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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2007.  -  

*A1*  Aos 22 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 Presidê ncia 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*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar as actas das reuniões de 2 0 

do passado mês de Setembro e de 4 do corrente mês de 

Outubro, dispensando as suas leituras em virtude destas terem 

sido antecipadamente distribuídas a todos os membros da 

Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 

91º do diploma atrás citado, as actas ora aprovadas, sejam 

afixadas no átrio do edifício dos Paços do Município de 
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Trancoso.  --------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 179 datado de 19 do corrente mês de Outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 610.211,47  €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 357.550,42 €. -----------------  

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

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

doutor Amaral Veiga para perguntar se seria possível 

disponibilizar aos munícipes, via Internet, plantas de 

localização do concelho, atendendo a que estas estão 

constantemente solicitadas pelo Serviço de Finanças, no âmbito 

do IMI. -----------------------------------------------------------------  

Atendendo a que se tratava de uma área da responsabilidade do 

sector de informática, foi solicitada a presença do seu 

responsável, engenheiro Aires Costa.  ------------------------------  

Interpelado quanto à hipótese levantada pelo senhor vereador 

doutor Amaral Veiga, o senhor engenheiro Aires Costa 

respondeu que estava a ser estudadas e preparadas soluções, 

que possam no futuro, disponibilizar cada vez mais serviços na 

área do Município.  ----------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
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*A6*  Destaque de uma Parcela de Terreno : Em seguida foi 

presente o requerimento número 759, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 25 do passado 

mês de Setembro, de José Fernandes de Almeida Saraiva, 

casado, residente em Freches, a solicitar autorização para o 

destaque de uma parcela de terreno, denominado de Rossaio, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Freches sob o artigo 

1036 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 81/200587, que confronta de Norte, de 

Nascente e de Poente com caminho e de Sul com José Farias.  --  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que o 

prédio está situado fora da zona urbana, cumprindo 

cumulativamente as seguintes condições constantes do ponto 5 

do artigo 6º do Decreto-Lei número 555/99 de 16 de Dezembro:   

-Na parcela destacada só seja construído edifício que se 

destine exclusivamente a fins habitacionais e que não 

tenha mais de dois fogos;  ------------------------------------  

-Na parcela restante se respeite a área mínima fixada nos 

termos da Lei geral para a região respectiva.  -------------  

O prédio rústico sobre o qual incide a operação de destaque tem 

a área de 37.571 metros quadrados, a parcela a destacar tem a 

área de 3.471 metros quadrados e a parcela sobrante terá a área 

de 34.100 metros quadrados.  ----------------------------------------  
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A área de implantação das construções será de 520 metros 

quadrados, a habitação existente tem 294 metros quadrados e é 

constituída por rés-do-chão e primeiro piso.  ----------------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar m ais nenhum 

destaque por um prazo de 10 anos.  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque nos termos 

da informação.  --------------------------------------------------------  

*A7*  Reapreciação das Taxas devidas em Processo de 

Loteamento/Emparcelamento : Em seguida foi presente o 

requerimento número 479, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 19 do  passado mês de Junho, de 

José da Costa Caramona, residente em Póvoa do Concelho, a 

enviar uma exposição sobre o pagamento das taxas devidas no 

processo de loteamento/emparcelamento número 2/2007, a  

realizar-se na Rua de São Sebastião, na Póvoa do Concelho.  ----  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que 

relativamente ao exposto no ponto número 2 ‘Compensação por 

falta de cedências…’, os Serviços são da opinião, que se a 

Junta de Freguesia comprovar a cedência ao domínio público da 

freguesia de 40 metros quadrados, a área devida e prevista em 

PDM, não se justifica o pagamento em numerário desta 

‘Compensação’.  -------------------------------------------------------  

Relativamente ao exposto no ponto 1 ‘Taxa pela manutenção 
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…’, apesar da argumentação ser coerente, esbarra com o 

entendimento dos Serviços, que é o mesmo entendimento 

aplicado nos outros municípios e é o indicado pelas entidades 

formadoras – DRAOT e ATAM, entendendo os Serviços que 

deverá ser mantida a taxa.  -------------------------------------------  

Sobre os restantes aspectos, os Serviços não tem opinião.  -------  

A Câmara Municipal deliberou reapreciar apenas 

parcialmente o pedido quanto á taxa de compensação por falta 

de cedências, isentando do pagamento, pelo conhecimento da 

situação, devendo manter-se a outra taxa.  ------------------------  

*A8*  Exposição da Imobiliária Trancosense – Loteamento da 

Fonte da Vide:  Em seguida foi presente o requerimento 

número 3532, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 

do corrente mês de Outubro, de José Alberto Rosa Capelão, 

representante da Imobiliária Trancosense, Limit ada, com sede 

em Trancoso, a enviar uma exposição sobre as posições que 

considera possíveis para a ligação da rede de esgotos 

domésticos ao loteamento denominado de Fonte da Vide que se 

encontra a executar:  --------------------------------------------------  

- Construção de uma estação elevatória para ligação à rede 

existente;  ------------------------------------------------------  

- Ligação à ETAR, numa extensão aproximada de 900 

metros.  ---------------------------------------------------------  
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A Imobiliária Trancosense optaria pela primeira solução por 

esta ser a, economicamente, mais vantajosa. Reconhece, no 

entanto, que tem em desfavor o facto de o colector já se  

encontrar sobrecarregado e não prevenir o futuro.  ----------------  

A segunda, mais dispendiosa, permite, futuras ligações, até de 

ramais já existentes, constituindo, assim, uma considerável 

mais valia para o município.  ----------------------------------------  

A Imobiliária Trancosense disponibiliza -se a implementar a 

segunda solução, suportando todos os seus custos, se a Câmara 

Municipal assumir as seguintes contrapartidas:  -------------------  

- Dotar o local com um PT e substituir a linha de média 

tensão aérea para linha subterrânea;  ------------------------  

- Assumir a pavimentação do alargamento do a rruamento 

existente (4 metros) assim como a substituição da rede 

pública actual mercê da cedência de terreno por parte 

desta empresa.  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que  relativamente 

às soluções apresentadas, ambas são exequíveis, sendo a 

primeira solução menos onerosa, logo mais apetecível para o 

promotor do loteamento, implicando ainda consumos de 

energia, os quais e após recepção serão posteriormente 

suportados pelas Águas da Teja.  ------------------------------------  

A segunda solução é bem mais onerosa, no entanto é aquela que 
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tecnicamente é mais aconselhável.  ----------------------------------  

No que se refere às contrapartidas, deixa à consideração da 

Câmara, registando apenas que a pavimentação deveria ser 

executada pelo promotor do loteamento.  ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar que o loteador execute 

uma caixa no final do terreno sua propriedade para recolha 

dos esgotos, executando a Câmara a ligação à ETAR a suas 

expensas, não aceitando sendo da sua responsabilidade do 

loteador o PT, a linha subterrânea e a pavimentação 

resultante do alargamento da via.  ---------------------------------  

*A9*  Arranjos Urbanísticos em Trancoso – Rotunda e 

Rectificação de Cruzamento – Revisão de Preços:  -------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que  a primeira 

revisão de preços apresentada pelo empreiteiro não estava em 

conformidade com a fórmula tipo prevista no caderno de 

encargos. Apresentou posteriormente a revisão de preços já 

corrigida, revisão essa que tem um valor de 30.590,70 euros a 

que acresce o IVA e que tinha como suporte um cronograma 

financeiro com o qual não está de acordo. Utilizando o 

cronograma f inanceiro mais adequado, o valor da revisão é de 

19.047 euros a que acresce o IVA.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão de preço 

corrigida.  --------------------------------------------------------------  
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*A10*  Infra-Estruturas da Zona Industrial de Trancoso  -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 Albino & Inácio, Limitada , está em conformidade 

com as medições efectuadas e com os preços unitários 

constantes na proposta, no valor de 15.595,18 euros.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo -se 

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

*A11*  Acção Administrativa Comum – Sentença:  Em seguida, foi 

presente o ofício número 3561, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 4 do corren te mês de Outubro, do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, a enviar notificação, na 

qualidade de réu, relativamente ao processo número 

923/07.6BEVIS, da sentença, no pagamento de 1.168,60 euros 

acrescida de juros vincendos até integral pagamento bem como 

das custas.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou cumprir devendo pagar -se. ----  

*A12*  Terreno para a ETAR de Rio de Mel:  Em seguida, foi 

presente o requerimento número 3618, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês de Outubro, de 

Amadeu Rosa e Bernardete Rebelo Cardoso Rosa, residentes em 

Rio de Mel, na qualidade de proprietários dos prédios rústicos 
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inscritos na matriz predial sob os artigos 77 e 79 da freguesia 

de Rio de Mel, sabendo da necessidade de a Autarquia na 

construção da ETAR referida  em epígrafe, disponibilizando os 

terrenos, solicitando para isso uma compensação financeira de 

2.000 euros.  -----------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Estando presentes os proprietários, existindo urgência na 

solução deste assunto, acordei na indemnização de 2.000 

euros, pela ocupação necessária à implantação da ETAR de 

Rio de Mel abrangendo a totalidade dos terrenos referidos. À 

contabilidade para processar o pagamento. À reunião para 

ratificação.’  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho nos seus 

exactos termos.  -------------------------------------------------------  

*A13*  Transferência de Cartão de Feirante:  Em seguida foi presente 

o requerimento número 810, que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de Outubro, de Morgado & Lima, Limitada, 

com sede em Aldeia de Carvalho, Covilhã , a solicitar 

autorização para a transferência do cartão de feirante número 

1436 para nome de António Júlio Gomes Morgado.  --------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir dado que o 

Município não está a conceder licença para novos retalhistas 

neste sector, a não ser que tenham sede social no concelho de 
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Trancoso.  --------------------------------------------------------------  

*A14*  Cedência do Pavilhão Multiusos:  Em seguida foi presente o 

requerimento número 3574, que deu entrada nesta Câmara em 4 

do corrente mês de Outubro, da Comissão de Finalistas do ano 

lectivo de 2007/2008 da Escola Secundária com 3º. Ciclo Anes 

Bandarra, a solicitar a cedência do Pavilhão Multiusos para a 

realização do sarau cultural e do baile de finalistas.  -------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir.  ------------------------  

*A15*  Pedido de Isenção de Pagamento da Comparticipação 

referente aos Passes Escolares: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 3497, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 1 do corrente mês de Outubro, de Maria Goreti dos 

Santos Albino Pena que, não tendo condições económicas, 

solicita isenção do pagamento da comparticipação no transporte 

escolar, para sua filha Marisa Isabel Albino Pena que frequenta 

a Escola Secundária com 3º. Ciclo Gonçalo Anes Bandarra  de 

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

Os serviços informaram a Câmara o seguinte:  ---------------------  

‘Cumpre-me informar que a aluna Marisa Isabe l Albino Pena 

não se encontra contemplada pelo sistema de qualquer escalão 

A ou B, por parte do estabelecimento de ensino que frequenta ’.   

A Câmara Municipal deliberou isentar dada a condição 

social.  ------------------------------------------------------------------  
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*A16*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3258, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 

de Setembro, de Maria do Remédios Pereira Correia de Sousa 

Condesso, residente em Vila Franca das Naves que, não tendo 

condições económicas, solicita isenção do pagamento da 

comparticipação no transporte escolar, para sua filha Sandra 

Isabel de Sousa que frequenta a Escola Secundária com 3º. 

Ciclo Gonçalo Anes Bandarra de Trancoso . -----------------------  

Os serviços informaram a Câmara o seguinte:  ---------------------  

‘Cumpre-me informar que a aluna Sandra Isabel Sousa 

Condesso não se encontra contemplada pelo sistema de 

qualquer escalão A ou B, por parte do estabelecimento de 

ensino que frequenta’.  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar dada a condição 

social.  ------------------------------------------------------------------  

*A17*  Seguidamente, foi presente informação da técnica de serviço 

social dando conta  que Andreia Filipa Santos Costa e Edite 

João Santos Costa, residentes no Bairro de Santa Luzia  que, 

não tendo condições económicas, a solicitar isenção do 

pagamento da comparticipação no transporte escolar.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar dada a con dição 

social.  ------------------------------------------------------------------  

*A18*  Transporte Escolar:  Em seguida, foi presente o requerimento 
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número 3730, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

19 do corrente mês de Outubro, de Emília dos Santos Albino, 

residente na Quinta dos Vais, freguesia da Granja, a aceitar o  

valor da comparticipação de 50 euros por mês para efectuar o 

transporte de seu filho, desde a residência até ao cruzamento da 

Granja.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar na comparticipação 

proposta, com início a partir do presente ano lectivo . ----------  

*A19*  Cedência de Lotes na Zona Industrial de Trancoso ao abrigo 

do Programa de Apoio ao Investimento:  -------------------------  

Atendendo ao facto de o Município de Trancoso possuir um 

Programa de Apoio ao Investimento, a Câmara Municipal 

deliberou considerar, nos termos do número 3 do já cita do 

Programa, as cedências de lotes a seguir descriminadas, como 

efectivo apoio ao investimento no concelho, dado que 

representam para os respectivos interessados um apoio 

significativo para o início ou incremento da sua actividade 

industrial.  -------------------------------------------------------------  

Assim, foi deliberado ceder os referidos lotes, a seguir 

descriminados, aos seguintes interessados:  -----------------------  

- Lote 1: Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, com a 

área de 1.320 metros quadrados;  --------------------------  

- Lote 2: LGB, Sociedade de Projectos e Infra-estruturas 
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Eléctricas e Telecomunicações, Limitada, com a área 

de 1.728,70 metros quadrados;  ----------------------------  

- Lote 3: Manuel Adriano Ferreira dos Santos, com a 

área de 1.679,10 metros quadrados;  ----------------------  

- Lote 4: José António Rodrigues de Almeida, com a área 

de 1.745,90 metros quadrados;  ----------------------------  

Mais foi deliberado ceder aqueles lotes nas seguintes 

condições: -------------------------------------------------------------  

a)  Preço de venda: um euro por metro quadrado;  ----------  

b)  Não alienação no prazo de dez anos;  ----------------------  

c)  Construção no prazo de dois anos, sob pena de reversão 

sem direito a indemnização pelas benfeitorias 

realizadas.  ----------------------------------------------------  

Não participaram na discussão e votação, relativamente à 

cedência do lote número 1, atrás identificado, o senhor 

Presidente da Câmara, o senhor vereador doutor António 

Oliveira e o senhor vereador João Carvalho, por se 

encontrarem legalmente impedidos.  -------------------------------  

*A20*  Promoção e Implementação de Projectos destinados ao 

Aproveitamento das Energias Renováveis:  ----------------------  

Em seguida, foi presente o requerimento número 3 524, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente mês 

de Outubro, do Grupo Bogaris, a apresentar e propor um 
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protocolo de colaboração com fim a uma candidatura à terceira 

fase do concurso eólico.  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar e aderir ao protocolo 

com o Grupo Bogaris ou uma das suas empresas, 

reconhecendo a sua importância para o Município.  -------------  

*A21*  Subsídios: Em seguida, foi presente o requerimento do Grupo 

Desportivo de Trancoso, a solicitar a colaboração financeira 

para a época 2007/2008, conforme plano de actividades.  --------  

A Câmara Municipal deliberou acordar na realização do 

contrato programa de desenvolvimento desportivo com o GDT 

no montante de 60.000 euros, pago em 10 prestações, sendo 3 

no ano de 2007 (Outubro, Novembro e Dezembro) e as 

restantes mensalmente no próximo ano de 2008.  ----------------  

Não votou nem participou na discussão o senhor Presidente 

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

*A22*  Em seguida, foi ainda presente o requerimento da Associação 

Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves, a propor a 

celebração de um contrato-programa de apoio ao 

desenvolvimento desportivo em Vila Franca das Naves no valor 

de 45.000 euros para a formação e prática desportiv a de mais 

de 90 jovens na época 2007/2008.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar na realização do 

presente contrato programa de desenvolvimento desportivo no 
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montante de 45.000 euros, em 10 prestações, sendo 2 no 

corrente ano (Novembro e Dezembro) e as res tantes no 

próximo ano.  ----------------------------------------------------------  

Não votou nem participou na discussão o senhor Presidente 

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

*A23*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A25*  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 -----------------------------------------------------------------  


