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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2007.   

*A1*  Aos 29 dias do mês de Novembro 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 tendo faltado o senhor vereador 

doutor Paulo Matias e comparecido todos os restantes senhores 

vereadores.  ------------------------------------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presen te reunião 

do senhor vereador doutor Paulo Matias.  --------------------------  

*A3*  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 

*A4*  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 a acta da reu nião de 8 do 

corrente mês de Novembro, dispensando a sua leitura em 

virtude desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os 
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membros da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 

do artigo 91º do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja 

afixada no átrio do edifício dos Paços do Município de 

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

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 227 datado de 28 do corrente mês de Novembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 184.399,54 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 393.912,62 €. -----------------  

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

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador que perguntou para quando estava 

prevista a entrega das viaturas adquiridas pelo Município para 

o transporte escolar.  --------------------------------------------------  

Em resposta o senhor vereador João Carvalho  afirmou que as 

referidas viaturas estavam prontas e seriam entregues no início 

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

*A7*  Seguidamente usou da palavra o senhor vereador doutor Amaral 

Veiga para se referir ao acto público de lançamento do 

concurso do IP2 a norte da A25, que decorreu na passada 

segunda-feira em Trancoso, perguntando se a variante a 

Trancoso estava incluída no projecto.  ------------------------------  
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Em resposta o senhor Presidente  da Câmara afirmou que a 

variante a Trancoso, não está incluída ao referido projecto 

encontrando-se agregada ao futuro IC26, cujo projecto está a 

ser concluído. ---------------------------------------------------------  

Ainda a propósito do lançamento do concurso do IP2, a norte 

da A25, o senhor Presidente da Câmara, realçou a importância 

de tal iniciativa, sendo esta obra de extrema importância para o 

concelho de Trancoso e para toda a região, devendo por isso 

saudar-se e registar-se a atitude deste Governo, que através de 

uma parceria público-privada vai, concretizar um objectivo há 

muito prometido e nunca antes concretizado.  ---------------------  

*A8*  De seguida tomar a palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira para prestar algumas informações, como sejam, a 

homologação da Carta Educativa, efectuada na mesma semana 

passada na DREC, estando assim a Câmara Municipal, em 

condições, em 2008, para candidatar alguns dos projectos no 

âmbito da referida Carta Educativa.  --------------------------------  

*A9*  Por último informou que no próximo dia 4, iriam ser assinados 

os protocolos com a Generg, no âmbito da instalação do Pa rque 

Eólico de Trancoso.  --------------------------------------------------  

*A10*  De seguida tomou de novo a palavra o senhor doutor Amaral 

Veiga, para solicitar que, agora que está próximo a elaboração 

de novo orçamento, fosse aí contemplada uma revindicação 



 

 
Acta  n . º    2 2  /  2 00 7 .    Reuniã o  de    29 -1 1 -2 0 0 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

antiga de Moreira de Rei e que é a iluminação do Cas telo, 

valorizando assim ainda mais aquele património.  -----------------  

*A11*  Por último, o senhor vereador doutor Amaral Veiga, perguntou 

quais os tipos de apoio que existem ou estão previstos por parte 

da Câmara, para recuperação da Casa dos Arcos.  -----------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra, para afirmar 

que no âmbito do Programa das Aldeias Históricas foi aprovado 

um volume de financiamento para diversas intervenções no 

Centro Histórico de Trancoso, como sejam, os arruamentos, 

recuperação de fachadas, enterramento dos contentores, etc..  ---  

Assim, foi adjudicado o projecto de reabilitação da Casa dos 

Arcos.  ------------------------------------------------------------------  

Porém, acrescentou, houve posteriormente uma negociação com 

o IPPAR, no sentido de redefinir os montantes atribuídos no 

âmbito do citado Programa, visando afectar mais ver bas para as 

obras de recuperação do Castelo de Trancoso, obra esta 

promovida pelo IPPAR.  ----------------------------------------------  

Assim, foram abandonadas as verbas relativas à iluminação e 

recuperação das fachadas, verbas estas que não tinha sido 

gastas com os projectos.  ---------------------------------------------  

Por último o senhor Presidente da Câmara afirmou ser 

necessário pensar numa intervenção global no Centro Histórico 

de Trancoso, intervenção esta a candidatar ao QREN.  -----------  
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ORDEM DO DIA 

*A12*  Parque Eólico de Trancoso:  Em seguida foi presente o acordo 

de transmissão de direito de opção de  compra de parte do 

capital social da Generg Ventos de Trancoso – Energias 

Renováveis, S.A., que fará parte integrante desta acta  -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, nos seus exactos 

termos, a presente minuta, dando poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para outorgar o contrato com a Generg.  

*A13*  Protocolo do Portal das Aldeias Históricas: Em seguida foi 

presente o Protocolo referido em epígrafe entre o Município da 

Meda e o de Trancoso referente ao assunto referido em 

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

A Câmara Municipal deliberou ratificar o referido protocolo 

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

*A14*  Situação Financeira do 1º Semestre de 2007 da Empresa 

Municipal, Trancoso – Eventos:  -----------------------------------  

Em seguida foi presente o requerimento número 4079, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês 

de Novembro, da T.E.G.E.C. – Empresa Municipal de Gestão 

de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M., no cumprimento 

do estabelecido pelos artigos 27º e 28º da Lei número 53-

F/2006, a remeter o parecer do Fiscal Único sobre a situação 

financeira do 1º  semestre de 2007 da referida Empresa 
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Municipal .  -------------------------------------------------------------  

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

*A15*  Fixação do Montante da Componente Municipal das Taxas, 

no âmbito do Registo dos Cidadãos da União Europeia:  ------  

Em seguida foi presente informação dos serviços dando conta 

que a Lei n.º 37/2006 de 9 de Agosto, determina no seu artigo 

14º, que é obrigatório o registo dos cidadãos da União 

Europeia, desde que a sua estadia supere três meses, sendo esse 

registo efectuado junto da Câmara Municipal da área de 

residência.  -------------------------------------------------------------  

Pela emissão do certificado do registo dos referidos cidadãos, e 

demais procedimentos foram fixadas taxas, mediante 

publicação da Portaria n.º 1637/2006 de 17 de Outubro.  ---------  

No entanto, o número 4 da mesma Portaria estabelece que o 

montante a cobrar pela componente municipal do serviço 

prestado é fixado, de acordo com a legislação aplicável às 

autarquias locais, pelos órgãos competentes em matéria de 

fixação de taxas municipais, não podendo exceder o valor 

correspondente a 50%, do valor previsto no arti go 3º.  -----------  

Assim, deverá a Câmara Municipal propor à Assembleia 

Municipal, nos termos da Lei número 169/1999 de 18 de 

Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela 

Lei número 5-A-2002 de 11 de Janeiro, a fixação das referidas 
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taxas, respeitando o condicionamento acima referido.  -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta das 

seguintes taxas:  ------------------------------------------------------  

1 – Emissão de certificado de registo da União Europeia: 

3,50 euros; --------------------------------------------------  

2 – Emissão de segunda via dos respectivos documentos: 

3,75 euros.  --------------------------------------------------  

Devendo esta proposta ser submetida à Assembleia Municipal.   

*A16*  Auditoria Externa das Contas do Município de Trancoso:   --  

Em seguida foram ainda presentes as seguintes propostas para a 

prestação de serviços referida em epígrafe:  -----------------------  

-Cruz Martins & Pega Afonso, com sede na Guarda, no 

valor de 12.600 euros, a que acresce o IVA;  --------------  

- Marques de Almeida, J. Nunes & V. Simões, com sede 

em Coimbra, no valor de 8.000 euros, a que acresce o 

IVA. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar a prestação de 

serviços à empresa Marques de Almeida, J. Nunes & V. 

Simões, por ser a mais favorável, propondo nos termos do 

número 2 do artigo 48º da Lei número 2/2007 de 15 de 

Janeiro, a sua nomeação pela Assembleia Municipal.  ----------  

*A17*  Destaque de uma Parcela :  Em seguida foi presente a 

informação dos serviços técnicos da autarquia, a apresentar o 
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destaque de uma parcela de um prédio urbano sito na zona 

urbana da freguesia de Santa Maria, pertença deste Município, 

inscrito na matriz predial urbana com o artigo 562, descrita na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

887/221196, que confronta de Norte com Avenida Dr. 

Fernandes Vaz, de Sul com Instituto de Estradas de Portugal, 

de Este com Avenida Heróis de São Marcos e de Oeste com Rua 

Dr. Castro Lopes, dado que o prédio urbano está situado na 

zona urbana, cumprindo cumulativamente as condições do 

artigo 6º do Decreto – Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei número 

177/2001 de 4 de Junho, seguintes:  ---------------------------------  

-As parcelas resultantes do destaque confrontam com  

arruamentos públicos;  ---------------------------------------  

-A construção erigida ou a erigir na parcela a destacar 

dispõe de projecto aprovado.  -------------------------------  

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

a área de 10.468 metros quadrados, a parcela a destacar tem a 

área de 402,20 metros quadrados e a parcela sobrante terá a 

área de 10.065,80 metros quadrados.  -------------------------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar mais nenhum 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque da parcela 
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de acordo com a proposta apresentada. ---------------------------  

*A18*  Propriedade Horizontal:  Seguidamente foi presente o 

requerimento número 797, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara no passado dia 10 do passado mês de 

Outubro, de Carla Marisa Silva Figueiredo Andrade, residente 

em Trancoso, a solicitar aprovação do processo de propriedade 

horizontal, de um prédio urbano, destinado a comércio e 

habitação, sito na Rua das Seixas, número 4, freguesia de São 

Pedro, em Trancoso, de harmonia com o artigo 66º do Decreto 

– Lei número 555/99 de 16 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto –  Lei número 177/01 de 4 de Junho, 

inscrito na matriz predial sob o artigo 572 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso, sob o número 

00099/060586.  --------------------------------------------------------  

Composto de rés-do-chão e primeiro andar, confrontando de 

Norte e Poente com público, de Sul com Maria Margarida 

Aguiar Viegas e de Nascente com herdeiros de Francisco 

Lourenço e João Janeiro.  ---------------------------------------------  

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

Correspondente ao rés-do-chão, com frente para a Rua das 

Seixas, destinado a comércio de lãs, constituída por duas zonas 

amplas e duas instalações sanitárias, com uma superfície 

coberta de 73,50 metros quadrados.  --------------------------------  
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A esta fracção atribui-se o valor de 25.000 euros que 

corresponde a 50% do valor do prédio.  ----------------------------  

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

Correspondente ao primeiro andar, com frente para a Rua das 

Seixas, destinada a habitação tipo T2, constituída por 

sala/cozinha, despensa, dois quartos e instalações sanitárias, 

com a superfície coberta de 73,50 metros quadrados.  ------------  

A esta fracção atribui-se o valor de 25.000 euros que 

corresponde a 50% do valor do prédio.  ----------------------------  

São partes comuns as definidas na lei como tais.  -----------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que feita 

a análise do projecto de propriedade horizontal, verifica 

cumulativamente os seguintes requisitos.  --------------------------  

a) O edifício é composto por fracções;  ----------------------  

b) As fracções são autónomas;  -------------------------------  

c) As fracções constituem unidades independentes, 

distintas e isoladas entre si;  -------------------------------  

d) As fracções têm saída própria para a zona comum do 

prédio, ou para via pública.  -------------------------------  

A descrição das fracções corresponde ao mencionado na 

memória descritiva, bem como à utilização das mesmas, não 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a propriedade 
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horizontal nos termos da informação dos serviços.  --------------  

*A19*  De seguida foi presente o requerimento número 880, da Secção 

de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de Novembro, de Fernando Damião Martins 

Ferreira, residente em Catraia de Brites, número 4, em Freches, 

a solicitar aprovação de uma alteração a uma propriedade 

horizontal recentemente aprovada pela autarquia.  ----------------  

O artigo urbano inicialmente designado era o 476 passando 

agora para o 488.  -----------------------------------------------------  

O rés-do-chão da fracção A passa a ser constituído por zona de 

arrumos e instalações sanitárias, mantendo-se o restante 

edifício conforme a propriedade horizontal aprovada.  -----------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que não 

vêem inconveniente na alteração pretendida pelo requerente.  ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a propriedade 

horizontal nos termos da informação.  -----------------------------  

*A20*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves  –  

Trabalhos a Mais  – Contrato Adicional: Em seguida, foi 

presente informação número 197/07, 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 , informa o seguinte: --  

1 – Os trabalhos a mais, com preços de contrato no valor 
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de 70.873,57 euros e os trabalhos a mais , com preços 

contratuais no valor total  de 32.934,13, merecem a 

aprovação no que respeita às quantidades, bem como aos 

preços apresentados;  -----------------------------------------  

2 –  Os trabalhos, resultam de erros e omissões do projecto, 

quer na sua concepção, quer quando 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 o seu bom funcionamento, além de não ser 

viável separá-los quer técnica quer economicamente do 

contrato, eram estritamente necessários ao bom 

acabamento da empreitada;  ----------------------------------  

3 – Os trabalhos a mais, objecto do adicional ainda não 

liquidados ao adjudicatário, foram sendo aprovados e 

executados durante o decorrer da obra, encontrando -se 

os mesmos concluídos.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o  conjunto de 

trabalhos a mais na obra ‘Piscina Municipal Coberta de Vila 

Franca das Naves’, face à informação do GAT, devendo em 

consequência ser outorgado o respectivo contrato adicional . --  

*A21*  Centro de Interpretação da Cogula (Aldeia do Côa) –  Auto 
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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 

Imobiliária Trancosense, Limitada , está em conformidade com 

as medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 5.850 euros.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar procedendo ao 

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

*A22*  Arruamentos no Centro Histórico no âmbito do Programa 

das Aldeias Históricas: Em seguida, foi presente o ofício 

número 3981, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 

do corrente mês de Novembro, do empreiteiro Aurélio Lopes, 

Limitada , a enviar o novo plano de trabalhos com vista à 

conclusão da empreitada refer ida em epígrafe.  --------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que  concorda com 

o plano de trabalhos apresentado, devendo a prorrogação agora 

concedida ser graciosa.  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a prorrogação 

graciosa do prazo de harmonia com o parecer dos serviços 

técnicos. ---------------------------------------------------------------  

*A23*  Comparticipação de Funcionamento: E seguidamente foi 

ainda presente o ofício 4142 que deu entrada nesta Câmara em 

20 do corrente mês de Novembro, da Gabinete de Apoio 
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Técnico de Trancoso, a solicitar o pagamento da 

comparticipação, referente a 2007, no montante de 4.750 euros.   

A Câmara Municipal deliberou pagar.  ----------------------------  

*A24*  Pedido de Indemnização:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 2004, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 11 do passado mês de Junho, de Alda Maria 

Domingues de Andrade Santos , residente em Trancoso, a 

solicitar uma indemnização para pagamento dos  danos 

provocados na sua viatura, pela colocação fora de sítio de um 

lancil de passeio. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar como indemnização, a 

quantia de 83 euros, reconhecendo-se a responsabilidade da 

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

*A25*  Seguidamente, 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 351,86 

euros, para pagamento dos danos provocados na sua viatura 

pela queda de uma pernada de árvore no recinto das antigas 

escolas primárias.  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar como indemnização, a 

reparação no valor de 351,86 euros, reconhecendo-se a 

responsabilidade da Câmara  Municipal. --------------------------  
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*A26*  De seguida, foi presente o requerimento número 3627, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do passado mês 

de Outubro, de Vítor Manuel da Costa Diogo a solicitar uma 

indemnização para pagamento dos danos provocados numa 

placa de publicidade com uma viatura de recolha de lixo . -------  

A Câmara Municipal deliberou pagar como indemnização, o 

valor de 160 euros, relativo ao acidente ocorrido com 

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

*A27*  Em seguida, foi ainda presente o requerimento de Francisco 

Manuel Rodrigues Alves, residente em Trancoso, a solicitar 

uma indemnização para pagamento dos danos provocados na 

sua viatura pela existência de uma vala aberta junto á sua 

habitação.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar como indemnização, a 

quantia de 290,40 euros correspondente ao valor da 

reparação, reconhecendo-se a responsabilidade da Câmara, 

neste acidente.  --------------------------------------------------------  

*A28*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 3345, 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do passado 

mês de Setembro, de Maria Olinda Aguiar Santos e outro, 

residente em São Martinho, a solicitar uma indemnização para 

pagamento dos danos provocados numa sua propriedade no 

valor de 3.000 euros, com a construção do reservatório de água 
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que abastece a povoação de São Martinho.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar como indemnização, 

pela ocupação de 500 metros quadrados destinado ao depósito 

de água de São Martinho, no âmbito do abastecimento de 

água ao concelho, o valor de 3.000 euros aos propri etários 

referidos no requerimento.  ------------------------------------------  

*A29*  De seguida, foi ainda presente o requerimento  de Alfredo 

Figueiredo Ramos, residente em Á do Cavalo, a solicitar uma 

indemnização para pagamento dos danos provocados num muro 

de vedação no valor de 500 euros, com o alar gamento da 

estrada municipal.  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar como indemnização, a 

quantia de 500 euros relativo à reparação de um muro de 

vedação, reconhecendo-se a responsabilidade da Câmara.  -----  

*A30*  Transportes Escolares:  Seguidamente, foi presente informação 

dos serviços dando conta que de acordo com o pedido 

formulado por Berta Fernanda Pinto Pereira, referente à isenção 

do pagamento do passe escolar de suas filhas, as mesmas 

residem no perímetro urbano da cidade, não tendo direito a 

qualquer comparticipação. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir face à Lei vigente.  --  

*A31*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 
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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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

*A32*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A33*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 18.00 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 -----------------------------------------------------------------  


