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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 2009. -  

*A1*  Aos 3 dias do mês de Dezembro 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 Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues, João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador, António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco. ------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO A#TES 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 a acta da reunião de 5 do 

passado mês de Novembro, dispensando a sua leitura em 

virtude desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os 

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

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 229 datado de 2 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 176.234,64 €; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 451.937,33 €.-----------------  

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

*A5*  Alteração do Artigo 21º do Regulamento de Mercados e 

Feiras do Concelho de Trancoso:  ---------------------------------  

Em seguida o senhor vereador António Oliveira apresentou 

referente ao assunto em epígrafe a proposta seguinte: -----------  

----------------------------"PROPOSTA -------------------------------  

Considerando o ofício - circular nº 17, de 24 de Maio de 2007, 

da DGAL. --------------------------------------------------------------  

Considerando o disposto no artigo 3º, nº 1 do Decreto-Lei nº 

73/99, de 16 de Março. -----------------------------------------------  

Considerando ainda a grave situação de crise económica que 

afecta sobremaneira os feirantes que comercializam nas feiras 

e mercados de Trancoso. ---------------------------------------------  

Propõe-se que o artigo 21º do Regulamento de Mercados e 

Feiras do Concelho de Trancoso passe a ter a seguinte 

redacção: --------------------------------------------------------------  
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1 - Á excepção das actividades sazonais, cujo pagamento 

continua a ser feito pontualmente em cada mercado, a 

cobrança dos lugares de terrado no mercado de 

Trancoso, far-se-á trimestralmente, na Tesouraria da 

Câmara Municipal, até ao dia 30 do primeiro mês a que 

disser respeito. ------------------------------------------------  

2 - Findo este prazo ficarão sujeitos ao pagamento de 

juros de mora calculados nos termos do artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 73/99 de 16 de Maio.-----------------------  

3 - Findo o prazo previsto no número anterior, considera-

se, ainda, cancelado o direito á ocupação do respectivo 

terrado .  --------------------------------------------------------  

Trancoso, 2 de Dezembro de 2009" ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta devendo a 

mesma ser sujeita à próxima Assembleia Municipal. ------------  

*A6*  Alteração do Artigo 12º do Regulamento das Instalações da 

Praça Municipal de Trancoso:  ------------------------------------  

Em seguida o senhor vereador António Oliveira apresentou 

referente ao assunto em epígrafe a proposta seguinte: -----------  

----------------------------"PROPOSTA -------------------------------  

Considerando o ofício - circular nº 17, de 24 de Maio de 2007, 

da DGAL. --------------------------------------------------------------  

Considerando o disposto no artigo 3º, nº 1 do Decreto-Lei nº 
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73/99, de 16 de Março. -----------------------------------------------  

Considerando ainda a grave situação de crise económica que 

afecta sobremaneira os feirantes que comercializam nas feiras 

e mercados de Trancoso. ---------------------------------------------  

Propõe-se que o artigo 12º do Regulamento das instalações da 

Praça Municipal de Trancoso, passe a ter a seguinte redacção:  

1 - Pela ocupação dos lugares de venda na Praça 

Municipal, é paga uma taxa mensal. -----------------------  

2 - O pagamento das taxas mensais, a efectuar na 

secretaria municipal,  será feita até ao dia 15 de cada 

mês. ------------------------------------------------------------  

3 - Findo este prazo ficam sujeitos ao pagamento de 

juros de mora calculados nos termos do artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 73/99 de 16 de Maio.-----------------------  

4 - A falta de pagamento de dois meses seguidos 

determinará a perda de direito ao lugar. ------------------  

São fixadas as seguintes taxas mensais: ----------------------  

a) Lojas: --------------------------------------------- €99, 76 

b) Bancas: ---------------------------------------------------  

- queijo, presunto e enchidos ------------------ €37,41 

- frutas e hortaliças ----------------------------- €24,94 

- pão e pastelaria -------------------------------- €19,95 

- peixaria ----------------------------------------- €24,94 



 
 

Acta  n . º    23  /  2009 .    Reunião  de    03 -12 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

Trancoso, 2 de Dezembro de 2009"  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta devendo a 

mesma ser sujeita à próxima Assembleia Municipal.------------ 

*A7*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

o senhor vereador professor Amílcar Salvador para solicitar 

que os documentos relativos aos assuntos agendados para a 

reunião de Câmara, estivessem disponíveis de véspera ou no 

próprio dia para consulta dos vereadores. -------------------------  

*A8*  Referiu ainda o mesmo senhor vereador que relativamente ao 

concurso para auxiliares de acção educativa, tinha solicitado o 

aviso de abertura do mesmo, bem como informação sobre o 

número de candidatos e outros elementos, não lhe tendo sido 

ainda entregues tais documentos. -----------------------------------  

*A9*  Por último este senhor vereador perguntou como estava a 

questão da cedência do Pavilhão da Escola Secundária. ---------  

Em resposta, o senhor vereador João Carvalho respondeu, que, 

por confirmação da própria Escola, os protocolos que já 

existiam, se mantêm em vigor, tendo tido conhecimento que 

ocorreram alguns actos de vandalismo no mesmo pavilhão, por 

parte de certos indivíduos cuja entrada passou a ser impedida. -  

Assim, a sua utilização por parte de grupos organizados, 

continua a fazer-se normalmente. -----------------------------------  

*A10*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador António 
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Nascimento para perguntar se era verdade que a Inspecção da 

Actividade Económica, tinha no passado Mercado Semanal, 

aplicado uma coima ao Município. ---------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu, afirmando que 

desconhecia tal situação, referindo que até à presente data, o 

relacionamento do Município com a ASAE tem sido exemplar. -  

*A11*  Por último o senhor vereador António Nascimento perguntou 

como estava o processo de construção do Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves. ---------------  

O senhor Presidente respondeu, afirmando que o Tribunal de 

Contas tinha devolvido este processo, para que o Município 

respondesse a algumas questões, o que já fez, aguardando-se a 

decisão final do mesmo Tribunal. -----------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A12*  #omeação dos #ovos Membros do Conselho de 

Administração, Fiscal Único e Conselho Geral da Empresa 

Municipal TEGEC: --------------------------------------------------  

Na sequência do pedido de demissão apresentado pelo senhor 

Fernando Jorge dos Santos Costa, nomeado Presidente do 

Conselho de Administração da Empresa Municipal Trancoso 

Eventos, através de deliberação do executivo do passado dia 5 

de Novembro, a Câmara Municipal deliberou aceitar a 

demissão em causa, reconhecendo a justificação dos 



 
 

Acta  n . º    23  /  2009 .    Reunião  de    03 -12 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

fundamentos invocados, revogando assim por consequência a 

deliberação do executivo acima invocada, aprovando, com a 

abstenção dos senhores vereadores do Partido Socialista, a 

nomeação do senhor vereador doutor João António 

Figueiredo Rodrigues, como Presidente do Conselho de 

Administração da Empresa Municipal Trancoso Eventos e 

como vogais a doutora Maria Fernanda Baltazar Bravo 

Saraiva da Rocha e a doutora Susana Maria Cordeiro 

Domingues Lourenço.  -----------------------------------------------  

Mais foi deliberado manter como Fiscal Único a empresa A. 

Figueiredo Lopes e Manuel Figueiredo, assim como o 

Conselho Geral da referida Empresa Municipal, composto 

pelos seguintes elementos: ------------------------------------------  

- Dra. Vera Dias Gaspar; -------------------------------------  

- Dra. Maria Helena Saraiva de Aguilar Risca; -----------  

- Dra. Celina Tabosa Ramos Pinto; -------------------------  

- Dra. Amélia Gomes dos Santos; ----------------------------  

- Dr. Paulo Jorge Campos Martins de Carvalho; ----------  

- Ilídio Manuel Rosário Rodrigues, como representante 

da AECBeiras; ------------------------------------------------  

- Sandra Maria Lopes Ribeiro, como representante da 

ACRT.  ----------------------------------------------------------  

Relativamente à proposta do estatuto remuneratório do referido 
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Conselho de Administração, o senhor Presidente da Câmara 

propôs que o senhor vereador doutor João Rodrigues, não 

auferisse qualquer remuneração pelo exercício do cargo, por 

opção do próprio, atendendo às funções exercidas enquanto 

vereador, propondo o montante de 600 euros por mês para os 

vogais. -----------------------------------------------------------------  

Colocada à discussão e votação, foi a mesma proposta 

aprovada, com a abstenção dos senhores vereadores do 

Partido Socialista, devendo esta proposta ser sujeita à 

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) 

do número 2 do artigo 53° da Lei número 169/99 de 18 de 

Setembro, com as alterações dadas pela Lei número 6-A/2002 

de 11 de Junho. -------------------------------------------------------  

Cão participou na discussão e votação o senhor vereador 

doutor João Rodrigues. ----------------------------------------------  

*A13*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi ainda 

presente o requerimento número 731, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 20 do passado 

mês de Novembro, de Emília Ana Pinheiro, residente em 

Trancoso, na qualidade de cabeça de casal, a solicitar isenção 

de licença de utilização de uma habitação, sita no lugar de 

carapinhal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 372 

da freguesia de Torres, uma vez que o mesmo foi construído 
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antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A14*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 739, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 25 do passado mês de Novembro, de Maria Madalena dos 

Santos, residente em Trancoso, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

em Rio de Moinhos, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 1406 da freguesia de Santa Maria, 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, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A15*  Estrada Municipal Trancoso / Aldeia Velha - Auto de 

Medição número 3:  Em seguida foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma 

Gualdim Anciães Amado & Filhos, Limitada., está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

130.429,23 euros. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 
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pagamento. ------------------------------------------------------------  

*A16*  Postais do Centro Histórico Medieval: Em seguida foi 

presente informação dando conta que na sequência do processo 

de aquisição dos postais referidos em epígrafe para o Posto de 

Turismo se verificou que o fornecedor ofereceu mais 903 

postais.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar a doação. ---------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19° do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A17*  Quiosque da Avenida:  Em seguida o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a seguinte proposta de se reproduz na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

"Havendo necessidade, uma vez concluída a obra, de colocar 

em funcionamento o Quiosque da Avenida, através de um 

concurso de selecção a ser promovido pela TEGEC, EEM, que 

executou a empreitada, parece importante, que o Município de 

Trancoso, indique à Empresa Municipal quais os critérios, que 

em seu entender, devem presidir à referida selecção: ------------  

1º - Garantia de qualidade de serviço (atendimento 

público, qualificação do pessoal, limpeza, animação do 
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espaço, mobiliário e louças adequadas) a documentar 

pela apresentação de uma proposta descritiva, que 

responsabilizará o concorrente escolhido; ----------------  

2º - Ter residência no concelho de Trancoso; ---------------  

3º - Montante da renda; ----------------------------------------  

4º - Experiência profissional no sector; ----------------------  

5º - Idade igual ou inferior a 30 anos; -----------------------  

6º - Idade superior a 30 anos. ---------------------------------  

Pontuação: ------------------------------------------------------------  

1º critério: 0 - 40; -----------------------------------------------  

2º critério: 0 - 20; -----------------------------------------------  

3º critério: 0 - 20; -----------------------------------------------  

4º critério: 0 - 10; -----------------------------------------------  

5º critério: 0 - 6; ------------------------------------------------  

6º critério: 0 - 4. ------------------------------------------------  

Prazo do concurso: 5 anos. ------------------------------------------  

Cláusula de Reversão do Contrato: Anualmente será realizada 

vistoria sobre a qualidade do serviço e em caso de parecer 

negativo, poderá a entidade TEGEC, EEM declarar a reversão 

do contrato por incumprimento do mesmo, sem direito a 

indemnização seja a que titulo for. ---------------------------------  

Jo anúncio do concurso será definido o prazo de concurso, a 

abertura das propostas e o júri do concurso." --------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta que deverá 

ser encaminhada para a TEGEC, EEM tornar pública. ---------  

*A18*  Alteração ao Loteamento: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 621, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 22 do passado mês de Setembro, 

de Maria de Lurdes Monteiro Domingues, residente em 

Trancoso, na qualidade de cabeça de casal, a apresentar os 

elementos solicitados, solicitando a alteração do loteamento 

titulado pelo alvará nº 3/95. -----------------------------------------  

Tendo sido publicado Edital, nos termos do disposto no n.º 3, 

do art.º 27º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, 

republicado pela Lei 60/2007 de 4 de Setembro e por aplicação 

da alínea d), do n.º  1 do artigo 70º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 442/91 de 15 de 

Novembro, na redacção do Decreto-Lei 6/96 de 31 de Janeiro, 

foi deliberado em reunião de Câmara realizada em 10 de 

Setembro do corrente ano, notificar todos os proprietários dos 

lotes inseridos na operação de loteamento titulada pelo alvará 

n.º 3/95, para pronúncia sobre a proposta de alteração às 

especificações do alvará de loteamento supracitado, titulado a 

favor de Maria de Lurdes Monteiro Domingues & Herdeiros, 

loteamento sito no lugar de Cerca, freguesia de Santa Maria, 

concelho de Trancoso. ------------------------------------------------  
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Mais se informa que, o pedido de alteração foi requerido por 

Maria de Lurdes Monteiro Domingues & Herdeiros e incide 

sobre os lotes n.ºs 25 e 26 da urbanização, nomeadamente: -----  

-Diminuição do número de lotes (eliminação do lote nº26); 

-Aumento da área do lote nº25 (de 453 m2 passa a 600 

m2); ------------------------------------------------------------  

-Diminuição da área de implantação das habitações (de 

8.892 m2 para 8.682 m2);------------------------------------  

-Diminuição da área de construção das habitações (de 1 

8672 m2 para 1 8312 m2); -----------------------------------  

-Aumento da área de estacionamentos (de 872.50 m2 para 

1.145 m2); -----------------------------------------------------  

-Aumento da área de espaços verdes de utilização colectiva 

(de 10372.50 m2 para 10553; -------------------------------  

-Diminuição da área dos lotes das habitações (de 23.685 

m2 para 23.232 m2); -----------------------------------------  

-Diminuição do número de fogos (-1); ------------------------  

-Aumento do número de lugares de estacionamento 

públicos (de 74 para 95); ------------------------------------  

Pelo presente Edital concede-se o prazo de 10 (dez) dias a 

contar da data da sua publicação, para se pronunciarem sobre o 

pedido supra mencionado, podendo recorrer à consulta do 

respectivo processo no Sector de Licenciamento de Obras 
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Particulares e Loteamentos, durante o horário de expediente. ---  

O Sector de Licenciamento de Obras Particulares e 

Loteamentos informou a Câmara que na sequência da 

notificação efectuada através de Edital afixado nos Paços do 

Município, inerente às alterações do alvará de loteamento 3/95, 

titulado a favor de Maria de Lurdes Monteiro Domingues & 

Herdeiros, sito no lugar de "Cerca", freguesia de Santa Maria, 

deste Concelho, que durante o período concedido para o efeito 

não existiu qualquer pronunciação por parte dos proprietários 

dos diversos lotes do citado loteamento. ---------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que tendo 

deliberado publicar Edital para consulta pública, não havendo 

qualquer oposição. ----------------------------------------------------  

O quadro comparativo e o quadro de índices urbanísticos foram 

corrigidos. A presente alteração não implica a execução de 

qualquer tipo de obras de urbanização, merecendo por isso 

parecer favorável. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração ao 

loteamento nos termos da informação. ----------------------------  

*A19*  Destaque de uma Parcela: Em seguida foi presente o 

requerimento número 630, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 24 do passado mês de Setembro, 

de Maria do Céu Varandas e Manuel Augusto Ramos, residente 
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em Vale do Seixo, na qualidade de proprietários, a solicitar 

autorização para o destaque de uma parcela de terreno a 

destacar do prédio rústico sito no lugar de cabeços, em Vale do 

Seixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 855, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

3460, que confronta de Norte com caminho, de Nascente com 

ribeiro, de Sul com Norberto dos Santos Ribeiro e de Poente 

com António Cardoso e outros. -------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara Municipal que o 

prédio que será sujeito à operação de destaque, está situado 

fora do perímetro urbano, logo o destaque está isento de 

licença, uma vez que cumpre cumulativamente as seguintes 

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

- Na parcela destacada só poderá ser construído edifício 

que se destine exclusivamente a fins habitacionais e que 

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

- Na parcela restante respeita-se a área de cultura fixada 

nos termos da Portaria nº 202/70, de 21 de Abril.  --------  

Não será permitido efectuar novo destaque no prazo de 10 anos 

a partir da data do actual destaque. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir o destaque nos termos 

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

*A20*  Autorização de Utilização com Vistoria: Em seguida foi 
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presente o requerimento número 24, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 24 do passado 

mês de Setembro, de José Manuel dos Santos Cardoso, a 

solicitar vistoria de uma unidade de indústria, sita na Rua do 

Sol, em Vila Franca das Naves, inscrito na matriz predial sob o 

artigo 1167 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 1816. ---------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que o título de 

utilização admite o uso industrial, logo rege-se pelo Decreto-

Lei número 209/2008 de 29 de Outubro. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir.  ---------------------------  

Rede de Abastecimento de Águas e Saneamento a Rio de 

Moinhos - 2a Fase ---------------------------------------------------  

Auto de Medição número 2 (Rede de Águas):  Em seguida foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pela firma Aurélio Lopes, Limitada., está em conformidade com 

os trabalhos executados, no valor de 100 euros. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A21*  Auto de Medição número 2 (Rede de Esgotos): Em seguida 

foi presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de 

Obras desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, 
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elaborado pela firma Aurélio Lopes, Limitada.,  está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

13.332,50 euros. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

Rede de Abastecimento de Águas e Drenagem de Esgotos de 

Á do Cavalo - 2a Fase -----------------------------------------------  

*A22*  Auto de Medição número 2 (Rede de Águas):  Em seguida foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pela firma Aurélio Lopes, Limitada., está em conformidade com 

os trabalhos executados, no valor de 160 euros. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A23*  Auto de Medição número 2 (Rede de Esgotos): Em seguida 

foi presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de 

Obras desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, 

elaborado pela firma Aurélio Lopes, Limitada.,  está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

35.715,27 euros. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A24*  Beneficiação do Campo de Futebol (Relvado Sintético) -Auto 
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de Medição número 1 (Trabalhos a Mais com Preços de 

Contrato): Em seguida foi presente informação prestada pelos 

Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pela firma Gualdim Anciães 

Amado & Filhos, Limitada., está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 6.959,20 euros. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A25*  Construção da Zona Verde da Urbanização de Santa Maria -

Auto de Medição número 4: Em seguida foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado pela 

firma Imobiliária Trancosense, Limitada., está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

6.959,20 euros. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A26*  Reabilitação do Convento de S. Francisco: Em seguida foi 

presente pelos Serviços Técnicos a informação que se reproduz 

na íntegra: -------------------------------------------------------------  

-----------------------------INFORMAÇÃO --------------------------  

"1 – Introdução -------------------------------------------------------  

A presente empreitada foi objecto de um concurso público, cuja 
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abertura foi registada no dia 17 de Abril de 2008, ao abrigo do 

Decreto-lei n° 59/99, de 2 de Março. A empreitada foi por série 

de preços, sendo esta acompanhada por uma lista de preços 

unitários que lhe serviu de base. A obra em epígrafe foi 

consignada em 3-11-2008, tendo um prazo de execução de 42 

dias. Houve um auto de suspensão de trabalhos datado de 20 

de Jovembro de 2008, cuja justificação era pelo facto de o 

espaço estar a ser ocupado pelas cadeiras, devendo estas 

serem removidas e ainda da necessidade de se proceder ao 

levantamento das sepulturas. Houve posteriormente várias 

prorrogações, todas elas a título gracioso. -----------------------  

2 - Execução da Empreitada -----------------------------------------  

Durante a execução da empreitada ocorreram vários percalços 

e algumas anomalias, sendo que os atrasos sucessivos foram os 

mais relevantes. -------------------------------------------------------  

Jo dia 2 7 de Julho de 2009, foi feita uma vistoria à obra, 

tendo-se verificado da necessidade de corrigir alguns 

trabalhos. Foi feita uma listagem das anomalias detectadas e o 

empreiteiro foi notificado para proceder 'a correcção desses 

trabalhos. O empreiteiro comunicou, verbalmente, que os 

trabalhos estão concluídos, tendo sido marcado o dia 10 de 

Dezembro pelas 9.30 horas, para a vistoria à obra para 

elaboração da recepção provisória da obra. ----------------------  
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Durante a obra houve a necessidade de executar trabalhos cuja 

espécie não estava inicialmente prevista, trabalhos esses que 

são os seguintes: ------------------------------------------------------  

- Execução de tirantes na estrutura da cobertura; ---------  

- Fornecimento e execução de bambolinas; -----------------  

- Execução de tecto falso; -------------------------------------  

- Execução de placas para apoio de máquinas; -------------  

- Alterações das armaduras de iluminação; -----------------  

- Alterações nos quadros eléctricos; -------------------------  

- Execução de ramal de electricidade. -----------------------  

3 – Conclusão ---------------------------------------------------------  

O valor de adjudicação da presente empreitada foi de 

203.761,56 €. ----------------------------------------------------------  

Há contudo a registar trabalhosa mais, cuja espécie não estava 

prevista e os quais se encontram acima descritos, no valor de 

19.199,50 €, os quais representam 9% do valor da empreitada, 

devendo para o efeito ser celebrado um contrato adicional. ----  

Assim sendo, deveria a Câmara notificar o empreiteiro, 

marcando um dia para proceder-se à sua vistoria para efeito 

da recepção provisória. " --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os trabalhos a mais 

descritos, devendo ser celebrado contrato adicional e seja 

marcado o dia 10 de Dezembro para vistoria e recepção 
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provisória. -------------------------------------------------------------  

*A27*  Realização do Jantar de #atal/2009:  -----------------------------  

A Câmara Municipal, à semelhança dos anos anteriores, 

deliberou organizar a Festa de Catal para os funcionários do 

Município e da Empresa Municipal Trancoso Eventos, EEM e 

seus familiares directos, oferecendo o jantar e os brinquedos 

aos filhos dos funcionários do Município e da Empresa 

Municipal, até aos 10 anos de idade. ------------------------------  

*A28*  Festa da Castanha na Póvoa do Concelho:  Em seguida foi 

presente orçamento para luz e som de Helena Achando 

Rodrigues José para a Feira em epígrafe no valor de 2.500 

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

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

"Adjudico por ajuste directo a Helena Achando Rodrigues José, 

o fornecimento referido pelo preço de 2.500 mais IVA, dado 

tratar-se de um fornecedor com garantia de boa execução, 

preço imbatível e dado ter em stock o material face ao reduzido 

preço para o acontecimento. A divisão financeira para 

cabimentar" -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A29*  Processo de Licenciamento Higio-Sanitário: Em seguida, foi 

presente o processo número 48 que diz respeito ao 

licenciamento de uma unidade móvel, ligeiro de mercadorias, 
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marca Mercedes Benz, matrícula 07-IF-13, que José dos Santos 

Aguiar, residente em São Martinho, concelho de Trancoso, que 

utiliza no transporte de venda de pão e produtos afins, em 

diversas localidades. -------------------------------------------------  

A Câmara, de acordo com o auto de vistoria, deliberou 

conceder o respectivo alvará de licenciamento higio-sanitário.  

*A30*  Bazar de #atal 2009:  Em seguida, foi presente o requerimento 

número 4508, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

20 do passado mês de Novembro, de Chupas E Morrão -

Construtores de Obras Públicas, com sede em Trancoso, a 

solicitar a cedência de um espaço no quiosque existente no 

Largo D. Dinis, em Trancoso, desde o dia 9 até ao dia 22 de 

Dezembro, para a realização de uma quermesse com receitas a 

reverter a favor do Centro de Solidariedade Social de Santo 

André - Cótimos.------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar com o compromisso 

de entrega no mesmo estado em que foi emprestado. ------------  

*A31*  AIRC:  Em seguida, foi presente o requerimento número 4578, 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 26 do passado 

mês de Novembro, da Associação de Informática da Região 

Centro, a solicitar a indicação do representante do Município 

na Assembleia Intermunicipal.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indicar como representante do 
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Município o senhor vereador doutor António Oliveira.--------- 

*A32*  Doação de Terreno destinado à construção do Centro Pré-

Escolar da Ribeirinha:  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar a doação do terreno 

com a área de 8.217 metros quadrados, inscrito na matriz 

predial da freguesia de Palhais sob o número 1212, destinado 

à construção do futuro Centro Escolar da Ribeirinha, dando 

poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar a 

competente escritura. ------------------------------------------------  

*A33*  Reforço de Apoio à Associação Juvenil da Ribeirinha:  -------  

Na sequência da deliberação do passado dia 28 de Agosto em 

que foram concedidos 250 euros para a despesa com a 

realização do Encontro de Concertinas que decorreu na 

freguesia de Reboleiro e face à constatação da insuficiência do 

respectivo apoio, a Câmara Municipal deliberou reforçar o 

mesmo, transferindo para a citada Associação, o montante 

de 750 euros.----------------------------------------------------------  

*A34*  Descontos nas Aquisições das Publicações do Município, 

Destinadas à Revenda:  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou fixar em 20%, o desconto nas 

aquisições de publicações do Município, destinadas à revenda.  

*A35*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

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

*A36*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A37*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.30 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:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  


