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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2007.  -  

*A1*  Aos 4 dias do mês de Outubro 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 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 189 datado de 3 do corrente mês de Outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 196.061,60 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 814.192,30 €.-----------------  

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

*A4*  Intervenções:  Usando da palavra, o senhor vereador doutor 

Paulo Matias alertou a Câmara para o facto de a empresa 

‘Floresta Ibérica, Limitada’ que pretende t respassar a 

empreitada ‘Reabilitação do Edifício Anexo ao Convento de 
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São Francisco’ ter alguns débitos em relação a fornecedores 

locais de materiais de construção, os quais, na sua opinião, 

deveriam ser informados, quando a referida empresa viesse 

solicitar a restituição das garantias bancárias prestadas como 

caução. -----------------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor Presidente informou a Câmara 

que havia decorrido uma reunião com representantes da firma 

‘Floresta Ibérica, Limitada’, os quais lhe disseram não estar a 

empresa em condições de poder concluir a empreitada. 

Acrescentou, depois, que já tinha havido contactos com outra 

empresa, no sentido de, eventualmente , aceitar o trespasse da 

obra. No entanto, atendendo a que o prazo de conclusão das 

obras comparticipadas no âmbito do Programa Interreg foi 

prorrogado até Setembro de 2008, ter -se-á que pensar qual será 

a melhor maneira de continuar a execução da empreitada.  -------  

Para concluir este assunto, afirmou que, independentemente da 

solução que vier a ser encontrada, a Câmara t entará sempre 

preservar os direitos dos credores locais.  --------------------------  

*A5*  Voltando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara deu 

conta de um ofício enviado pelo Gabinete do senhor Ministro 

de Estado e das Finanças, onde é referido que o limite ao 

endividamento líquido municipal em 2006 teria sido 

ultrapassado em 425.247,56 euros. Referiu -se, seguidamente, às 
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contradições existentes entre os ofícios enviados pela Direcção 

Geral do Orçamento e a Direcção Geral das Autarquias Locais, 

quanto à fórmula de cálculo desse l imite. Acrescentou que,  

como é entendimento seu e dos técnicos municipais que aquele 

excesso de endividamento não corresponde à verdade, estava já 

preparada uma contestação a enviar ao senhor Ministro de 

Estado e das Finanças.  -----------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Licenciamento do Parque Eólico de Trancoso – certidões da 

Conservatória do Registo Predial :  --------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que  o parque eólico 

se situa numa zona não urbana, classificada como espaço 

florestal no Plano Director Municipal. A Câmara Municipal 

procedeu à alteração do P.D.M. em vigor, nos termos previstos 

na alínea c, do número 2 do artigo 95º, Decreto-Lei 380/99, 22 

de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto -Lei 310/2003, 

10 de Dezembro, tendo obtido parecer favorável à proposta de 

alteração, conforme ofício da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro. A alteração prevê a 

execução de infra-estruturas de produção e transporte de 

energias renováveis. De acordo com o ponto 1, artigo 79 º, do 

Decreto-Lei 380/99, 22 de Setembro com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei 316/2007, 19 de Setembro, a alteração após 
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aprovação pela Assembleia Municipal deverá ser publicad a em 

Diário da República de acordo com o artigo 81 º da legislação já 

citada. ------------------------------------------------------------------  

O parque eólico contempla 14 aerogeradores e de  acordo com o 

disposto na alínea b, do ponto 3, do artigo 1º, Decreto-Lei 

197/2005, 8 de Novembro, não está sujeito a Avaliação de 

Impacte Ambiental.  ---------------------------------------------------  

Apreciado o processo e atendendo a que se trata de uma 

contribuição para o cumprimento dos compromissos N acionais 

do Protocolo de Quioto e da Directiva 2001/81/CE (tectos 

nacionais de emissão), o mesmo merece parecer favorável, 

condicionado ao cumprimento dos seguintes requisitos:  ---------  

1-Verificar o disposto no Decreto -Lei nº292/2000, 14 de 

Novembro (Regulamento Geral do Ruído).  ----------------  

2-Após a conclusão das obras e como medidas 

minimizadoras de impactes ambientais deverá proceder -

se ao plantio de árvores e à execução de 

hidrosementeiras bem como a execução de um Plano de 

Monitorização e Acompanhamento.  ------------------------  

3-Deverá ser feita notificação de achado arqueológico de 

acordo com o ponto 1, artigo78º da Lei nº107/2001 de 8 

de Setembro.  --------------------------------------------------  

4-Deverá ser acautelada a visibilidade entre os marcos 
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geodésicos de modo a ser feita a respectiva triangulação 

conforme o registado no Instituto  Geográfico Português.   

As declarações da Ordem dos Engenheiros dos autores dos 

projectos deverão ser actualizadas.  ---------------------------------  

O prazo para realização das obras e segundo a calendarização 

apresentada deverá ser de 12 meses.  --------------------------------  

A estimativa orçamental da obra é de 1.60 0.000,00 €.  -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o presente projecto, 

considerando que a Assembleia Municipal já aprovou por 

unanimidade a alteração ao PDM, cumprindo -se no demais o 

parecer dos Serviços.  ------------------------------------------------  

*A7*  Direito de Preferência de Imóvel:  Em seguida, foi presente o 

ofício número 754, da Secção de Obras Particulares, que deu 

entrada nesta Câmara em 21 do passado mês de Setembro, de 

Maria Adilia Gomes Rodrigues Baptista, residente em Viseu, a 

solicitar se a Câmara Municipal quer ou não exercer o direito 

de preferência, pelo valor de 75.000 euros, do prédio urbano, 

sito na Rua do Boeirinho, em Trancoso, inscrito na respectiva 

matriz predial da freguesia de Santa Maria sob o artigo 411.  ---  

A Câmara Municipal deliberou não preferir.  --------------------  

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

*A8*  Auto de Medição número 24: Em seguida, foi presente 

informação número 178/07, emanada pelo sector de fiscalização 
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do Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pela firma adjudicatária, no val or 

de 27.882,71 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A9*  Trabalhos a Mais Imprevistos – Análise:  Em seguida foi 

presente informação número 159/07, emanada pelo sector de 

fiscalização do Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, 

informando que em relação ao assunto em epígrafe e de acordo 

com o solicitado pela Câmara Municipal, a proposta de custo 

relativa a trabalhos a mais com preços acordados apresenta da 

pelo adjudicatário em substituição da proposta, no total global 

de 5.099,36 euros, merece a sua concordância quanto à natureza 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a informação do GAT 

relativa aos trabalhos a mais desta obra. -------------------------  

*A10*  Trabalhos a Mais:  Em seguida foi presente informação número 

160/07, emanada pelo sector de fiscalização do Gabinete de 

Apoio Técnico de Trancoso, informando que em relação ao 

assunto em epígrafe e de acordo com o solicitado pela Câmara  

Municipal, os trabalhos a mais (com preços de contrato) e os 

trabalhos a mais (com preços a acordar), para aprovação, 
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constantes das propostas apresentada pelo adjudicatário, 

merecem a sua aprovação no que respeita às quantidades, bem 

como aos preços apresentados, nos seguintes valores:  -----------  

- Trabalhos a mais com preços acordados: 3.274,51 euros;   

- Trabalhos a mais com preços contratuais: 32.934,13 

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

- Total: 36.208,64 euros.  ---------------------------------------  

Os trabalhos, resultam de erros e omissões do projecto, quer na 

sua concepção, quer aquando da elaboração dos mapas de 

quantidades, pelo que, de acordo com as partes intervenientes 

no acompanhamento da obra (fiscalização e dono de obra), 

houve necessidade de se proceder a algumas reformulações dos 

mesmos, a fim de não comprometer a bom funcionamento das 

Piscinas de Vila Franca das Naves.  ---------------------------------  

Além de não ser viável separá-los quer técnica quer 

economicamente do contrato, eram estritamente necessários ao 

bom acabamento da empreitada.  ------------------------------------  

Os trabalhos a mais, objecto do adicional ainda não liquidados 

ao adjudicatário, foram sendo executados durante o decorrer da 

obra, encontrando-se os mesmos concluídos.  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os trabalhos a mais 

justificados, na presente informação, devendo ser outorgado 

contrato adicional, para poderem ser pagos.  ---------------------  
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*A11*  Execução de Drenagens no Caminho Rural Venda do Cepo –  

Limite do Concelho -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 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 37.771,88 euros.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto proce dendo-se 

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

*A12*  Acordo de Pagamento e Declaração de Divida , referente à 

Construção do Complexo Desportivo de Trancoso : ------------  

A Câmara Municipal de Trancoso na passada reunião de 23 de 

Março de 2006, tendo analisado a situação financeira do GDT 

resultante da divida acumulada e relativa à construção do 

Complexo Desportivo de Trancoso deliberou reiterar, o 

compromisso já antigo deste Município, em apoiar a construção 

do aludido complexo desportivo, suportando através de 

subsídios o montante em divida, contra a entrega da 

propriedade do referido complexo desportivo.  --------------------  

Mais deliberou, nessa reunião, apurar o montante total em 

divida, tendo em vista realizar -se um protocolo tripartido entre 

o GDT, a firma Construtora e a CMT para pagamentos da 
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divida, faseadamente, ao longo de 10 anos.  -----------------------  

Posteriormente, a 25 de Janeiro de 2007, uma vez apurado o 

montante da divida e após negociação que permitiu a redução 

do montante de juros, calculada a divida de 600.000 euros, 

tendo sido elaborado acordo tripartido, prevendo o s eu 

pagamento faseado a 10 anos, tendo sido deliberado ratificar o 

aludido acordo de pagamento.  ---------------------------------------  

Em complemento, nessa reunião, foi aprovad a a concessão de 

subsídio relativo ao pagamento do primeiro ano do aludido 

acordo, no montante de 73.000 euros.  ------------------------------  

Acontece, que esse subsídio previa apenas o pagamento de um 

décimo da divida de capital e não contemplava os juros 

relativos à divida.  -----------------------------------------------------  

Assim, existe necessidade até pela alteração da taxa de juro, de 

aprovar a concessão de um novo subsídio no montante de 

27.000 euros.  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso delibera em consequência, 

ratificar de novo o acordo tripartido aprovado a 25 de Janeiro 

de 2007, comprometendo-se durante os 10 anos acordados, a 

subsidiar o GDT para o completo pagamento da divida existente 

e relativa à construção do complexo desportivo, mediante 

pedido a fazer pelo GDT todos os anos com o montante 

indicado para o efeito.  -----------------------------------------------  



 

 
Acta  n . º    1 9  /  2 00 7 .    Reuniã o  de    0 4 -1 0 -2 0 0 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

A Câmara Municipal deliberou ratificar de novo o protocolo 

tripartido celebrado entre a CMT, o GDT e a empresa MRG, 

de acordo com a presente proposta que se dá como 

reproduzida para todos os efeitos, deliberando ainda conceder 

novo subsídio de 27.000 euros, mediante protocolo, para este 

efeito, com efeitos financeiros em 2007.  --------------------------  

Não participou na votação o senhor Presidente da Câmara. ---  

*A13*  Proposta de Protocolo com a Câmara Municipal de Guarda, 

no âmbito do alojamento e tratamento de canídeos e 

gatídeos:  ---------------------------------------------------------------  

Em seguida foi presente a proposta de protocolo no âmbito do 

alojamento e tratamento de canídeos e gatideos referida em 

epígrafe.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

protocolo entre a CM da Guarda e a CM de Trancoso, dando 

como reproduzido o seu teor.  ---------------------------------------  

*A14*  Pedido de Isenção de Pagamento da Comparticipação 

referente aos Passes Escolares: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 3415, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 24 do passado mês de Setembro, de Eufémia da 

Conceição Pereira, residente em Trancoso que, não tendo 

condições económicas, solicita isenção do pagamento da 

comparticipação no transporte escolar, para 5 netos que 
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frequentam a Escola Secundária e a EB 2 e 3 de Trancoso . ------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: --------------------------------------------------------------  

‘Face ao teor do requerimento e por ser do meu conhecimento 

pessoal, considero que a requerente que tem ao seu  cargo 

diversos netos, filhos de suas filhas, as quais vivem na sua 

maioria sem cônjuge, deve ser atendida no seu pedido de 

isenção, pelo que lhes devem ser emitidos os passes a expensas 

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

À ratificação da reunião de Câmara Municipal’.  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar nos seus exactos 

termos o despacho referido.  -----------------------------------------  

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3456, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês 

de Setembro, de Maria do Rosário da Nova Lobo Brandão  

Santos, residente em Trancoso que, não tendo condições 

económicas, solicita isenção do pagamento da comparticipação 

no transporte escolar, para 2 filhos que frequentam os 

estabelecimentos de Ensino de Trancoso.  --------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: --------------------------------------------------------------  

‘Face ao exposto e sendo do meu conhecimento pessoal as 

dificuldades económicas deste agregado familiar, isente -se. ----  
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À reunião de Câmara para ratificação’.  ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho referido 

nos seus exactos termos.  --------------------------------------------  

*A16*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A17*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A18*  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 Director de Departamento  

que a redigi.  -----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Director de Departamento: b) Fernando Tavares Delgado -----  


