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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 12 DE JULHO DE 2007.  ------  

*A1*  Aos 12 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  do senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento tendo comparecido todos os 

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

*A2*  Às 10,30 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 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Colocada a acta de 4 de Junho último à discussão, o senhor 

vereador doutor Paulo Matias, solicitou a correcção da mesma, 

na parte respeitante à sua intervenção, ou seja, quando se 

referiu á aprovação do QREN, queria dizer que era do 

conhecimento público que o Governo se preparava para aprovar 

o citado Quadro em Janeiro de 2007, não representando por 

isso, a sua efectiva aprovação nesse mês, nenhuma novidade.  --  

Feito este reparo e correcção, foi a mesma acta colocada à 

votação foi a mesma aprovada, por unanimidade.  -----------------  

E para efeitos do disposto no número 1 do artigo 91º da Lei 
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número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei número 5 -

A/2002 de 11 de Janeiro, a acta ora aprovada, seja af ixada no 

átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso.  ----------  

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 130 datado de 11 do corrente mês de Julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 112.643,89 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 346.771,60 €. -----------------  

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

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

Paulo Matias, para lamentar duas atitudes do senhor vice-

presidente da Câmara, aquando da discussão da Carta 

Educativa, na Assembleia Municipal do passado dia 4 de Julho.   

A primeira atitude, acrescentou , teve a ver com o facto do 

senhor vice-presidente da Câmara ter dado conhecimento à 

Assembleia, de uma deliberação tomada em reu nião de Câmara, 

realizada a 29 de Novembro de 2005, a propósito da 

reorganização da rede escolar do concelho, e não como disse o 

senhor vice-presidente da Câmara, no âmbito da Carta 

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

A segunda atitude lamentável, prende-se com o facto de não ter  

deixado os senhores vereadores do Partido Socialista usar da 
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palavra, não ter autorizado que estes se pronunciarem, não se 

recordando de alguma vez isso ter acontecido.  --------------------  

Assim referiu, depois de ter manipulado a informação, não 

autorizou que os vereadores  do Partido Socialista explicassem e 

esclarecessem os presentes quanto à discussão em causa.  -------  

Na sua opinião, tratou-se claramente de um abuso de direito, 

pelo que deixava um voto de protesto por tais atitudes.  ----------  

Os senhores vereadores doutor Amaral Veiga e  professor 

Amílcar Salvador acompanharam o senhor vereador doutor 

Paulo Matias no protesto apresentado.  -----------------------------  

De imediato tomou a palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira para afirmar que, na sua opinião, não comete u 

qualquer abuso, sendo a intervenção  dos senhores vereadores da 

oposição, na Assembleia Municipal, um facto muito raro.  -------  

Referiu ainda que o seu procedimento pretendeu apenas impedir 

que a Assembleia Municipal se transformasse, numa reunião de 

Câmara. ----------------------------------------------------------------  

Afirmou ainda estranhar as atitudes dos  senhores vereadores do 

Partido Socialista, que em tempo oportuno deviam ter tomado 

iniciativas no âmbito da Carta Educativa, para eventualmente se 

assim o entendessem, propor que a Escola Básica de Rio de Mel 

fosse sinalizada como Escola de acolhimento, mas não o 

fizeram. ----------------------------------------------------------------  
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Por último, afirmou estranhar que se afirme que a 

reorganização da rede escolar do concelho, não tenha a ver com 

a Carta Educativa.  ----------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara 

para se referir ao QREN, afirmando que se enc ontra a ser 

elaborado no âmbito da Comumbeiras, uma proposta de 

estratégia para ser apresentada à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional da Região Centro.  --------------------  

Informou ainda que alguns municípios pertencentes à NUT3 

estão a apresentar candidaturas , como se estivéssemos agora na 

primeira fase dos Quadros Comunitários. --------------------------  

Relativamente ao Município de Trancoso, informou que este 

concelho, recebeu dos Fundos Comunitários até hoje, 

aproximadamente 11 milhões de euros, não sendo por isso, de 

crer, que possamos aceder a um montante superior.  --------------  

Na sua opinião, torna-se necessário apostar em eixos 

estratégicos, conducentes ao desenvolvimento do concelho e da 

região, apostas estas que vão de encontro às opções nacionais 

definidas pelo Governo.  ----------------------------------------------  

Assim, é fundamental para Trancoso, convergir num reforço de 

centralidade, com a execução do IC26 e IP2, aproveitando as 

potencialidades do nosso território e que são o património 

histórico e cultural, o comércio, o turismo, a qualificação e 
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formação das pessoas.  ------------------------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara apresentou uma 

proposta relativa aos novos desafios e prioridades para o 

próximo QREN, tendo procedido à sua leitura.  -------------------  

Atendendo à necessidade de reflectir sobre esta temática, à 

importância da sua decisão, a Câmara Municipal deliberou 

agendar a análise e discussão desta proposta para a próxima 

reunião de Câmara.  ---------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas :  -------  

Em seguida foi presente o Protocolo celebrado entre o Instituto 

de Segurança Social, IP e o Município de Trancoso para o 

Programa referido em epígrafe, cuja minuta se aprova desde já 

e que de segui se transcreve na íntegra : ----------------------------  

------------------------“PROTOCOLO --------------------------------  

O XVII Governo Constitucional propôs como uma das medidas 

a implementar, no combate à pobreza e à exclusão, para "uma 

sociedade mais coesa e nessa medida mais equilibrada, mais 

justa e afinal mais competitiva e dinâmica", o "lançamento de - 

um programa de qualificação habitacional nos espaços rurais,  

com o objectivo de prevenir a dependência e  a 

institucionalização dos cidadãos mais idosos".  -------------------  

Considerando que a existência de habitações sem o mínimo de 
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condições constitui um dos factores de institucionalização dos 

idosos, como se demonstra através do estudo "Idosos que vivem 

em alojamento permanente em Portugal - percursos de vida e 

integração institucional" (IDS, 2003).  -----------------------------  

Considerando ainda que o investimento numa melhor 

qualificação habitacional da população idosa, permitindo 

prolongar o tempo de permanência na sua habitação, para além 

das razões que se prendem com a melhoria da qualidade de 

vida, tem também efeitos inevitáveis na prevenção de acidentes 

domésticos e de possíveis custos com despesas de saúde e de 

situações de dependência, foi criado, através do Despacho 

Normativo nº 6716-A de 5 de Abril de 2007, o Programa 

Conforto Habitacional para Pessoas Idosas.  ----------------------  

O Programa acima referenciado surge contextualizado num 

parque habitacional caracterizado ainda por nítidas 

desvantagens sociais relativamente às condições de 

habitabilidade, atingindo particularmente as pessoas idosas,  

quer nos meios urbanos quer nos meios rurais, havendo 

assimetrias entre os territórios, destacando-se os meios rurais 

do interior por um envelhecimento acentuado intensificado pela 

desertificação e pela quebra de redes fa miliares de 

proximidade.  ----------------------------------------------------------  

Havendo neste Programa uma forte componente de 
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especificidades territoriais e sendo as Autarquias as entidades 

responsáveis pela administração dos territórios, ao nível do 

concelho e da freguesia, integrando na sua dinâmica as Red es 

Sociais, através da parceria alargada de instituições diversas 

da comunidade, torna-se indispensável o envolvimento, quer 

das autarquias quer do Conselho Local de Acção Social, 

enquanto parceiros privilegiados do Estado na 

operacionalização do - Programa Conforto Habitacional para 

Pessoas Idosas.  -------------------------------------------------------  

Tendo presente o público-alvo e os territórios mais 

vulneráveis, importa celebrar o presente Protocolo de 

aplicação no Município de Trancoso.  ------------------------------  

Entre,  ------------------------------------------------------------------  

O Primeiro Outorgante:  ---------------------------------------------  

a) Instituto de Segurança Social, I.P., pessoa colectiva n. º 

505305500, sito na Rua Rosa Araújo, n. º 43, Lisboa, neste acto 

representado pelo Presidente do Conselho Directivo, Dr. 

Edmundo Emílio Mão de Ferro Martinho, adiante designado 

por ISS, I.P.; ----------------------------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

O Segundo Outorgante:  ----------------------------------------------  

b) Município de Trancoso, pessoa colectiva n.º 501143726, sito 

na Praça do Município 6420-107 Trancoso neste acto 
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representado pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

António Manuel Santiago Oliveira da Silva. ----------------------  

É celebrado, no âmbito do Programa Conforto Habitacional 

para Pessoas Idosas, o presente protocolo que se rege pelas 

seguintes cláusulas:  --------------------------------------------------  

Cláusula 1ª. (Finalidade)  --------------------------------------------  

1. O presente protocolo define os termos e as condições em que 

há lugar à qualificação habitacional nos termos do Programa 

Conforto Habitacional para Pessoas Idosas (PCHI) criado 

através do Despacho Normativo nº.6716-A, de 5 de Abril de 

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

2. As melhorias habitacionais realizadas no âmbito do PCHI, 

têm que respeitar as normas legais aplicáveis à execução de 

obras particulares.  ---------------------------------------------------  

Cláusula 2ª. (Âmbito Territorial de Aplicação)  -------------------  

O presente protocolo aplica-se exclusivamente no Concelho de 

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

Cláusula 3ª. (Qualificação Habitacional)  -------------------------  

1 - A qualificação habitacional traduz-se numa intervenção a 

realizar ao nível do edificado e ao nível do equipamento que,  

em função da situação da pessoa idosa, se torne indispensável 

à sua mobilidade e conforto.  ----------------------------------------  

2 - Para efeitos da qualificação habitacional, a intervenção ao 
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nível do edificado abrange:  -----------------------------------------  

a) Melhoramentos na cobertura, paredes e caixilharia;  ----  

b) Criação de espaços funcionais, nomeadamente 

instalações sanitárias e cozinha  e ou adaptações no 

espaço funcional;  ---------------------------------------------  

c) Melhoramentos e ou adaptações inerentes ao espaço 

habitacional, nomeadamente lavatórios, sanitas, 

banheiras e bases de duche;  ---------------------------------  

d)Adaptações que facilitem a acessibilidade à habitação, 

nomeadamente a construção de rampas.  -------------------  

3 - Para efeitos da qualificação habitacional, a intervenção ao 

nível do equipamento reporta à aquisição, nomeadamente de 

cama, colchão, mesas, cadeiras, fogão, frigoríf ico, 

esquentador, máquina de lavar roupa, aspirador e, ainda, 

ventoinhas, aquecedores e televisão.  -------------------------------  

4 - Pode em situações excepcionais, devidamente 

fundamentadas, o ISS, LP. aprovar intervenções ao nível do 

edificado que não estejam previstas no n º. 2 da presente 

cláusula.  ---------------------------------------------------------------  

5 - A situação excepcional prevista no n º 4 da presente 

cláusula deverá ser precedida de fundamentação técnica 

adequada no âmbito do Núcleo executivo do Concelho Local de 

Acção Social.  ----------------------------------------------------------  
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Cláusula 4ª. (Obrigações do Primeiro Outorgante)  --------------  

O Primeiro Outorgante obriga-se a: -------------------------------  

a) Emitir parecer, após visita domiciliária a realizar com 

o Segundo Outorgante, sobre a situação económica e 

social da pessoa idosa e identificar as necessidades ao 

nível do equipamento;  ----------------------------------------  

b) Suportar os encargos com os materiais necessários à 

intervenção no edificado e com os equipamentos 

referidos na Cláusula anterior, mediante apresentação 

dos comprovativos das despesas, até ao montante 

máximo de 3.500€ por habitação, nos termos do disposto 

na alínea j) da Cláusula 5 ª.; --------------------------------  

c) Acompanhar, monitorizar e avaliar a implementa ção e o 

desenvolvimento do PCHI;  ----------------------------------  

d)Financiar as intervenções nas habitações dos idosos, nos 

termos previstos no presente protocolo, com um 

montante máximo global de 73.500 €, durante a vigência 

do mesmo. -----------------------------------------------------  

Cláusula 5ª. (Obrigações do Segundo Outorgante)  ---------------  

O Segundo Outorgante obriga-se a: --------------------------------  

a) Abrir o período de candidaturas durante 30 dias;  -------  

b) Apoiar a pessoa idosa, ou o seu representante legal, na 

instrução da candidatura;  -----------------------------------  
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c) Emitir parecer, após visita domiciliária a realizar com 

o Primeiro Outorgante, sobre a necessidade de obras no 

edificado e ou aquisição de equipamento, em articulação 

com a Junta de Freguesia da área de residência da 

pessoa idosa, e identificar o equipamento necessário;  ---  

d) Elaborar o Plano de Obras, após aceitação da 

candidatura;---------------------------------------------------  

e) Executar e acompanhar o processo de aquisição de 

materiais e equipamento, segundo as regras legais 

aplicáveis à realização de despesas públicas nos termos 

da respectiva legislação específica;  ------------------------  

f) Estabelecer, caso se revele adequado, parceria com a 

Junta de Freguesia da área da residência da pessoa 

idosa, no processo de aquisição de materiais e ou 

equipamento, bem como na execução da obra;  ------------  

g) Fornecer a maquinaria e a mão-de-obra para a 

realização das obras de recuperação e de 

melhoramentos na habitação;  -------------------------------  

h) Realizar e acompanhar as obras de recuperação e de 

melhoramentos ao nível do edificado;  ---------------------  

i) Apresentar ao ISS, I.P. um Relatório Técnico e um 

Relatório Financeiro, sobre a execução de cada obra 

efectuada, que anexe o plano de obra, o cronograma, 
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previsão de custos e documentos comprovativos de 

despesas, para que possa ser efectuada a transferência 

do montante correspondente.  --------------------------------  

j) Os documentos comprovativos de despesas, previstos na 

alínea anterior, correspondem às facturas e respectivos 

documentos de quitação, sendo considerados elegíveis 

apenas nos casos em que haja referência expressa ao 

beneficiário final do apoio, designadamente através dos 

seguintes dados de identificação: nome e número de 

identificação civil ou n.º de identificação fiscal ou 

número de identificação da segurança social ou número 

do cartão de pensionista da segurança social.  ------------  

l) Para os efeitos do disposto nas alíneas g) e h) pode a 

Câmara Municipal contratar com terceiros.  --------------  

Cláusula 6ª. (Sinalização das Necessidades)  ----------------------  

A necessidade de qualificação habitacional pode ser 

sinalizada: -------------------------------------------------------------  

a) Pelo Município de Trancoso;  -------------------------------  

b) Pela Junta de Freguesia da área de residência;  ---------  

c) Pelo Centro Distrital de Segurança Social da Guarda;  -  

d) Por Instituições Particulares de Solidariedade Social ou 

equiparadas, prestadoras do serviço de apoio 

domiciliário.  --------------------------------------------------  
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Cláusula 7ª. (Acolhimento temporário da pessoa idosa)  ---------  

No caso de ser necessária a saída da pessoa idosa da sua 

habitação enquanto decorrem as obras, os outorgantes devem 

encontrar, em conjunto com a pessoa idosa, uma alternativa 

transitória à residência. ---------------------------------------------  

Cláusula 8ª. (Cessação do Protocolo)  ------------------------------  

O presente protocolo cessa por:  ------------------------------------  

a) Mútuo acordo dos outorgantes;  ----------------------------  

b) Caducidade, por impossibilidade do objecto do 

protocolo;  -----------------------------------------------------  

c) Denúncia por qualquer dos outorgantes com 

antecedência mínima de 60 dias, sempre que  ocorram 

circunstâncias que, pela sua natureza, inviabilizem a 

subsistência do protocolo.  -----------------------------------  

Cláusula 9ª. (Vigência)  ----------------------------------------------  

O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura 

sendo válido por 12 meses, renovável por igual período se 

houver acordo dos outorgantes.  -------------------------------------  

Guarda, 25 de Julho de 2007 . ---------------------------------------  

O Presidente do Conselho Directivo do Instituto da Segurança 

Social. a) Edmundo Emílio Mão de Ferro Martinho . -------------  

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Trancoso . b) 

António Manuel Santiago Oliveira da Silva . ----------------------  
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*A8*  Áreas Urbanas de Génese Ilegal: ----------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso solicitou à Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, um 

pedido de parecer sobre a aplicação do artigo 54º da lei sobre 

as áreas urbanas de génese ilegal, Lei número 91/95 de 2 de 

Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei número 

64/2003, de 23 de Agosto, cujo conteúdo recorde-se é o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------  

1 – A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos 

entre vivos de que possa a vir a resultar a constituição 

de propriedade ou a ampliação do número de compartes 

de prédios rústicos carece de parecer favorável da 

Câmara Municipal do local da situação dos prédios.  -----  

2 – O parecer previsto no número anterior só pode ser 

desfavorável com fundamento em que o acto ou negócio 

visa ou dele resulta parcelamento físico em violação do 

regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 

pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer 

rentabilidade económica não urbana.  -----------------------  

A referida Comissão, através do parecer remetido a 6 de Julho, 

veio defender o seguinte:  --------------------------------------------  

“Resulta assim claramente da letra do preceito transcrito que 

só são objecto de parecer da Câmara Municipal os actos ou os 
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negócios jurídicos inter vivos , (expressão esta que é usada 

para qualificar os actos celebrados entre suje itos jurídicos 

vivos e destinados a produzir efeitos durante a vida desse 

sujeitos, ou para qualificar a situação em que alguém sucede 

num direito de outrem em razão de facto que não é a morte do 

anterior titular do direito ) pelo que, por contraposição , não 

estão sujeitos a parecer da Câmara os negócios jurídicos 

mortis causa, onde incluímos a partilha”.  -------------------------  

O referido parecer  defende ainda que “o verdadeiro negócio 

mortis causa é intrinsecamente concebido pelo direito para 

reger situações jurídicas desencadeadas com a morte de uma 

pessoa, devendo o argumento dos efeitos retroactivos conferir 

a partilha pelo artigo 2119 do Código Civil, ao dispor que , 

feita a partilha cada um dos herdeiros , é considerado, desde a 

abertura da sucessão, sucessor único dos bens qu e lhe foram 

atribuídos.  -------------------------------------------------------------  

Assim, e reafirmando o entendimento de que a partilha 

extrajudicial da herança é um negócio mortis causa por ter na 

sua base origem a morte do de cujus e, assim sendo, encontra-

se excluída do âmbito de aplicação do artigo 54º da Le i número 

91/95 de 2 de Setembro, na redacção da Lei número 64/2003 de 

23 de Agosto” .  --------------------------------------------------------  

Assim foi deliberado aceitar e concordar com os argumentos 
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apresentados no citado parecer, devendo os pedidos 

formulados neste âmbito, ser apreciados tendo em conta, não 

o disposto no citado artigo, por inaplicável, mas o disposto no 

Decreto-Lei número 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, no que diz respeito às 

operações de loteamento.  --------------------------------------------  

Relativamente às outras situações não enquadráve is na 

matéria acima referida, deverão os Serviços actuar de acordo 

com o estipulado e aconselhado no referido parecer que foi 

entregue aos mesmos Serviços.  -------------------------------------  

*A9*  Construção do Futuro Centro de Interpretação Judaica 

Isaac Cardoso – Aquisição de terrenos destinados à sua 

implantação:  ----------------------------------------------------------  

Tendo em vista proceder à reposição com os proprietários dos 

terrenos, para onde está prevista a implantação do futuro 

Centro de Interpretação Judaica Isaac Cardoso, a Câmara 

Municipal deliberou solicitar ao GAT de Trancoso, a 

avaliação dos citados terrenos .  -------------------------------------  

*A10*  Plano de Transportes Escolares para o Ano Lectivo 

2007/2008:  ------------------------------------------------------------  

Em seguida foi presente informação prestada pela funcionária 

responsável pelos serviços de transportes escolares, a dar conta 

do Plano de Transportes Escolares para ao  ano lectivo 
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2007/2008, com a respectiva indicação dos concursos 

necessários.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de 

Transportes, não se assegurando o transporte do aluno de 

Carapito, a assegurar pelos pais, dado ser fora do concelho.  --  

Deliberado ainda solicitar propostas para o transporte a 

realizar por táxis.  ----------------------------------------------------  

*A11*  Operação de Loteamento de Cariz Industrial, sita na Zona 

Industrial de Trancoso:  --------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que o presente 

loteamento se insere num espaço industrial, de aco rdo com a 

Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal.  ------------  

Analisado o processo, verifica-se que os parâmetros de 

dimensionamento de espaços verdes, arruamentos e índices de 

ocupação de solo, coeficiente volumétrico e os afastamentos 

mínimos, bem como a área de estacionamento para uso público 

e privado, estão em conformidade com o previsto no Plano 

Director Municipal.  ---------------------------------------------------  

O parâmetro de equipamentos não está previsto, permitindo o 

ponto 3 do artigo 38º do Plano Director Municipal, a não 

cedência para estes fins, desde que devidamente justificados.  --  

Esta operação de loteamento prevê a constituição de 4 lotes 

industriais com as características constantes do quadro de áreas 
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da planta de síntese do projecto de loteamento que são as 

seguintes:  --------------------------------------------------------------  

Área total dos lotes: 6 473,70 metros quadrados,  ----------------  

Área total de cedências: 3 083,95 metros quadrados, sendo 

assim distribuídas:  ---------------------------------------------------  

-Zonas verdes e de utilização colectiva – 630,00 metros 

quadrados;  ----------------------------------------------------  

-Estacionamentos –  175,00 metros quadrados;  --------------  

-Passeios –  532,50 metros quadrados; ------------------------  

-Arruamentos – 1 746,45 metros quadrados.  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos do artigo 

7º do Decreto – Lei número 555/99 de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto – Lei número 177/2001 de 4 de Junho, a 

presente operação de loteamento  a levar a efeito na zona de 

expansão industrial de Trancoso, incidindo a mesma sobre o 

prédio inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria 

sob o artigo 2066 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso sob o número 01893  -------------------------  

Esta operação de loteamento prevê a constituição de 4 lotes 

industriais com as características constantes do quadro de 

áreas da Planta de Síntese do respectivo projecto de 

loteamento que aqui se dão como reproduzidas para todos os 

efeitos legais.  ---------------------------------------------------------  
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Área total dos lotes: 6 473,70 metros quadrados;  ----------------  

Área total de cedências: 3.083,95 metros quadrados, sendo 

assim distribuídas:  ---------------------------------------------------  

-Zonas verdes -  630,00 metros quadrados;  -----------------  

- Estacionamentos – 175,00 metros quadrados;  ------------  

- Passeios – 532,50 metros quadrados;  ----------------------  

- Arruamentos –  1.746,45   metros quadrados.  -------------  

*A12*  Destaque de uma Parcela : Em seguida foi presente o 

requerimento número 1082, da Secção de Obras Particulares 

que deu entrada nesta Câmara em 106 do passado mês de 

Fevereiro, de António Pires Santos , residente em Lisboa, a 

solicitar autorização para o destaque de uma parcela de terreno 

sito no lugar de Pendão, em Ribeira do Freixo, freguesia de 

Souto Maior, inscrita na matriz com o artigo 758, que confronta 

de Norte, de Nascente e de Sul  com caminho e de Poente com 

Pedro dos Santos Viterbo, descrita na Conservatória do Registo 

Predial sob o número 219/140192 . ----------------------------------  

Em face da análise do processo, constatou-se que o mesmo 

cumpre o previsto no artigo 6º do Decreto -Lei número 555/99 

de 16 de Dezembro, dado que só tem um fogo e a área res tante 

de 17.126 metros quadrados que pela característica do prédio 

reveste natureza hortícola que em face da legislação que fixa 

a unidade de cultura é de 0,50 hectare, assim a  Câmara 
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Municipal deliberou aprovar o  destaque. -------------------------  

*A13*  Pavimentação da E.M. de Carnicães -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 Lopes & Irmãos, 

Limitada ,  está em conformidade com as medições efectuadas e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

14.945 euros.  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

Arruamentos em Moimentinha ------------------------------------  

*A14*  Auto de Medição número 1 (Pavimentação): Em seguida, foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Lopes & Irmãos, Limitada , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de  18.980 euros.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A15*  Auto de Medição número 1 (Rede de Esgotos):  Em seguida, 

foi presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de 

Obras desta Câmara, a dar conta que o auto em epígr afe, 

elaborado pelo empreiteiro Lopes & Irmãos, Limitada , está em 
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conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 8.151,20 euros. ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A16*  Auto de Medição número 1 (Rede de Águas): Em seguida, foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Lopes & Irmãos, Limitada , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 3.655,22 euros. ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A17*  Caminhos Rurais – Contrapartidas Ligadas ao Parque 

Eólico de Trancoso: Seguidamente foi presente o requerimento 

número 2584, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara no 

passado dia 6 do corrente mês de Julho, da empresa Montes 

Serranos –  Energia e Construções, S.A., do grupo Generg a 

confirmar a aceitação da beneficiação dos caminhos rura is na 

zona de influência do futuro parque eólico . -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar na proposta da 

empresa, aceitando-se o imediato início dos trabalhos.  ---------  

*A18*  Venda Ambulante em Carro:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 600, da Secretaria, que  deu entrada nesta 
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Câmara no passado dia 6 do corrente mês de Julho, de Jivan 

Macan, residente em Viseu, a solicitar a venda de fruta fora da 

praça municipal, junto da zona de comes e bebes.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir a pretensão, dado 

que os espaços estão todos ordenados, não sendo possível 

ceder à pretensão, sendo que os vendedores que comercializam 

fora do recinto do mercado são do concelho.  ---------------------  

*A19*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 2318, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado mês 

de Junho, da Junta de Freguesia de Reboleiro, a solicitar a 

concessão de um subsídio de apoio no valor de 35.000 euros, 

para a execução da 1ª fase do pólo empresarial .  ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio 

pretendido, mediante protocolo, no valor de 35.000 euros.  -----  

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento 2856, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 11 do corrente mês de Julho, 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a concessão de um apoio para 

pagamento das rendas do pavilhão que serve de quartel aos 

bombeiros, no valor de 6.630 euros para o ano de 2006 e de 

6.862 para o ano de 2007. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar a renda do ano 2006 no 

valor de 6.630 euros, mediante protocolo.  ------------------------  
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*A21*  Volta a Portugal em Bicicleta:  De seguida, foi ainda presente 

o requerimento da PAD – Produções de Actividades 

Desportivas, S.A., com sede em Lisboa, a apresentar uma 

proposta para a colocação de uma meta volante na 4ª etapa da 

69ª Volta referida em epígrafe, no valor de 2.500 euros, a que 

acresce o IVA. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manifestar o acordo com a 

proposta apresentada que releva que a transmissão televisiva, 

da rádio e noticiosa acrescentará de benefício publicitário a 

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

*A22*  Alargamento do Período de Funcionamento de Alguns 

Estabelecimentos:   ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 2 do 

artigo 10.º, do Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e 

de Prestação de Serviços do Concelho de Trancoso, fixar um 

horário de funcionamento mais alargado para alguns tipos de 

Estabelecimentos, em determinadas circunstâncias.  ------------  

Assim, atendendo à realização da Feira de São Bartolomeu, 

que decorrerá de 10 a 21 de Agosto, foi deli berado proceder 

ao alargamento do período de funcionamento dos 

estabelecimentos de Cafés, Cafetarias, Cervejarias, 

Pastelarias, Restaurantes, Pizzarias, Tabernas, Casas de 
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Pasto, Bares e Pubs, até às 4 horas, a vigorar durante o 

período da citada Feira.  ---------------------------------------------  

*A23*  Alteração à localização de Feirantes, durante o período da 

Feira de São Bartolomeu:  ------------------------------------------  

Atendendo a que, no período compreendido entre 10 a 21 de 

Agosto, irá decorrer a Feira de São Bartolomeu e que é 

necessário prever as operações de montagem e desmontagem da  

feira anual, torna-se necessário proceder a alterações na 

localização de feirantes, nos próximos mercados semanais de 10 

e 17 de Agosto.  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou que aos feirantes habituais do 

mercado semanal apenas será permitido comercializar nos 

dias 18, 19, 20 e 21 de Agosto, para além dos mercados de 10 e 

17 do mês mo mês, sendo prestada, pelos senhores fiscais 

municipais, a informação relativa à nova localização dos 

lugares a distribuir pelos feirantes.  -------------------------------  

*A24*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A25*  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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*A26*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12.00 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 -----------------------------------------------------------------  


