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ACTA DA REU$IÃO ORDI$ÁRIA DA 

CÂMARA MU$ICIPAL DE TRA$COSO 

REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2009. ---  

*A1*  Aos 12 dias do mês de Agosto do ano 2009, 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 tendo faltado os senhores vereadores 

doutor João Rodrigues e professor Amílcar Salvador e 

comparecido todos os restantes senhores vereadores. ------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência à presente 

reunião dos senhores vereadores doutor João Rodrigues e 

professor Amílcar Salvador. -----------------------------------------  

*A3*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO A$TES 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 reunião de 13 do 

passado mês de Julho, dispensando a sua leitura em virtude 

desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os membros 
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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 150 datado de 11 do corrente mês de Agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 73.405,19 €; -----------------------  

- Operações não Orçamentais: 374.624,90 €.-----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenções: Em seguida tomou a palavra o senhor vereador 

doutor António Oliveira para, à semelhança do que aconteceu 

no ano anterior, propor um horário mais alargado para alguns 

estabelecimentos comerciais, no período da Feira de São 

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

Assim, a Câmara Municipal deliberou proceder ao 

alargamento do período de funcionamento dos 

estabelecimentos de cafés, cafetarias, cervejarias, pastelarias, 

restaurantes, pizarias, tabernas, casas de pasto, bares e pubs, 

até às 4 horas, a vigorar durante o período de 14 a 23 de 

Agosto. -----------------------------------------------------------------  

*A7*  De seguida, o mesmo senhor vereador apresentou a seguinte 
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proposta que de seguida se transcreve na íntegra: ----------------  

-----------------------------“Proposta  --------------------------------  

Considerando que a Feira de São Bartolomeu 2009 é 

organizada pela AE�EBEIRA, pela Trancoso Eventos E.M. e 

pela Câmara Municipal de Trancoso. ------------------------------  

Considerando ainda que o Regulamento Municipal sobre a 

Instalação e Funcionamento de Recintos de Espectáculos e 

Divertimentos Públicos, dispõe no capítulo XIV, artigo 52°, no 

número II das observações, que, ‘ficam isentos os espectáculos 

levados a cabo por autarquias e os integrados em festas 

religiosas ou politico-partidárias’, propõem-se a isenção da 

taxa de licença de funcionamento, para todos os agentes 

económicos deste sector, presentes na Feira de São 

Bartolomeu, ou seja, carrosséis, montanha russa, pista de 

automóveis, barracas de tiro e diversos e outros equipamentos 

mecanizados.”  ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder isenção da taxa de 

licença de funcionamento para todos os participantes na 

Feira de São Bartolomeu, considerando que a Câmara está na 

organização e se trata de uma feira memorial como feira 

franca. -----------------------------------------------------------------  

*A8*  Propriedade Horizontal: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 299, da Secção de Obras Particulares, que 
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deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês de Maio, de 

Valdemar Vicente Santos Silva, residente em Trancoso, 

proprietário do prédio abaixo identificado, a solicitar que este 

seja convertido em propriedade horizontal, de harmonia com o 

número 2 do artigo 66º da Lei número 60/2007 de 4 Setembro, 

obedecendo aos requisitos exigidos pelos artigos 1414º e 1415 

do Código Civil, as fracções são distintas e isoladas entre si,  

com saída própria para a via pública e feitas pelo proprietário 

nos seguintes termos: -------------------------------------------------  

PRÉDIO: ---------------------------------------------------------------  

Urbano, destinado a comércio e habitação, sito na Avenida D. 

Nuno Álvares Pereira, freguesia de São Pedro, em Trancoso, 

registado na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob 

o número 6/19841129 e inscrito na matriz sob o artigo 1062, 

com a área de 450 metros quadrados, sendo a superfície coberta 

de 212 metros quadrados e descoberta de 238 metros 

quadrados, confrontando de Norte com António Augusto 

Ribeiro e João José Lopes dos Santos, de Sul com Carlos 

Alberto Dias Marques, de poente com estrada e de Nascente 

com Álvaro Coutinho Garcês. ---------------------------------------  

É composto de 6 fracções, identificadas por A, B, C, D, E e F, 

constituindo cada uma delas uma fracção autónoma, totalmente 

independentes entre si.  -----------------------------------------------  
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Fracção A: -------------------------------------------------------------  

Corresponde a cave do lado Sul, com a área de 29,50 metros 

quadrados, destinado a garagem, composto de zona de garagem 

e arrumos. -------------------------------------------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 50,210 milésimos. ---  

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

Corresponde ao rés-do-chão com entrada pela Avenida D. Nuno 

Álvares Pereira, com a área de 166,32 metros quadrados, 

destinada a comércio, sendo composta por zona comercial.  -----  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 283,110 milésimos. -  

Fracção C: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao 1º andar esquerdo com entrada pela Avenida D. 

Nuno Álvares Pereira, com a área de 103,94 metros quadrados, 

destinada a habitação, sendo composta por 2 quartos, cozinha, 

sala, 2 instalações sanitárias, varanda sul, varanda norte, 

varanda poente e arrumos na cave. ---------------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 176,930 milésimos. -  

Fracção D: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao 1º andar direito com entrada pela Avenida D. 

Nuno Álvares Pereira, com a área de 103,94 metros quadrados, 

destinada a habitação, sendo composta por 2 quartos, cozinha, 

sala, 2 instalações sanitárias, varanda sul, varanda norte, 

varanda nascente e arrumos na cave. -------------------------------  
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A esta fracção atribui-se a permilagem de 176,930 milésimos. -  

Fracção E: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao 2º andar esquerdo com entrada pela Avenida D. 

Nuno Álvares Pereira, com a área de 91,89 metros quadrados, 

destinada a habitação, sendo composta por 2 quartos, cozinha, 

sala, instalações sanitárias, varanda poente, varanda norte e 

arrumos na cave. ------------------------------------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 156,410 milésimos. -  

Fracção F: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao 2º andar direito com entrada pela Avenida D. 

Nuno Álvares Pereira, com a área de 91,89 metros quadrados, 

destinada a habitação, sendo composta por 2 quartos, cozinha, 

sala, 2 instalações sanitárias, varanda norte, varanda nascente e 

arrumos na cave. ------------------------------------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 156,410 milésimos. -  

São partes comuns as previstas na Lei como tal.  ------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que feita 

a análise do projecto de propriedade horizontal,  concluiram que 

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;  ---------------------------------  
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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 a utilização das mesmas, não 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a propriedade 

horizontal de harmonia com a informação dos serviços. -------  

*A9*  Obras Particulares: De seguida foi presente o requerimento 

número 298, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 20 

de Maio de 2008, de Joaquim Gonçalves Maltez a solicitar 

licença para alteração de uma habitação, sita no lugar de 

Senhora da Fresta, inscrita sob o artigo matricial número 1656 

e descrita na Conservatória do Registo Predial de Trancoso com 

o número 19860516. --------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que as obras já se 

encontram executadas, acto punível com contra ordenação, 

destinando-se o presente processo para legalizar a situação 

existente. --------------------------------------------------------------  

Apreciado o projecto de arquitectura, verificou-se que o mesmo 

cumpre cabalmente as condicionantes constantes no P.D.M., 

R.G.E.U., e demais normas legais e regulamentares em vigor, 

pelo que estes serviços não vêm inconveniente no seu 

deferimento. -----------------------------------------------------------  
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Caso a Câmara defira o processo, deverá o requerente 

apresentar os diversos projectos das especialidades, 

identificados na Portaria n° 232/08 de 11 de Março, num prazo 

de seis meses a contar da notificação, de acordo com o que 

determina o artigo 20° da Lei n° 60/07 de 4 de Setembro, que 

altera o D.L. n° 555/99 de 16 de Dezembro. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto e 

concedendo licença, devendo ser registado, autuado e 

instaurado procedimento de contra-ordenação. ------------------  

*A10*  Licença de habitabilidade/utilização: Seguidamente foi ainda 

presente o requerimento número 428, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 13 de Julho do 

corrente ano, de Casimira da Conceição Alexandre, residente na 

freguesia de Castanheira, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de um(a) habitação, 

sito na Rua do Bocal, freguesia de Castanheira, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 203, uma vez que o mesmo 

foi construído antes da entrada em vigor ao Decreto-Lei 

número 38382, de 7 de Agosto de 1951. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, considerar isento de licença 

de utilização, em face das declarações do próprio. --------------  

*A11*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 510, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 
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em doze do corrente mês de Agosto, de Jorge Lourenço 

Ferreira, residente em Souto Maior, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

prédio urbano, sito em Eirou, Freguesia de Souto Maior, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 351, uma vez que 

o mesmo foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou certificar face às declarações 

do interessado em como foi construída antes de 1951. ----------  

*A12*  De seguida foi presente certidão expedida de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número quatrocentos e sessenta, na Secção de Obras 

Particulares, apresentado por João António Caetano, residente 

na freguesia de Carnicães, Concelho de Trancoso, que o prédio 

urbano sito na freguesia de Carnicães, Concelho de Trancoso, 

inscrito sob o artigo matricial número cento e noventa e sete, 

está isento de licença de utilização, uma vez que, o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número 

trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de 

mil novecentos e cinquenta e um. -----------------------------------  

O senhor vereador António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Emita-se isenção. À reunião para ratificação” .-----  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho nos seus 
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exactos termos. -------------------------------------------------------  

*A13*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 462, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 29 de Julho do corrente ano, de Ana Maria dos Santos 

Cardoso, residente na freguesia de Vila Franca das Naves, na 

qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma habitação, sita na Rua do Sol, freguesia de 

Vila Franca das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 751, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor ao Decreto-Lei número 38382, de 7 de Agosto 

de 1951. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, considerar isento de licença 

de utilização, em face das declarações do próprio. --------------  

*A14*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 475, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em trinta e um de Julho, de Bernardino Inácio Ferreira Dias, 

residente em Sintra, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um prédio urbano, sito na 

rua das Rua da Quintã, Freguesia de Aldeia Nova, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 178, uma vez que o mesmo 

foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 

número 38382, de 7 de Agosto de 1951. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou certificar face às declarações 
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do interessado em como foi construída antes de 1951. ----------  

*A15*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 480, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em três de Agosto, de Maria Pia Mendonça de Aguiar Tomaz 

Saraiva, residente em Freches, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de um prédio urbano, 

sito na rua dos Olivais, 6, Freguesia de Freches, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 234, uma vez que o mesmo 

foi construído antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 

número 38382, de 7 de Agosto de 1951. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou certificar face as declarações 

do interessado em como foi construída antes de 1951. ----------  

*A16*  Seguidamente foi presente o requerimento número quatrocentos 

e oitenta e nove, na secção de Obras Particulares, que deu 

entrada nesta Câmara no dia cinco de Agosto do corrente ano, 

em nome de Humberto Batista Pires, residente em Zabro, 

freguesia de Moreira de Rei, Concelho de Trancoso, a solicitar 

a isenção de licença de habitabilidade de um prédio urbano, 

sito no lugar de Quinta dos Mosqueiros, freguesia de Moreira 

de Rei, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo mil 

quatrocentos e nove, uma vez que o mesmo foi construído antes 

da entrada em vigor ao Decreto – Lei número 38382, de 7 de 

Agosto de 1951. -------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou considerar face às declarações 

do interessado em como foi construída antes de 1951. ----------  

*A17*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 492, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em seis de Agosto, de Joaquim Francisco da Costa Monteiro, 

residente na rua Formosa, Bloco 2, 2º Dto. Posterior, Guarda, 

na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização de um prédio urbano, sito na rua Cimo do Povo, 

Freguesia de Carnicães, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 355, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor do Decreto-Lei número 38382, de 7 de Agosto 

de 1951. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou certificar face as declarações 

do interessado em como foi construída antes de 1951. ----------  

*A18*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 496, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em dez de Agosto do corrente ano, de Aurora de Jesus Pereira 

do Nascimento Dumont, residente na freguesia de Cótimos, na 

qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização de um prédio urbano, sito na rua das Travessa da Rua 

do Amaro, Freguesia de Cótimos, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 30, uma vez que o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 
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de Agosto de 1951. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou certificar face às declarações 

do interessado em como foi construída antes de 1951. ----------  

*A19*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 499, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 10 do corrente mês, de Alexandrina Maria Ribeiro Ferreira 

Domingues, residente em Cótimos, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

prédio urbano, sito na rua da Junqueira, Freguesia de Cótimos, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 354, uma vez que 

o mesmo foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou certificar face às declarações 

do interessado em como foi construída antes de 1951. ----------  

*A20*  De seguida foi presente certidão expedida de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado no serviço de obras 

particulares, sob o número quinhentos e seis, apresentado por 

António Côdea Dias Delgado, residente em Godim, Concelho 

Peso da Régua, que o prédio urbano sito na Rua da Nossa 

Senhora da Boa Esperança, freguesia de Vila Franca das Naves, 

Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 

quinhentos e noventa e um, está isento de licença de utilização, 

uma vez que, o mesmo foi construído antes da entrada em vigor 
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ao Decreto - Lei número trinta e oito mil trezentos e oitenta e 

dois, de sete de Agosto de mil novecentos e cinquenta e um. ---  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

“Emita-se isenção. À reunião para ratificação”.  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho nos seus 

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

*A21*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 507, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em doze do corrente mês, de Maria Esmeraldina Clara, 

residente em Trancoso, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um prédio urbano, sito em 

Venda do Cepo, Freguesia de Santa Maria, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 723, uma vez que o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de Agosto de 1951. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou certificar face às declarações 

do interessado em como foi construída antes de 1951. ----------  

*A22*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 456, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em vinte e três de Julho, de Manuel António Barreiros da Silva, 

residente em Guilheiro, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um prédio urbano, sito na 

rua das Lajinhas, Freguesia de Guilheiro, inscrito na matriz 
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predial urbana sob o artigo 42, uma vez que o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de Agosto de 1951. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou certificar face às declarações 

do interessado em como foi construída antes de 1951. ----------  

*A23*  Emissão de Parecer no âmbito do número 1 do artigo 54º da 

Lei número 64/2003 de 23 de Agosto: Em seguida foi presente 

o requerimento número quatrocentos e setenta e oito, no 

serviço de obras particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

três de Agosto do corrente ano, em nome de José Augusto 

Alexandre, residente em Casas, Concelho Trancoso, a solicitar 

parecer favorável à constituição de aumento de número de 

compartes, (três) do prédio rústico sito no lugar de Moita do 

Ferro, limite da freguesia de Cogula e inscrito na matriz sob o 

artigo trezentos e cinquenta e quatro. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável, de 

harmonia com o disposto no artigo 54º da Lei 64/2003. --------  

*A24*  Em seguida foi presente o requerimento número quatrocentos e 

setenta e oito, no serviço de obras particulares, que deu entrada 

nesta Câmara em três de Agosto do corrente ano, em nome de 

José Augusto Alexandre, residente em Casas, Concelho 

Trancoso, a solicitar parecer favorável à constituição de 

aumento de número de compartes, (três) do prédio rústico sito 
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no lugar de Moita do Ferro, limite da freguesia de Cogula e 

inscrito na matriz sob o artigo trezentos e cinquenta e quatro. --  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável, de 

harmonia com o disposto no artigo 54º da Lei 64/2003. --------  

*A25*  Em seguida foi presente o requerimento número quinhentos e 

onze da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em doze de 

Agosto de dois mil e nove, em nome de Filomena da Conceição 

Batista, residente em Zabro, freguesia de Moreira de Rei, 

Concelho de Trancoso, a solicitar parecer favorável à 

constituição de aumento de número de compartes no prédio 

rústico sito em “Quinta do Chapado” freguesia de Moreira de 

Rei e inscrito na matriz sob o artigo duzentos e sessenta e dois.  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável, de 

harmonia com o disposto no artigo 54º da Lei 64/2003. --------  

*A26*  Concepção / Construção de novo Bloco na EB1 de Trancoso - 

Auto de Medição número 5: Em seguida, foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

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

empreiteiro Manuel Rodrigues Gouveia, SA , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 170.961,52 euros.  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  
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*A27*  Arranjo do Largo Luís Albuquerque - 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 Aurélio Lopes, 

Limitada,  está em conformidade com as medições efectuadas e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

15.477,54 euros. ------------------------------------------------------  

Os Serviços informaram ainda que falta executar, para que a 

empreitada fique concluída, o fornecimento e plantação das 

árvores, contudo este trabalho só poderá ser feito depois do 

acompanhamento arqueológico e este irá ser desenvolvido 

durante o mês de Agosto, não se sabendo quando termina, 

propondo que seja feita a recepção parcial ou uma suspensão 

dos trabalhos. ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento, bem como fazer a recepção parcial.  -----------------  

*A28*  Construção da Zona Verde da Urbanização de Santa Maria - 

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 Imobiliária Trancosense, Limitada , está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 25.950 euros. -----  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A29*  Arruamentos em Vilares - Auto de Medição número 3: Em 

seguida, foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que o auto em 

epígrafe, elaborado pelo empreiteiro António José Baraças ,  

está em conformidade com as medições efectuadas e com os 

preços unitários constantes na proposta, no valor de 17.500 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo-se 

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

*A30*  Infra-Estruturas do Mercado Grossista (2ª fase) – Trabalhos 

a Mais com Preços da Proposta - 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 Jorge da Costa Pereira & 

Filhos, Limitada ,  está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 5.762,46 euros, dividido nas seguintes especialidades:  

- Rede de Esgotos e Pluvial – 2.304,00 euros; --------------------  

- Pavimentação – 3.458,46 euros. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  
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*A31*  Construção da Zona Verde da Urbanização de Santa Maria - 

Prorrogação de Prazo: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 2955, da Secretaria, que deu entrada 

nesta Câmara em 22 do passado mês de Março, do empreiteiro 

Imobiliária Trancosense, Limitada , com sede em Trancoso, a 

solicitar a prorrogação do prazo por mais 60 dias da empreitada 

referida em epígrafe, pelo facto de ter havido alterações ao 

projecto bem como atraso do betão poroso para o campo de 

jogos. -------------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que dado que a 

obra referenciada se encontra quase concluída, não vê 

inconveniente na prorrogação pretendida, devendo a mesma ser 

concedida a título gracioso. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir a prorrogação a título 

gracioso. ---------------------------------------------------------------  

*A32*  Remodelação do Edifício Anexo ao Convento de S. 

Francisco: Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que a 

empreitada em epígrafe encontra-se concluída, tendo sido 

inaugurada aquando da visita de Sr. Presidente da República, 

havendo no entanto a corrigir alguns trabalhos de modo a 

proceder-se à recepção provisória da obra. Tendo decorrido 

cerca de um mês e não tendo havido nenhum desenvolvimento, 

chama-se a atenção para os trabalhos a executar e que são os 
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seguintes: --------------------------------------------------------------  

-Retoques nas pinturas exteriores, designadamente na 

chapa metálica (rodapé); -------------------------------------  

-Retoques nas pinturas interiores; -----------------------------  

-No bengaleiro falta o vidro da bilheteira e o remate de 

tecto; -----------------------------------------------------------  

-Nas instalações sanitárias ver espelhos, designadamente 

os remates; ----------------------------------------------------  

-No átrio ver os remates do tapete; ----------------------------  

-No portão em ferro (exterior) falta a fechadura. ------------  

O empreiteiro deveria ser notificado a executar os trabalhos em 

falta de modo a que a recepção provisória fosse realizada, 

sugerindo-se o dia 18 de Agosto pelas 10.30 H para o dia da 

vistoria. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Informar a ASCOP do teor da presente informação. 

À reunião”.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou notificar o empreiteiro. --------  

*A33*  EM nº 595/l - Lanço Freixial à EM. $º 595: Os Serviços 

Técnicos informaram a Câmara que a obra em epígrafe foi 

iniciada em 07-01-1991 e concluída e recebida provisoriamente 

em 14-11-1995. -------------------------------------------------------  

O adjudicatário vem agora solicitar a Recepção Definitiva da 
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mesma, direito que possui após cinco anos da Recepção 

Provisória. Tendo-se passado cerca de catorze anos, a via 

encontra-se num estado degradado, principalmente no que se 

refere à pavimentação e drenagem. ---------------------------------  

Face ao exposto deixamos à consideração superior a realização 

da referida recepção. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal dado o exposto, deliberou aceitar a 

recepção definitiva para efeitos de libertação das garantias,  

considerando que o acto é imputável ao empreiteiro, o facto 

de não ter sido feito em tempo legal. ------------------------------  

*A34*  Transportes Escolares: Em seguida foi presente informação 

dando conta que das propostas solicitadas para a realização de 

transporte escolar de vários alunos, para os percursos: ----------  

Percurso nº. 1: Quinta do Pinheiro para Aldeia Nova – 1 

aluno; ----------------------------------------------------------  

Percurso nº. 2: Barrocal para Trancoso – 1 aluno; ----------  

Percurso nº. 3: Aldeia de Santo Inácio para Trancoso – 4 

alunos. ---------------------------------------------------------  

Apenas houve um concorrente, sendo para o Percurso nº. 1, 

pelo preço diário de 14 euros. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o Percurso número 

1 à empresa Germano Bento Santos pelo valor de 14 euros por 

dia, dado que na povoação e limítrofe não existe outro meio 
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de transporte de táxi apesar de se tratar de um empresário em 

nome individual. ------------------------------------------------------  

*A35*  Em seguida, foi presente o ofício 2972 que deu entrada nesta 

Câmara em 22 do passado mês de Julho, de Emília da Silva 

Abílio, a solicitar na qualidade de encarregada de educação de 

David Abílio dos Santos Rebelo ajuda monetária para 

deslocação desde a Granja até Ervas Tenras, onde terá o 

transporte escolar para a Escola Secundária com 3º Ciclo de 

Pinhel. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manter o montante de 50 euros 

por mês como subsídio ao transporte escolar referido e 

solicitado. -------------------------------------------------------------  

Pedidos de Cedência de Transportes: ----------------------------  

*A36*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2752, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do passado mês 

de Julho, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves, a solicitar transporte, no âmbito do das necessidades 

educativas especiais – currículos específicos, para 2 alunas se 

deslocarem 2 vezes por semana à CERCI na Guarda. -------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar proposta para o 

efeito. ------------------------------------------------------------------  

*A37*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2782, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do passado mês 
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de Julho, da Freguesia de Moimentinha a solicitar transporte do 

grupo Moimentinha Jovem ao Rochoso. ----------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A38*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2858, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês 

de Julho, da Banda Filarmónica de Freches a solicitar 

transporte à Foz do Tua. ---------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A39*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2827, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 

de Julho, da Associação dos Naturais e Amigos de 

Moimentinha a solicitar transporte a Fátima. ----------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 
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ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A40*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2829, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 

de Julho, da Comissão de Festa em Honra de Nossa Senhora de 

Fátima de Corças a solicitar transporte do Grupo de Cantares 

da Sequeira. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A41*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2839, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 

de Julho, da Comissão de Festas de Tamanhos a solicitar 

transporte para a Banda Filarmónica de Vila Cova de Tavares. -  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A42*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2842, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 
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de Julho, do Agrupamento de Escolas de Trancoso a solicitar 

transporte para consulta no Hospital de Viseu.--------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A43*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2905, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do passado mês 

de Julho, da TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, EEM a solicitar transporte 

de crianças da Casa da Criança e da Juventude ao Oceanário do 

Porto. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A44*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2954, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 22 do passado mês 

de Julho, do Núcleo de Respostas Sociais e qualificação de 

Territórios do Instituto da Segurança Social,  IP da Guarda a 

solicitar transporte de crianças à Colonia de Férias da Torreira.  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 
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ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A45*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3192, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente mês 

de Agosto, do Grupo de Paroquianos de Freches a solicitar 

transporte de crianças a Fátima. ------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, isentando os requerentes 

do pagamento ao motorista. À reunião para ratificação.”. ------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A46*  Em seguida o senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: “Em face do compromisso assumido pelo Município 

com a Associação Cultural e Recreativa de Miguel Choco e 

dada a impossibilidade da Autarquia efectuar o transporte 

para o passeio do próximo dia 9 de Agosto promovido por esta 

colectividade, adjudique-se à empresa Viúva Carneiro & 

Filhos, Limitada, pelo valor de 500 euros a que acresce o IVA, 

conforme orçamento, a execução do referido transporte. À 

reunião para ratificação.”. ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar o referido 

transporte. -------------------------------------------------------------  

*A47*  Subsídios: De seguida foi presente o requerimento número 

3193, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do 
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corrente mês de Agosto, da Junta de Freguesia de Vale do 

Seixo, a solicitar apoio financeiro no valor de 24.000 euros, 

para a realização do restauro da residência paroquial e 

transformação em casa mortuária. ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

24.000 euros mediante protocolo. ----------------------------------  

*A48*  Em seguida foi presente o requerimento número 1758, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês 

de Abril, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São 

Pedro, a solicitar apoio financeiro no valor de 3.500 euros, para 

restauro e reparação da igreja da comunidade cristã do Ameal. -  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

1.500 euros mediante protocolo. -----------------------------------  

*A49*  Seguidamente foi presente o requerimento número 2856, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês 

de Julho, da Associação de Dadores de Sangue de Vila Franca 

das Naves, a solicitar apoio para encargos com almoço 

decorrente do convívio de dadores de sangue. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio no valor de 

1.600 euros mediante protocolo. -----------------------------------  

*A50*  De seguida foi ainda presente o requerimento número 2871, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês 

de Julho, da Associação Cultural Desportiva e Recreativa dos 
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Esporões, a solicitar apoio para a conclusão de obras na Casa 

do Povo. ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 1.500 

euros mediante protocolo. -------------------------------------------  

*A51*  De seguida foi presente o requerimento número 2917, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do passado mês 

de Julho, do Grupo de Concertinas Amigos do Progresso de 

Torre do Terrenho, a solicitar apoio financeiro no valor de 600 

euros, para a realização do 1º Grande Encontro de Concertinas.  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

250 euros mediante protocolo. --------------------------------------  

*A52*  Em seguida foi presente o requerimento número 2952, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês 

de Julho, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar oferta 

de troféu de 1º lugar do torneio de futsal Cidade de Trancoso. -  

Os serviços informaram a Câmara que o valor necessário para a 

aquisição da referida taça é de 124 euros já com IVA incluído.  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Adquirir troféu até ao montante de 130 euros. Ao 

serviço de aprovisionamento. À contabilidade para cabimento. 

À reunião para ratificação”. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A53*  Seguidamente foi presente o requerimento número 3025, da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 29 do passado mês 

de Julho, do Rancho Folclórico Etnográfico de Palhais e 

Benvende, a solicitar oferta de umas garrafas de vinho para 

festival.  ----------------------------------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que o valor necessário para a 

aquisição é de 15,64 euros já com IVA incluído. -----------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Deferido. Ao serviço de aprovisionamento. Adquirir 

3 conjuntos de 3 garrafas. À reunião para ratificação”. ---------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A54*  De seguida foi ainda presente o requerimento número 3079, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente mês 

de Agosto, da Associação de Desenvolvimento Cultural de Rio 

de Moinhos, a solicitar apoio financeiro no valor de 600 euros, 

para a realização de uma garraiada e passeio equestre. ----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 400 

euros mediante protocolo. -------------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A55*  Designação, a Título Excepcional, de Funcionária para 
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Lavrar a Acta da Próxima reunião de Câmara:  ----------------  

A Câmara Municipal, deliberou nos termos do número 2 do 

artigo 92 da Lei número 169/94 de 18 de Setembro, com as 

alterações de Lei número 5-A/2002, de 11de Junho, designar a 

técnica superior da Autarquia, Carla Sofia Gil Ribeiro 

Saraiva Gamboa, para lavrar, a titulo excepcional, a acta da 

próxima reunião de Câmara, face a ausência, por gozo de 

férias, dos senhores doutores Francisco Coelho e Fernando 

Delgado. ---------------------------------------------------------------  

*A56*  Cedência de Espaços para Instalação de Parques de 

Garrafas de Gás (GPL):  --------------------------------------------  

Considerando que os Parques de Garrafas de Gás, localizados 

no Bairro de Santa Luzia, em Trancoso e pertencentes a José 

Manuel Ramos dos Santos e à firma Fernandes & Santos, 

Limitada, se encontram implantados em Zona Urbana 

habitacional, face ao crescimento das áreas urbanas 

circundantes. ----------------------------------------------------------  

Considerando que a legislação em vigor, determina que a 

instalação dos referidos Parques, seja feita fora das zonas 

habitacionais, por óbvias razões de segurança, importa criar as 

condições que permitam a mudança das mesmas. -----------------  

Assim, reconhecendo-se ser do interesse público que os 

referidos parques, sejam instalados em locais adequados, de 
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forma a que estes possam cumprir na totalidade as normas de 

segurança a que estão obrigados, a Câmara Municipal 

deliberou, disponibilizar a cada um dos proprietários atrás 

referidos, uma área de cerca de 50 metros quadrados, num 

terreno sito no lugar das Portas do Carvalho, freguesia de 

São Pedro, cujo uso está afecto a equipamentos, nos termos 

do PDM.  ---------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado que a referida cedência seja feita em 

comodato, por um período de 20 anos, desde que afecta à 

mesma actividade. ----------------------------------------------------  

*A57*  Construção do Parque de Lazer (Urbanização Quinta do 

Conde) - Auto de Medição número 4:  Em seguida, foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

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

pelo empreiteiro António José Baraças, está em conformidade 

com as medições efectuadas e com os preços unitários 

constantes na proposta, no valor de 29.400,24 euros. ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo-se 

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

*A58*  Parque de Estacionamento no Largo da Estação de Vila 

Franca das $aves - Auto de Medição número 4: Em seguida, 

foi presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de 

Obras desta Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, 
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elaborado pelo empreiteiro António José Baraças, Limitada , 

está em conformidade com as medições efectuadas e com os 

preços unitários constantes na proposta, no valor de 32.915,63 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A59*  Arruamentos em Trancoso (Quinta de Santa Maria) – 

Rectificação de Acta:  Os Serviços Técnicos informaram a 

Câmara que tendo-se verificado um erro no Auto de Medição 

número 1 da obra em epigrafe, sendo por este facto necessário 

a alteração do valor aprovado, na acta da reunião de 25 de 

Março de 2009. --------------------------------------------------------  

O valor rectificado do auto acima mencionado é 75.883,82 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a correcção ao valor 

do auto aprovando o auto no valor de 75.883,82 euros, 

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

*A60*  Ponte sobre o Rio Massueime:  Os Serviços Técnicos 

informaram a Câmara que relativamente à proposta do 

Município de Pinhel, concordam com a mesma, uma vez que 

convém salvaguardar a segurança dos utilizadores da via, sendo 

o orçamento apresentado de acordo com os preços correntes na 

região. ------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou acordar na urgência da 

realização da obra. ---------------------------------------------------  

*A61*  Pedido de Indemnização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 2449, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 17 do passado mês de Junho, de Sérgio Tiago 

Aguiar Pires, a solicitar uma indemnização pelos prejuízos 

causados na sua viatura por um cão na Estrada Municipal 586, 

junto à Quinta das Seixas. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar indemnização no valor 

de 1.000 euros --------------------------------------------------------  

*A62*  Seguidamente, foi presente o requerimento de Maria Natália 

Costa dos Santos Pires, a solicitar uma indemnização de 150 

euros pela morte do seu cão provocada por cães vadios. ---------  

A Câmara Municipal deliberou pagar indemnização no valor 

de 150 euros -----------------------------------------------------------  

*A63*  Apoio a Artesãos:  Em seguida, foi presente o requerimento 

número 3180, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de Agosto, da Câmara Municipal de Castelo 

de Vide, a solicitar colaboração na disponibilidade de 2 stands 

e respectivo alojamento e refeições para a participação e 2 

artesãos castelovidenses na Feira de São Bartolomeu, em 

representação do Município no âmbito da geminação existente. 

Os serviços informaram a Câmara que o valor estimado para o 
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alojamento é de 720 euros e da alimentação de 790 euros. ------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “À AeneBeira para disponibilizar a título gratuito 2 

stands. Ao serviço de aprovisionamento para proceder à 

contratação do alojamento e alimentação solicitada. À reunião 

para ratificação”. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A64*  A Câmara Municipal deliberou suportar as despesas de 

alimentação com a equipa do Instituto Português do Sangue, 

no âmbito das recolhas de sangue inseridas na Feira de São 

Bartolomeu, a efectuar nos dias 15, 16, 22 e 23 de Agosto.  ----  

*A65*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A66*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A67*  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 Director de Departamento 
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de Administração Geral que a redigi.-------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Director de Departamento de Administração Geral:  

 


