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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2007.   

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

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presi dência do senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento tendo comparecido todos os 

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

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião, dando-se de 

imediato início ao Período Antes da Ordem do Dia .  -------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 171 datado de 7 do corrente mês de Setembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 126.817,77 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 387.764,71 €.-----------------  

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

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

professor Amílcar Salvador para lembrar que a reunião de 

Câmara inicialmente marcada para o dia 6, tinha sido, alterada 

a pedido do senhor Presidente da Câmara, alteração com a qual 
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concordam, como é em regra habitual acontecer. -----------------  

Porém, acrescentou, ao receber a Ordem do Dia  para a reunião 

de hoje, ficou surpreendido pela inclusão de novos pontos, 

relativamente à Ordem do Dia  anteriormente distribuída.  -------  

Assim, atendendo a que esta reunião era apenas a concretização 

de uma outra, entretanto adiada, supostamente com a mesma 

Ordem do Dia  e também porque face ao curto período que 

mediou entre a primeira marcação e o dia desta reunião, não 

existe naturalmente tempo para analisar os pontos entretanto 

agendados, veio por isso propor que os pontos entretanto 

agendados, transitassem para a próxima reunião.  -----------------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara 

para justificar o adiamento da reunião do passado dia 6, com o 

facto de ter estado na Associação Nacional de Municípios 

Portugueses.  -----------------------------------------------------------  

Relativamente à inclusão dos novos pontos para esta reunião 

afirmou que tal se deveu apenas à necessidade de os mesmos  

serem objecto de deliberação previamente à sua colocação na 

Ordem do Dia  da próxima Assembleia Municipal.  ----------------  

Após discussão deste assunto, a Câmara Municipal deliberou 

que os 3 primeiros pontos constantes do agendamento da 

presente reunião seriam agendados para a próxima reunião de 

Câmara a realizar no próximo dia 20, tendo igualmente sido 
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deliberado que estes 3 pontos fossem igualmente agendados 

para a próxima Assembleia Municipal.  ---------------------------  

Mais foi deliberado agendar para a próxima reunião de 

Câmara, a análise e discussão da alteração do PDM, devendo 

este assunto ser igualmente agendado na Ordem do Dia da 

próxima Assembleia Municipal.  ------------------------------------  

*A5*  Seguidamente o senhor vereador doutor Amaral Veiga tomou a 

palavra para perguntar se já tinha sido feito algum balanço 

relativamente à forma como decorreu a Feira de São 

Bartolomeu. -----------------------------------------------------------  

Em resposta o senhor vereador doutor António Oliveira afirmou 

ser necessário rever todo o modelo de funcionamento da Feira, 

referindo por exemplo que a AENEBEIRA iria sair da 

organização dos espectáculos.  ---------------------------------------  

Ainda a propósito da Feira, o senhor Presidente da Câmara 

afirmou existirem de facto problemas de receita apenas nos 

espectáculos, pois quanto à organização comercial, o sucesso é 

total.  --------------------------------------------------------------------  

Assim, entendeu que uma das alterações , passa por a 

AENEBEIRA, ficar apenas com a promoção do evento 

comercial,  ficando a organização e produção dos eventos da 

responsabilidade Empresa Municipal, pensando os espectáculos 

de uma forma social e não apenas empresarial.  -------------------  
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*A6*  Seguidamente tomou de novo a palavra o senhor vereador  

doutor Amaral Veiga para lembrar mais uma vez a questão do 

PT em Moreira de Rei.  -----------------------------------------------  

Lembrou entretanto que tinha de facto solicitado a remoção do 

referido PT do largo principal  de Moreira de Rei. Porém, a 

EDP, apenas o removeu cerca de 25 metros, colocando -o junto 

a uma habitação cujo proprietário, que agora pensa ter sido ele 

o responsável por tal situação. --------------------------------------  

Assim, gostaria de saber se tinham sido feitos alguns contactos 

com a EDP, no sentido de arranjar uma outra colocação para o 

citado PT. --------------------------------------------------------------  

Tomou de seguida a palavra o senhor vereador João Carvalho 

para a este propósito afirmar que, tendo acompanhado os 

responsáveis da EDP ao local, foi constatado que existiriam 

algumas dificuldades técnicas na criação de alternativas à 

actual localização.  ----------------------------------------------------  

Porém, acrescentou, aqueles técnicos comprometeram-se a 

estudar a situação e rapidamente virem propor uma solução 

capaz de ultrapassar aquele constrangimento.  ---------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Fixação de 

Taxas de IMI para 2008:  -------------------------------------------  

Atendendo à determinação legal, constante do artigo 112º do 
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Decreto – Lei número 287/2003 de 12 de Novembro, a Câmara 

Municipal deliberou propor para a aprovação da Assembleia 

Municipal, as seguintes taxas de IMI, para o ano de 2008:  ----  

a)  Relativamente aos prédios urbanos ainda  não avaliados 

nos termos do IMI, a taxa de 0,5% (taxa que pode variar 

entre 0,4% e 0,8%); -------------------------------------------  

b)  Prédios urbanos já avaliados nos termos do IMI, a taxa 

de 0.3% (taxa que pode variar entre 0,2% e 0,5%).  -------  

*A8*  Redefinição dos Limites Geográficos Concelhio entre 

Sernancelhe e Trancoso: --------------------------------------------  

Em seguida, foi presente o ofício número 3170, da Secretaria, 

que deu entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês de 

Setembro, do Município de Sernancelhe a dar conta que tendo 

iniciado em Novembro de 2006 um processo para redefinição 

dos limites geográficos entre os municípios de Sernancelhe e 

Trancoso, o processo seguiu os competentes trâmites 

administrativos entre os quais prontificavam a obtenção das 

deliberações favoráveis das Assembleias Municipais e de 

freguesia das Autarquias envolvidas.  -------------------------------  

A Assembleia de Freguesia de Arnas, em reunião do passado 

dia 15 de Abril,  deliberou reprovar a ideia.  -----------------------  

Na sequência da deliberação mencionada, o senhor Presidente 

da Câmara de Sernancelhe decidiu, por despacho de 28 do 
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passado mês de Agosto, suspender definitivamente o processo 

em apreço.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento e dar 

conhecimento à Assembleia Municipal.  ---------------------------  

Transporte Escolar 2007/2008: ------------------------------------  

*A9*  Seguidamente foi presente informação relativa à consulta de 

preços com vista ao ajuste directo para a realização dos 

percursos e retornos seguintes:  --------------------------------------  

-Percurso 1 – 1 aluno de Quinta da Lavagem e 2 alunos da 

Quinta do Pinheiro para Aldeia Nova: Germano Bento 

Santos ao preço diário de 20 euros; ------------------------  

-Percurso 2 – 4 alunos de Aldeia de Santo Inácio para a 

Escola Secundária de Trancoso : Adritaxi, Limitada ao 

preço diário de 6,50 euros; ----------------------------------  

-Percurso 3 - 2 alunos da Quinta da Castanheira, em terra 

batida para Vila Garcia: Aurélio A. Pereira Unipessoal 

Limitada ao preço diário de 23.50 euros;  ------------------  

-Percurso 4 – 8 alunos de Feital/Garcia Joanes para a 

Escola Básica 2/3 de Vila Franca das Naves:  Aurélio A. 

Pereira Unipessoal Limitada ao preço diário de 23.50 

euros, Santiago & Oliveira, Limitada ao preço diário de 

23.50 euros e Victertaxi, Limitada ao preço diário d e 30 

euros; ----------------------------------------------------------  
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-Percurso 6 - 1 aluno da Quinta do Passal para a Escola do 

1º Ciclo de Póvoa do Concelho: Alfredo Santos Batista  

ao preço diário de 9,50 euros. -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar os circuitos 1, 2 e 6 

aos concorrentes respectivamente  Germano Bento Santos, 

Adritaxi, Lda. e Alfredo Santos Batista. O circuito 3, 

atendendo a que por ser em terra batida foi apresentado um 

preço alto, existindo disponibilidade do pai das crianças, foi 

deliberado compensar o senhor Sérgio Terreiro, pai das 

crianças em 15 euros por dia pelo transporte previsto no 

circuito 3. Relativamente ao circuito 4 face ao empate 

verificado deverão ser solicitadas novas propostas aos 2 

concorrentes.----------------------------------------------------------  

*A10*  Em seguida, foi presente informação prestada pelos serviços 

desta Câmara, a dar conta que de acordo com os pedidos 

formulados pelas empresas transportadoras que servem os 

transportes públicos no Concelho de Trancoso (Viúva Carneiro 

& Filhos, Limitada e Rodocôa – Transportes, Limitada) com 

sede na Meda e em Pinhel, respectivamente, r eferente à 

atribuição diária de uma compensação, no valor de 93,60€, em 

todos os percursos organizados para servir o transporte escolar 

no próximo ano lectivo , cumpre-me informar que a referida 

compensação no ano anterior foi fixada em 90,00€ diários em 
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deliberação desta Câmara Municipal tomada em 20 de Abril de 

2006. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manter os 90 euros do ano 

anterior.  ---------------------------------------------------------------  

*A11*  Transporte de Alunos com Apoio na CERGIC (2007/2008):  

Seguidamente foi presente informação relativa à análise das 

propostas apresentadas ao percurso 5 lançado a concurso nos 

termos do despacho exarado em 01 de Agosto do corrente ano, 

destinado a 3 alunos que necessitam de apoio (consultas) na 

CERCIG – Guarda, onde se vão deslocar duas vezes por 

semana, durante o ano lectivo acima referido: --------------------  

-Percurso 5 – 3 alunos da Escola Básica 2/3 de Vila Franca 

das Naves para a Cercig:  António J. Maçorano ao preço 

diário de 25 euros, Olindo Correia Silva ao preço diário 

de 34,90 euros, Alfredo S. Batista ao preço diário de 36 

euros, Santiago & Oliveira, Limitada ao preço diário de 

36,50 euros, Aurélio Alexandre Pereira ao preço diário 

de 44 euros e Manuel T. Araújo, Limitada ao preço 

diário de 44,80 euros.  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o circuito 5 ao 

concorrente António J. Maçorano , por ser o mais favorável . --  

*A12*  Operação de Loteamento (emparcelamento) : Em seguida, foi 

presente o requerimento número 588, da Secção de Obras 
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Particulares que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado 

mês de Julho, de Jorge Manuel Máximo dos Santos Nunes, 

residente em Tamanhos, a solicitar autorização de 

emparcelamento de 2 artigos urbanos, sitos na Rua Direita, em 

Tamanhos, inscritos respectivamente na matriz predial urbana 

sob os artigos 507 e 17 da freguesia de Tamanhos e descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob os números 

750/2007014 e 00312/160993.  --------------------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que a 

presente operação de loteamento, neste caso é uma acção de 

emparcelamento, localiza-se em espaço urbanizável, conforme 

o definido em planta de ordenamento do PDM.  -------------------  

Analisado o processo, verifica -se que é pretensão do requerente 

criar um lote urbano, através da unificação dos artigos urbanos 

números 17 e 507, situados na freguesia de Tamanhos. Os 

índices máximos de edificabilidade são r espeitados e a zona já 

está infra-estruturada, pelo que não vê inconveniente.  -----------  

O requerente não previu as cedências de parcelas destinadas a 

espaços verdes e equipamentos, pelo que deverá haver lugar ao 

pagamento de uma compensação em numerário, ao municíp io, 

conforme o regulamento.  ---------------------------------------------  

Taxa pela manutenção e conservação das redes existentes: 326 

euros.  -------------------------------------------------------------------  
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Compensação pela falta de cedências: 324 euros.  -----------------  

Após deliberação da Câmara, deverá o requerente solicitar a 

emissão do alvará de loteamento.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a operação de 

loteamento (emparcelamento) nas condições da informação 

que se integra. --------------------------------------------------------  

*A13*  Loteamento Urbano:  Em seguida, foi presente o requerimento 

número 3121, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

30 do passado mês de Agosto, de Jorge Manuel de Melo Pena,  

dando alterações em resposta ao parecer da empresa Águas da 

Teja, sobre o Loteamento Urbano Quinta do Sol em Vila Franca 

das Naves.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar que o reforço da 

conduta adutora é da competência púb lica, acordando-se na 

solução de bombagem para a ETAR existente, aceitando -se a 

argumentação do requerente.  ---------------------------------------  

*A14*  Trabalhos Arqueológicos de Emergência num terreno sito na 

Rua Diamantino Tavares, n.º 3, em Trancoso:  -----------------  

Em seguida, foi presente informação prestada  pelos serviços de 

desta Câmara, a dar conta que , no decorrer dos trabalhos 

arqueológicos que o Gabinete de Arqueologia do Município de 

Trancoso tem vindo a efectuar, desde o dia 14 de Agosto do 

corrente ano, no terreno citado em epígrafe, constatou -se, por 
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um lado, que as covas existentes no local possuem dimensões e 

uma profundidade consideráveis e, por outro lado, que o 

entulho retirado das mesmas foi crivado, encontrando -se a terra 

separada das pedras e outros materiais (cerâmica, ferros etc.), o 

que nos leva a considerar que as covas terão sido abertas no 

intuito de recolher espólio arqueológico, o que constitui uma 

prática ilícita.  ---------------------------------------------------------  

Mais temos ainda a informar que, após a discussão ocorrida no 

dia 4 de Setembro de 2007 entre o neto da D. Maria de Deus,  

arrendatária do terreno em questão, e o Sr. António, 

funcionário da Câmara, que culminou na agressão a este último, 

os trabalhos no local foram interrompidos, pois nestas 

condições não podemos prosseguir com a intervenção 

arqueológica programada.  -------------------------------------------  

Perante os factos atrás expostos, consideramos que os mesmos 

deverão ser comunicados ao IGESPAR, de modo a que este se 

possa pronunciar sobre a situação.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou comunicar ao IGESPAR e ao 

Ministério Público, solicitando à GNR a identificação  do neto 

da D. Maria de Deus. ------------------------------------------------  

*A15*  Apoio para Aquisição de Livros Escolares:  Em seguida, foi 

presente o requerimento número 3169, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês de Setembro, de 
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Casimira da Conceição Vieira dos Anjos, residente em Freches, 

não tendo condições económicas, solicita apoio para a 

aquisição dos livros escolares de seus filhos.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou a título excepcional, 

estendendo à requerente o regime para os carenciados do 1º.  

Ciclo. -------------------------------------------------------------------  

*A16*  Pedido de Indemnização:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 3051, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 22 do passado mês de Agosto, de  Mário Aguiar dos 

Santos, residente em Carnicães, a solicitar uma indemnização 

no valor de 315,80 euros, referente aos danos provocados por 

queda de ramo de árvore.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento.  -------  

*A17*  Aquisição de Livro:  Em seguida, foi presente o requerimento 

número 3088, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

28 do passado mês de Agosto, de António Joaquim Salvador, 

residente em Frechão, a solicitar a aquisição de alguns 

exemplares do livro de sua autoria intitulado ‘ As Minhas 

Memórias’ , que relata na forma de poema o percurso da sua 

existência e da sua actividade profissional, pastor.  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou adquirir 50 livros.  --------------  

*A18*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 
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em minuta para efeitos de execução imediata.  --------------------  

*A19*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A20*  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 Administra tiva: b) Francisco José Correia 

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


