F, aptas para fins habitacionais e as restantes 6 G, H, I,  

J, L e M, aptas para garagens.  ---------------------------------------  

Consideram-se partes comuns a todas as fracções as áreas que 

constituem acesso às autónomas, desde e entre as garagens no 

rés-do-chão até ao terceiro andar, isto é, corredor na garagem, 

pequeno arrumo para material de limpeza das áreas comuns, 

zona de entrada coberta, exterior e o núcleo de escadas e 

patamares.  -------------------------------------------------------------  

São ainda partes comuns a estrutura do edifico geral, as partes 

que não sejam afectadas ao uso exclusivo de um dos 
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condóminos, as instalações de água, esgotos, electricidade,  

televisão, gás, telefones e a cobertura.  -----------------------------  

Para efeitos do disposto nos artigos 1414º a 1438º -A do Código 

Civil, com a redacção actual dada pelo Decreto -Lei número 

267/94 de 25 de Outubro, a divisão será feita pelo proprietário 

nos termos seguintes:  -------------------------------------------------  

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

Constituída por uma habitação, tipologia T3, localizada no 1º 

andar lado direi to, identificada por A, composta por zona de 

corredor, uma cozinha complementada por zona de tratamento 

de roupa e varanda, uma sala, três quartos, duas instalações 

sanitárias sendo uma delas privativa de um dos quartos. ---------  

A área útil , total,  desta fracção é de 76,20 metros quadrados, 

sendo a área bruta de 110 metros quadrados.  ----------------------  

São comuns com esta fracção as partes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos.  --------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de  148 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

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

Constituída por uma habitação, tipologia T3, localizada no 1º 

andar lado esquerdo, identificada por B, composta por zona de 

corredor, uma cozinha complementada por zona de tratamento 
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de roupa e varanda, uma sala, três quartos, duas instalações 

sanitárias sendo uma delas privativa de um dos quartos. ---------  

A área útil , total,  desta fracção é de 76,20 metros quadrados, 

sendo a área bruta de 110 metros quadrados.  ----------------------  

São comuns com esta fracção as partes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos.  --------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 148 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma C:  -----------------------------------------------  

Constituída por uma habitação, tipologia T3, loca lizada no 2º 

andar lado direito, identificada por C, composta por zona de 

corredor, uma cozinha complementada por zona de tratamento 

de roupa e varanda, uma sala, três quartos, duas instalações 

sanitárias sendo uma delas privativa de um dos quartos. ---------  

A área útil , total,  desta fracção é de 76,20 metros quadrados, 

sendo a área bruta de 110 metros quadrados.  ----------------------  

São comuns com esta fracção as partes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos.  --------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 148 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma D:  -----------------------------------------------  
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Constituída por uma habitação, tipologia T3, localizada no 2º 

andar lado esquerdo, identificada por D, composta por zona de 

corredor, uma cozinha complementada por  zona de tratamento 

de roupa e varanda, uma sala, três quartos, duas instalações 

sanitárias sendo uma delas privativa de um dos quartos. ---------  

A área útil , total,  desta fracção é de 76,20 metros quadrados, 

sendo a área bruta de 110 metros quadrados.  ----------------------  

São comuns com esta fracção as partes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos.  --------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 148 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma E:------------------------------------------------  

Constituída por uma habitação, tipologia T3, localizada no 3º 

andar lado direito, identificada por E, composta por zona de 

corredor, uma cozinha complementada por zona de tratamento 

de roupa e varanda, uma sala, três quartos, duas instalações 

sanitárias sendo uma delas privat iva de um dos quartos. ---------  

A área útil , total,  desta fracção é de 76,20 metros quadrados, 

sendo a área bruta de 110 metros quadrados.  ----------------------  

São comuns com esta fracção as partes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos.  --------------------------------------------------  
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A esta fracção corresponde a permilagem de 148 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma F:  ------------------------------------------------  

Constituída por uma habitação, tipologia T3, localizada no 3º 

andar lado esquerdo, identificada por F, composta por zona de 

corredor, uma cozinha complementada por zona de tratamento 

de roupa e varanda, uma sala, três quartos, duas instalações 

sanitárias sendo uma delas privativa de um dos quartos. ---------  

A área útil , total,  desta fracção é de 76,20 metros quadrados, 

sendo a área bruta de 110 metros quadrados.  ----------------------  

São comuns com esta fracção as partes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos.  --------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 148 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma G: -----------------------------------------------  

Constituída por uma garagem designada por G, localizada no 

rés-do-chão a 1ª a contar do alçado lateral direito.  ---------------  

A área desta fracção é de 25,30 metros quadrados.  ---------------  

São comum com esta fracção as partes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos.  --------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 19 milésimas do 
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valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma H:  -----------------------------------------------  

Constituída por uma garagem designada por H, localizada no 

rés-do-chão a 2ª a contar do alçado lateral direito.  ---------------  

A área desta fracção é de 21,30 metros quadrados.  ---------------  

São comum com esta fracção as partes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos.  --------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 18,5 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma I:  ------------------------------------------------  

Constituída por uma garagem designada por I, localizada no 

rés-do-chão a 3ª a contar do alçado lateral direito.  ---------------  

A área desta fracção é de 21,80 metros quadrados.  ---------------  

São comum com esta fracção as par tes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos.  --------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 18,5 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma J:  ------------------------------------------------  

Constituída por uma garagem designada por J , localizada no 

rés-do-chão a 4ª a contar do alçado lateral direito.  ---------------  

A área desta fracção é de 21,80 metros quadrados.  ---------------  
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São comum com esta fracção as partes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos. --------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 18,5 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma L:------------------------------------------------  

Constituída por uma garagem designada por L, localizada no 

rés-do-chão a 5ª a contar do alçado lateral direito.  ---------------  

A área desta fracção é de 21,30 metros quadrados.  ---------------  

São comum com esta fracção as partes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos.  --------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 18,5 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  

-Fracção Autónoma M: -----------------------------------------------  

Constituída por uma garagem designada por M, localizada no 

rés-do-chão a 6ª a contar do alçado lateral direito.  ---------------  

A área desta fracção é de 25,30 metros quadrados.  ---------------  

São comum com esta fracção as partes comuns referidas na 

descrição geral e que não sejam afectadas ao uso exclusivo de 

um dos condóminos.  --------------------------------------------------  

A esta fracção corresponde a permilagem de 19 milésimas do 

valor total do imóvel.  ------------------------------------------------  
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Área bruta de implantação no lote: 264 metros quadrados.  ------  

Área de logradouro/espaço entre prédios: 556,05 metros 

quadrados.  -------------------------------------------------------------  

Área bruta total das partes comuns: 108,60 metros quadrados:  -  

- Rés-do-chão: 57,30 metros quadrados;  ----------------------  

- 1º piso: 17,10 metros quadrados;  ----------------------------  

- 2º piso: 17,10 metros quadrados;  ----------------------------  

- 3º piso: 17,10 metros quadrados.  ----------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que feita 

a análise do projecto de propriedade horizontal 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 dos mesmos, não 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a propriedade 

horizontal de harmonia com a informação. -----------------------  

*A14*  Arruamentos em Vilares -Auto de Medição número 2: Em 
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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 34.950 euros.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A15*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (Alto de 

Sebadelhe –  Sebadelhe) -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 Ramos Silva & 

Filhos, Limitada ,  está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 3.050 euros.  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A16*  Abastecimento de Água ao Concelho – 3ª fase (R1 - Alto de 

Sebadelhe) -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 Ramos Silva & Filhos, Limitada , está 

em conformidade com as medições efectuadas e com os preços 
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unitários constantes na proposta, no valor de 10.550 euros.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A17*  Execução de Drenagens no Caminho Rural Venda do Cepo –  

Limite do Concelho -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 Chupas & Morrão, Construtores de 

Obras Públicas, S.A. , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 48.178,13 euros.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

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

*A18*  Auto de Medição nº. 21:  Em seguida foi presente informação 

número 127/07, 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 

28.505,95 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A19*  Auto de Medição nº. 22:  Em seguida foi presente informação 
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número 128/07, 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 

19.809,08 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A20*  Trabalhos a Mais Imprevistos – Análise:  Em seguida foi 

presente informação número 129/07, emanada pelo sector de 

fiscalização do Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, 

informando que em relação ao assunto em epí grafe e de acordo 

com o solicitado pela Câmara Municipal, a proposta de custo 

relativa a trabalhos a mais com preços acordados apresentada 

pelo adjudicatário em substituição da proposta, no total global 

de 13.375 euros, merece a concordância quanto à natur eza de 

trabalhos, quantidades e preços unitários.  -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar os trabalhos a mais 

imprevistos, concordando-se com o teor da infirmação.  --------  

*A21*  Infra-Estruturas do Mercado Grossista:  Em seguida, foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, a dar conta que a obra em epígrafe está 

concluída, havendo a registar trabalhos a mais, os quais se 

justificam pela necessidade de haver uma escavação superior à 
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que estava inicialmente prevista. Esta diferença foi m otivada 

pelas cotas do projecto fornecidas posteriormente ao 

levantamento topográfico.  -------------------------------------------  

Os trabalhos a mais têm um valor de 4.368,60 e representam 

15% do valor inicialmente contratado.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a realização dos 

trabalhos a mais. -----------------------------------------------------  

*A22*  Pessoal:  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente ao concurso para contratação de pessoal a 

termo resolutivo para um lugar de auxiliar de acção educativa 

para a Escola do 1º CEB de Freches, a informar ter decorrido o 

prazo para as candidatas Isabel Maria Pires Barbosa do 

Nascimento, Maria de Fátima Gonçalves Santos Ramos, 

Filomena Sofia Ferreira do Couto, Ernestina da Conceição 

Torres Reis, Isabel Maria Meireles Albino, Sandra Isabel 

Afonso Martins, Susana Marisa Ferre ira Sousa, Sara Catarina 

Ferreira de Sousa e Sandra da Conceição Meireles Albino se 

pronunciarem quanto à classificação atribuída, tornando -se 

assim em definitiva.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta.  --------------  

*A23*  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente ao concurso para contratação de pessoal a 

termo resolutivo para um lugar de auxiliar de acção educativa 
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para o Jardim de Infância de Castanheira, a informar ter  

decorrido o prazo para as candidatas Maria de Fátima Andrade 

Matilde, Chantal Ramos Gonçalves Almeida, Maria de Fátima 

Gonçalves Santos Ramos, Vicência Sofia Bandarra Ferreira 

Barreiros, Filomena Sofia Ferreira do Couto, Anabela Vicente 

Amador, Ernestina da Conceição Torres Reis, Isabel Maria 

Meireles Albino, Sandra Isabel Afonso Martins, Susana Marisa 

Ferreira Sousa, Sara Catarina Ferreira de Sousa e Sandra da 

Conceição Meireles Albino se pronunciarem quanto à 

classificação atribuída, apenas a candidata Chantal Ramos 

Gonçalves Almeida apresentou reclamação, à qual, no s termos 

da Lei, o júri respondeu, tornando-se assim em definitiva.  ------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta.  --------------  

*A24*  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente ao concurso para contratação de pessoal a 

termo resolutivo para um lugar de auxiliar de acção educativa 

para o Jardim de Infância de Rio de Mel, a informar ter  

decorrido o prazo para as candidatas Alexandrina Maria Brás 

dos Santos Afonso, Chantal Ramos Gonçalves Almeida, Maria 

de Fátima Gonçalves Santos Ramos, Liete Ol iveira Júlio, Isabel 

Bandarra Ferreira Andrade, Vicência Sofia Bandarra Ferreira 

Barreiros, Anabela Vicente Amador, Filomena Sofia Ferreira do 

Couto, Ernestina da Conceição Torres Reis, Isabel Maria 
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Meireles Albino, Sandra Isabel Afonso Martins, Susana Mar isa 

Ferreira Sousa, Sara Catarina Ferreira de Sousa e Sandra da 

Conceição Meireles Albino se pronunciarem quanto à 

classificação atribuída, apenas a candidata Chantal Ramos 

Gonçalves Almeida apresentou reclamação, à qual, nos termos 

da Lei, o júri respondeu, tornando-se assim em definitiva.  ------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta.  --------------  

*A25*  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente ao concurso para contratação de pessoal a 

termo resolutivo para um lugar de auxiliar de acção ed ucativa 

para o Jardim de Infância de Tamanhos, a informar ter 

decorrido o prazo para as candidatas Teresa da Piedade Romão, 

Chantal Ramos Gonçalves Almeida, Maria de Fátima Gonçalves 

Santos Ramos, Maria Helena Ribeiro Martins Silva, Filomena 

Sofia Ferreira do Couto, Ernestina da Conceição Torres Reis, 

Isabel Maria Meireles Albino, Sandra Isabel Afonso Martins, 

Susana Marisa Ferreira Sousa, Sara Catarina Ferreira de Sousa 

e Sandra da Conceição Meireles Albino se pronunciarem quanto 

à classificação atribuída,  apenas a candidata Chantal Ramos 

Gonçalves Almeida apresentou reclamação, à qual, nos termos 

da Lei, o júri respondeu, tornando-se assim em definitiva.  ------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta.  --------------  

*A26*  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do  
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concurso, referente ao concurso para contratação de pessoal a 

termo resolutivo para um lugar de auxiliar de acção educativa 

para o Jardim de Infância de Vila Franca das Naves, a informar 

ter decorrido o prazo para as candidatas Maria Teresa da Silva 

Monteiro Rodrigues, Chantal Ramos Gonçalves Almeida, Isabel 

Maria Máximo Pascoal, Maria de Fátima Gonçalves Santos 

Ramos, Ângela da Conceição Tavares dos Santos Bertolo,  

Catarina Manuela Antunes de Almeida, Leonilde Batista Frade 

Duarte, Maria Helena Ribeiro Martins Silva, Filomena Sofia 

Ferreira do Couto, Anabela Vicente Amador, Ernestina da 

Conceição Torres Reis, Isabel Maria Meireles Albino, Sandra 

Isabel Afonso Martins, Susana Marisa Ferreira Sousa, Sara 

Catarina Ferreira de Sousa e Sandra da Conceição Meire les 

Albino se pronunciarem quanto à classificação atribuída,  

apenas a candidata Chantal Ramos Gonçalves Almeida 

apresentou reclamação, à qual, nos termos da Lei, o júri 

respondeu, tornando-se assim em definitiva.  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta. --------------  

*A27*  Em seguida, foi presente a Acta elaborada pelo júri do 

concurso, referente ao concurso para contratação de pessoal a 

termo resolutivo para um lugar de auxiliar de acção educativa 

para o Jardim de Infância de Zabro, a informar ter decorrido o 

prazo para as candidatas Maria Isabel Ramos Aquino Marques 
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Cunha, Chantal Ramos Gonçalves Almeida, Maria de Fátima 

Gonçalves Santos Ramos, Filomena Sofia Ferreira do Couto, 

Ernestina da Conceição Torres Reis, Isabel Maria Meireles 

Albino, Sandra Isabel Afonso Mart ins, Susana Marisa Ferreira 

Sousa, Sara Catarina Ferreira de Sousa e Sandra da Conceição 

Meireles Albino se pronunciarem quanto à classificação 

atribuída, apenas a candidata Chantal Ramos Gonçalves 

Almeida apresentou reclamação, à qual, nos termos da Lei, o 

júri respondeu, tornando-se assim em definitiva.  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou homologar a acta.  --------------  

*A28*  Envio de Relatório – Denúncia de Casa em Ruínas:  

Seguidamente foi presente o requerimento número 2256, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara no passad o dia 22 do 

passado mês de Junho, do EPNA de Pinhel, a enviar relatório 

acerca de uma denúncia efectuada pela Junta de Freguesia de 

Vila Garcia, referente a uma casa em ruínas, sita no centro da 

freguesia de Vila Garcia, pertença de Maria da Graça Vicente.  -  

A Câmara Municipal deliberou realizar vistoria para 

determinação do estado de ruína eminente, nos termos do 

artigo 90º do Decreto – Lei número 555/99.  ----------------------  

*A29*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 399, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de Janeiro, da Junta de Freguesia de Vale do Seixo, a solicitar a 
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concessão de um subsídio de apoio no valor de 70.000 euros, 

para reposição de calçada nas ruas da freguesia . ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 30.000 

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

*A30*  Seguidamente, foi presente o requerimento 844, da Secretaria 

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

da Junta de Freguesia de Aldeia Nova , a solicitar a concessão 

de um subsídio de apoio no valor de 10.000 euros, para a 

abertura de rua na freguesia . ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 10.000 

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

*A31*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento 2448, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 4 do corrente mês 

de Julho, da Junta de Freguesia de Freches, a solicitar a 

concessão de um subsídio de apoio no valor de 25.000 euros, 

para a construção de um novo espaço destinado a um pequeno 

refeitório para o novo ATL.  -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a concessão de 

subsídio no valor de 25.000 euros, mediante protocolo.  --------  

*A32*  Em seguida, foi presente o requerimento 2637, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 11 de Julho de 2006, da Alto 

da Broca – Associação de Produtos Florestais, com sede em 

Vilares, a solicitar a concessão de um subsídio de apoio no 



 

 
Acta  n . º    1 3  /  2 00 7 .    Reuniã o  de    04 -0 7 -2 0 0 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

valor de 15.000 euros, para a prossecução dos objectivos.  ------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio de 10.000 

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

*A33*  Em seguida, foi presente o requerimento 2447, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 4 do corrente mês de Julho, 

da Piscotávora –  Associação de Produtos Florestais, com sede 

em Trancoso, a solicitar a concessão de um subsídio de apoio 

no valor de 20.000 euros, para a prossecução dos objectivos.  ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de  

16.500 euros, mediante protocolo.  ---------------------------------  

Não participou na discussão nem na votação o senhor 

vereador João Carvalho.  --------------------------------------------  

*A34*  De seguida, foi presente o requerimento 2449, da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara em 4 do corrente mês de Julho, da 

Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves, a solicitar a 

celebração de um protocolo de apoio,  no valor de 225.000 

euros, a que acrescerá o IMT, para aquisição de um prédio 

misto, sendo a parte urbana composta por um ar mazém sito à 

torneira Vale da Igreja, a confrontar de to dos os lados com o 

proprietário, inscrito sob o artigo 921 da freguesia de Vila 

Franca das Naves, concelho de Trancoso, com o alvará de 

licença de utilização número 84/2007 e parte rústica, descrita 

como terra de centeio, confrontando a Norte com caminho 
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Público, a Nascente com Joaquim Dias Ferreira e António Vaz 

Tavares, a Sul com a estrada e a Poente com Amadeu Tavares, 

inscrito sob o artigo 2554 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Trancoso sob o número 1696 de 14 de Maio 

de 2007, tendo em vista aí instalar os vários equipamentos e 

serviços, num sistema de leasing imobiliário contratado com o 

Banco Comercial Português, S.A., por um período de 15 anos.  -  

A Câmara Municipal deliberou apoiar a Junta de Freguesia 

de Vila Franca das Naves , reconhecendo assim a importância 

que a aquisição do referido prédio misto reveste para aquela 

Junta de Freguesia, devendo ainda ser consignadas e 

disponibilizadas as verbas anualmente, sendo estas 

transferidas para a citada Junta, mediante protocolo, até a 

satisfação integral e completa do mesmo contrato . --------------  

Não votou nem participou na discussão o senhor Presidente 

da Câmara.  ------------------------------------------------------------  

*A35*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A36*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

outro modo de votação.  ----------------------------------------------  
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*A37*  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 -----------------------------------------------------------------  


