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ACTA DA REU"IÃO ORDI"ÁRIA DA 

CÂMARA MU"ICIPAL DE TRA"COSO 

REALIZADA EM 26 DE JA"EIRO DE 2010. ---  

*A1*  Aos 26 dias do mês de Janeiro do ano 2010, 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 22 do 

passado mês de Dezembro, 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 

91° do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja afixada 

no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. -------  
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*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 16 datado de 25 do corrente mês de Janeiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 374.206,89 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 385.3 15,88 €. ---------------  

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

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

António Nascimento, tendo chamado à atenção para a situação 

passada recentemente com o senhor José Paulo Plácido Pascoal, 

possuidor de uma banca de flores, na Praça Municipal.  ----------  

Assim, acrescentou, o referido munícipe, foi notificado pela 

Autarquia para efectuar o pagamento da respectiva banca, 

constando da referida notificação que o montante a pagar seria 

de 78 euros e não 48 euros, que era a importância que 

costumava pagar, tendo aquele naturalmente, estranhado a 

razão de tal aumento de taxa, dado não ter sido previamente 

avisado. O senhor vereador António Nascimento qualificou esta 

situação de muito estranha, dado não ter sido efectuado 

qualquer aviso prévio relativamente ao aumento tão 

significativo da taxa em causa, bem como, o facto de não terem 

sido realizadas quaisquer obras no referido espaço, que 

justificassem, de alguma forma aquele aumento. -----------------  
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Assim a propósito das citadas obras, não realizadas, 

acrescentou que, as mesmas são urgentes, em particular ao 

nível do telhado, dado que este se encontra, aliás como todo o 

local, bastante degradado. -------------------------------------------  

A propósito da situação relatada, foi chamado o funcionário 

Abel Coelho, ligado ao Serviço de Feriras e Mercados, para 

esclarecimento da mesma. -------------------------------------------  

O referido funcionário, lembrou que a nova Lei que regula a 

Organização e Gestão das Feiras e Mercados, determina que o 

cálculo das taxas se faça sempre, pela área ocupada, em metros 

quadrados e não da forma como se fazia, ou seja, por banca. ---  

Assim e em conformidade, os Serviços da Autarquia 

procederam à medição de todos os espaços, tendo em 

consequência, sido revistas as taxas de todos os vendedores da 

Praça e do Mercado Municipal, sendo por isso esta justif icação 

da alteração da taxa. --------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente o senhor Presidente da Câmara aproveitou para 

lembrar que a questão da Praça Municipal necessita de um 

debate mais amplo e que se prende, com aquilo que a Autarquia 

pretende fazer e como financiar as opções que vierem a ser 

tomadas. ---------------------------------------------------------------  

Assim, acrescentou, todos estão de acordo em dotar o Mercado 

Municipal de condições quer para os vendedores, quer para 
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consumidores. ---------------------------------------------------------  

Na sua opinião, referiu, não será necessário afectar toda a área 

ocupada hoje pelo Mercado Municipal, à construção da futura 

Praça Municipal, podendo uma parte dessa área, ser cedida para 

a realização de investimento imobiliário, área comercial,  

escritórios e até habitação, seleccionando-se para o efeito, um 

parceiro privado. ------------------------------------------------------  

Referiu ainda que aquilo que distingue Trancoso, é na sua 

opinião, o património e o comércio, tendo por isso Trancoso 

enquanto meio de dimensão intermédia, condições para receber 

a construção de um pequeno centro comercial.  --------------------  

A perspectiva apresentada pelo senhor Presidente da Câmara 

relativamente ao modelo de intervenção no Mercado Municipal, 

mereceu a concordância genérica dos presentes. ------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi ainda 

presente o requerimento número 23, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado 

mês de Janeiro, de Jorge Rogério dos Santos Augusto, residente 

em Fiães, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita em Poço do Barro, 

em Fiães, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo P416 da 

freguesia de Fiães, uma vez que o mesmo foi construído antes 
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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. ----------------  

*A8*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 37, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

13 do passado mês de Janeiro, de Joaquim d'Aguiar, residente 

em São Martinho, a solicitar isenção de licença de utilização de 

um palhal/arrumo, sita em Quinta das Fontes, em Souto Maior, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 353 da freguesia 

de Souto Maior, 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. ----------------  

*A9*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 47, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

18 do passado mês de Janeiro, de Licínio Lopes dos Santos, 

residente em Mem Martins, na qualidade de cabeça de casal, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na Rua Direita, em Fiães, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 256 da freguesia de Fiães, uma vez que o mesmo foi 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A10*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 48, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

18 do passado mês de Janeiro, de Licínio Lopes dos Santos, 

residente em Mem Martins, na qualidade de cabeça de casal, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na Rua Direita, em Fiães, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 257 da freguesia de Fiães, 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. ----------------  

*A11*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 52, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

21 do passado mês de Janeiro, de António Joaquim Guerra, 

residente em Vila Garcia, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de um arrumo, sita em 

do Coelho, em Valdujo, omisso na matriz predial urbana, 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 
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interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A12*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 55, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

21 do passado mês de Janeiro, de Artur Manuel Lourenço 

Domingos, residente em Rabaçal, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

casa/arrumos, sita no cruzamento do Rabaçal, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 557 da freguesia de Valdujo, 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.---------------- 

*A13*  Construção do Parque de Lazer (Urbanização Quinta do 

Conde) - Auto de Medição número 5: Em seguida foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado pela 

firma António José Baraças, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 52.410,70 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A14*  Pavilhão de Eventos da Póvoa do Concelho - Auto de 

Medição número 1: Em seguida foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, 
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informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma 

Imobiliária Trancosense, Limitada, está em conformidade com 

os trabalhos executados, no valor de 48.554,50 euros. -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A15*  Beneficiação de Instalações Desportivas (Campo de Jogos do 

Parque Municipal) - Auto de Medição número 5: Em seguida 

foi presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de 

Obras desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, 

elaborado pela firma Eliseu & Filhos, Limitada, está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

42.971,10 euros. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A16*  Reparação e Beneficiação de Arruamentos nas Torres - Auto 

de Medição número 1: Em seguida foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma Lopes 

& Irmãos, Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 11.371,52 euros. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A17*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 
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Franca das "aves: Em seguida foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, 

informando que na fase de procedimento nenhum interessado 

apresentou qualquer lista de erros e omissões. --------------------  

O empreiteiro detectou na fase de execução da obra uma lista 

de erros e omissões, tendo comunicado ao dono de obra. A 

fiscalização classificou a lista de erros e omissões como 

trabalhos de suprimento de erros e omissões cuja detecção era 

exigível na fase de formação de contrato, de acordo com o 

disposto no ponto 3 do artigo 378 do Código dos Contratos 

Públicos. Assim sendo e de acordo com o disposto no ponto 5 

do artigo 378 do Código dos Contratos Públicos, o empreiteiro 

é responsável pela execução suportando metade do preço. ------  

Estes trabalhos reportam-se a erros, incorrecta quantificação no 

mapa de medições e omissões, trabalhos indispensáveis à 

execução da empreitada, mas que não constavam no mapa de 

medições. As omissões são trabalhos de espécie diferente do 

contrato inicial, o que originou a apresentação de preços novos 

para esses trabalhos, tendo a fiscalização acordado esse preço, 

uma vez que entende que os preços propostos estão de acordo 

com os preços praticados na região para este tipo de trabalhos. 

Anexa-se uma lista de erros e omissões e que têm os seguintes 

valores: ----------------------------------------------------------------  
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-Erros ………. 23.998,17 € -------------------------------------  

-Omissões……7.236,40 € ---------------------------------------  

O total deste valor é de 31.234,57 €, sendo que metade deste 

valor é suportado pelo empreiteiro ou seja 15.617,29 €. Esta 

classificação de trabalhos de suprimento de erros e omissões 

não mereceu por parte do empreiteiro qualquer reclamação nem 

qualquer pedido de prorrogação de prazo. -------------------------  

Deverá o dono de obra ordenar a execução destes trabalhos,  

tendo sido fornecidos todos os elementos necessários para esse 

efeito, designadamente os elementos de solução de obra. O 

prazo de execução de obra mantém-se, não havendo lugar a 

qualquer prorrogação. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a informação devendo 

ser executados todos os trabalhos constantes da informação. -  

*A18*  Pagamento dos Trimestres em Atraso de Feirantes:  Em 

seguida o Serviço de Feiras e Mercados informou a Câmara que 

tem na sua posse diversos processos relativos a feirantes, que 

solicitaram autorização para o pagamento de alguns trimestres 

em falta, não tendo até à presente data, o mesmo sido 

efectuado. Considerando a alteração da penalização 

relativamente aos montantes em divida, prevista no novo 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

Outras Receitas do Município de Trancoso e Respectiva Tabela 
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que o Integra, do Concelho de Trancoso, recentemente 

publicada, não é hoje já possível, a aplicação nos referidos 

processos, do agravamento de 50% sobre os citados montantes. 

Informa-se ainda que os novos processos, não transitaram para 

débito, dado os períodos temporais a que respeitam. -------------  

Assim, torna-se necessário que a Câmara Municipal definisse a 

forma de proceder relativamente à cobrança nos processos atrás 

referidos e outros que possam estar nas mesmas circunstâncias.  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a cobrança em 

dívida, sem o agravamento, dado o Município o ter 

considerado ilegal, em face de pareceres, tal cobrança. --------  

*A19*  Análises Laboratoriais: Em seguida foi presente informação 

prestada pelo Médico Veterinário Municipal a dar conta que de 

acordo com a legislação em vigor e na execução de tarefas de 

inspecção higio-sanitário é necessário a realização de um 

protocolo ou contrato para execução de análises laboratoriais 

de vários tipos. --------------------------------------------------------  

Os serviços informaram que o valor estimado para a execução 

das referidas análises é de 3.500 euros, já com IVA incluído. --  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a celebração de 

contrato com laboratório, para a execução destas análises, de 

acordo com a informação. ------------------------------------------ 

*A20*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 
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264, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do 

corrente mês de Janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso a 

solicitar a atribuição de um subsídio de 10.000 euros, para 

obras de reparação do Complexo Desportivo. --------------------- 

A Câmara Municipal deliberou apoiar o GDT concedendo um 

subsídio de 10.000 euros, mediante protocolo. -------------------  

(ão votou nem participou na votação o senhor Presidente da 

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

*A21*  Em seguida, foi presente o requerimento número 271, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do corrente mês 

de Janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar a 

atribuição de um subsídio de 74.308 euros, para pagamento da 

divida relativa à obra do Complexo Desportivo. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor 

global de 74.308 euros, mediante protocolo, destinado ao 

pagamento das obras realizadas no campo de futebol. ----------  

(ão votou nem participou na votação o senhor Presidente da 

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

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:  --------------------------------------------------------------------  
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*A22*  Ciclo de Revisão Tarifária de 2010:  Em seguida, foi presente 

o requerimento número 4999, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 29 do passado mês de Dezembro, da Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, a dar conta, que 

no seguimento da informação enviada pela Águas da Teja, SA e 

no quadro das suas atribuições e competências, ao abrigo da 

alínea g) do número 2 do artigo 5° do Decreto-Lei número 

277/2009, de 2 de Outubro, emitir o respectivo parecer, 

obrigatório, mas não vinculativo, para apoio à decisão sobre a 

actualização do tarifário a vigorar em 2010, que de seguida se 

produz na integra: ----------------------------------------------------  

"�ota Técnica nº 1-001586/2009 ------------------------------------  

Data: 2009-12-15 -----------------------------------------------------  

1. Introdução ---------------------------------------------------------  

Encontram-se cometidas à Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos, I.P.,  (ERSAR, I.P.) as atribuições de 

"monitorizar o cumprimento contratual, legal e das demais 

normas aplicáveis às actividades das entidades gestoras" e 

"supervisionar e avaliar as tarifas e outros aspectos 

económico-financeiros de entidades gestoras, nomeadamente 

emitindo pareceres, propostas e recomendações", nos termos 

das alíneas f) e g) do n° 2 do artigo 5° do Decreto-Lei nº 

277/2009, de 2 de Outubro. ------------------------------------------  
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�o âmbito do ciclo anual de revisão tarifária de serviços 

municipais geridos por contrato para o ano de 2010 foi 

solicitado à Águas da Teja, S.A. (AdTeja), o envio da 

respectiva proposta de tarifário para o ano em referência, via 

ofício nº IRAR/0-005606/2009, de 15 de Outubro. ----------------  

Em resposta a este pedido foi remetida à ERSAR, I.P. a 

proposta de tarifário para 2010, via ofício com a referência nº 

CAAdT. 093/2009, datado de 19 de �ovembro de 2009. ---------  

2. Análise da proposta de tarifário para 2010 --------------------  

De acordo com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 35º do 

contrato de concessão, a forma de revisão do tarifário deverá 

obedecer às fórmulas aí previstas. ---------------------------------  

Ora, analisando a nota justificativa do cálculo dos factores de 

revisão K1 e K2, verifica-se que foram utilizados os últimos 

índices publicados à data da proposta de revisão, Outubro 

(IPC) e Junho (mão-de-obra), tendo sido estimados os valores 

dos referidos índices para Janeiro de 2010. -----------------------  

Assim, a AdTeja propõe os valores de Kl = 1.02054 e K2 = 1.  

0182 para os factores de revisão das tarifas de serviços de 

águas e dos preços de construção de ramais de esgotos, 

respectivamente. ------------------------------------------------------  

�ão obstante o facto de a metodologia empregue não 

corresponder ao descrito no Contrato de Concessão mas 
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procurando a ERSAR, I.P. agilizar o processo de revisão 

tarifária, entende esta entidade proceder ao cálculo do 

coeficiente para possível validação dos valores apresentados 

pela AdTeja. -----------------------------------------------------------  

�esta medida, utilizando a mesma didáctica proposta pela 

AdTeja, calcularam-se os coeficientes Kl - 1,0205 e K2 = 

1.0182, idênticos aos apresentados pela Concessionária. -------  

Utilizando os factores Kl e K2 obtidos não se verificam, 

quando se determinam as tarifas com quatro casas decimais,  

tal como indicado na Recomendação IRAR n° 1/2009, de 28 de 

Agosto (Recomendação Tarifária), divergências, que não 

possam facilmente ser atribuídas aos arredondamentos 

efectuados, entre os valores calculados pela ERSAR, I.P. e os 

apresentados pela AdTeja (ver quadros em anexo). --------------  

3. Recomendações ----------------------------------------------------  

Tendo em atenção o acima exposto, considera-se que a 

proposta de tarifário apresentada reúne condições para ser 

aprovada pelo Concedente. ------------------------------------------  

Sem prejuízo do quanto referido relativamente a este facto, 

importa realçar que as recomendações constantes da �ota 

Técnica nº 149/2009, de 26 de Janeiro, remetida no âmbito do 

CRT de 2009, não foram atendidas. --------------------------------  

Por outro lado, dada a publicação do Decreto-Lei nº 194/2009, 
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de 20 de Agosto diploma que estabelece o regime jurídico dos 

serviços municipais de abastecimento público de água, de 

saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos 

urbanos, que entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2010 (1 ) bem 

como a da Recomendação IRAR nº 1/2009, de 28 de Agosto,  

Recomendação Tarifária (2 ) relativa à formação de tarifários 

dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo 

humano, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão 

de resíduos urbanos, reconhece a ERSAR a necessidade de um 

aditamento no prazo de 3 anos, com vista à harmonização do 

contrato à nova legislação, pelo que consideramos que deverá 

nesse momento ser equacionado o cumprimento das orientações 

efectuadas na Recomendação Tarifária, nomeadamente, face ao 

tarifário actualmente praticado pela concessionária, a não 

utilização de escalões "zerados". -----------------------------------  

4. (otas finais --------------------------------------------------------  

Aproveita-se a oportunidade para referir que a ERSAR, I.P., no 

âmbito das atribuições e competências que lhe estão cometidas 

pelo Decreto-Lei nº 277/2009, de 2 de Outubro, desenvolverá 

as acções que se demonstrem essenciais e necessárias para 

apoiar as entidades gestoras dos serviços municipais de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, 
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nomeadamente, na adaptação da prestação destes serviços e 

respectivos contratos ao regime aprovado pelo Decreto-Lei nº 

194/2009, de 20 de Agosto, que entra em vigor no dia 1 de 

Janeiro de 2010, bem como na implementação dos 

procedimentos definidos na Recomendação IRAR nº 1/2009, de 

28 de Agosto, Recomendação Tarifária, relativa à formação de 

tarifários dos serviços públicos de abastecimento de água para 

consumo humano, de saneamento de águas residuais urbanas e 

de gestão de resíduos urbanos. -------------------------------------  

(1 ) Sem prejuízo de o Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de 

Agosto, ser imediatamente aplicável ao modelo de gestão 

concessionada a partir do dia 1 de Janeiro de 2010, importa 

notar que as Concessionárias destes serviços dispõem de 3 

anos (até 20 de Agosto de 2012) para adaptar os respectivos 

contratos de concessão e regulamentos de serviço ao regime ali 

estabelecido, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do citado 

diploma legal. ---------------------------------------------------------  

(2 ) Cumpre sublinhar que a implementação de alguns aspectos 

da Recomendação Tarifária, nos casos em que a entidade 

gestora é uma Concessionária, poderá implicar a necessidade 

de prévia revisão do respectivo contrato de concessão e 

tarifário com vista a acautelar o equilíbrio económico-

financeiro da concessão (uma vez que a prestação do serviço 
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por parte da Concessionária deve permitir a recuperação dos 

custos incorridos, ainda que através de uma estrutura tarifária 

diferente)." ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão de tarifário 

devendo ser informado a concessionária e o IRAR. -------------  

*A23*  Obras Particulares: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 760, da Secção de Obras Publicas que deu entrada nesta 

Câmara em 3 do passado mês de Dezembro, da firma António 

Castela e Neto, Limitada a solicitar licenciamento de obras 

juntando para os efeitos os elementos instrutórios inerentes ao 

tipo de pedido. --------------------------------------------------------  

O Gestor de Procedimento informou a Câmara que de acordo 

com o nº 6, do artigo 11°, do Decreto-Lei nº 60/2007 de 4 de 

Setembro, alerto para os devidos efeitos o senhor Presidente da 

Câmara Municipal de que a Escritura de Compra e Venda se 

realizou no dia 29-06-2004 e refere: "...Em conformidade com 

a referida deliberação camarária de vinte e seis do passado mês 

de Fevereiro, o lote objecto desta escritura não poderá ser 

alienado no prazo de dez anos e a construção a erigir deverá 

ocorrer no prazo máximo de dois anos, sob pena de reversão 

para o Município de Trancoso, sem direito a qualquer 

indemnização pelas benfeitorias realizadas...".  -------------------  

A Câmara Municipal deliberou, deferir atento a que o lapso 
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de tempo decorrido, tem a ver com a falta de infra-estruturas 

municipais, cuja execução se atrasou, entendendo o 

Município não exercer o direito de reversão. --------------------  

Transportes Escolares: ---------------------------------------------  

*A24*  De seguida foi presente informação do Sector de Transportes 

Escolares a dar conta que na sequência do pedido de proposta 

para a realização do transporte escolar, de vários alunos, entre 

as localidades de Cruzamento da Cunha e Benvende para os 

Estabelecimentos de Ensino existentes em Palhais e Reboleiro, 

no período da tarde e de manha, o concorrente Aristides Nobre 

dos Santos, apresenta o preço de 50 euros, acrescido do valor 

do IVA. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o referido 

transporte pelo preço de 50 euros ao operador Aristides (obre 

dos Santos. ------------------------------------------------------- ----- 

*A25*  Em seguida, foi presente o requerimento número 266, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do corrente mês 

de Dezembro, de Sérgio Duarte Pereira Tenreiro, residente na 

Quinta da Castanheira, freguesia de Vila Garcia, a solicitar o 

pagamento de 20 euros diários para o transporte de seus filhos 

que frequentam a Escola do 1° CEB de Vila Franca das Naves. 

-De seguida foi presente informação do Sector de Transportes 

Escolares a dar conta que de acordo com o despacho exarado 
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em 20 do corrente mês de Janeiro, informou ainda que o 

montante que a Câmara Municipal pagou durante o ano lectivo 

anterior a importância de 15 euros por dia. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, dado a impossibilidade de 

encontrar no mercado operador para tal transporte, dadas as 

difíceis condições da estrada, conceder ao pai pela 

importância de 20 euros por dia, o referido transporte, o 

subsídio / compensação pelo transporte dos alunos desde o 

inicio do ano lectivo. ------------------------------------------------  

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

*A26*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4972, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado mês 

de Dezembro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar 

transporte para a equipa de seniores se deslocar ao Soito - 

Sabugal. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A27*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4973, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado mês 

de Dezembro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar 
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transporte para a equipa de infantis se deslocar a Vilar 

Formoso. ---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A28*  Em seguida, foi presente o requerimento número 97, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês 

de Janeiro, da Escola Secundária com 3° Ciclo Gonçalo Anes 

Bandarra de Trancoso a solicitar transporte para o desporto 

escolar. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes. A reunião para ratificação." --------  

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

*A29*  Em seguida, foi presente o requerimento número 133, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente mês 

de Janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar 

transporte para a equipa de infantis se deslocar a Mêda. ---------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

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

*A30*  Em seguida, foi presente o requerimento número 134, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente mês 

de Janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar 

transporte para a equipa de seniores se deslocar a Figueira de 

Castelo Rodrigo. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A31*  Em seguida, foi presente o requerimento número 140, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 1 2 do corrente 

mês de Janeiro, da Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso a solicitar transporte para a equipa de basquetebol se 

deslocar à Guarda. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A32*  Em seguida, foi presente o requerimento número 146, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente mês 
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de Janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar 

transporte para a equipa de juniores se deslocar a São Romão. -  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A33*  Em seguida, foi presente o requerimento número 214, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 18 do corrente mês 

de Janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar 

transporte para a equipa de juniores se deslocar a Gouveia. -----  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A34*  Em seguida, foi presente o requerimento número 241, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do corrente mês 

de Janeiro, da Banda Filarmónica de Freches a solicitar 

transporte para Almendra. ------------------------------------------- 

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 
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ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A35*  Em seguida, foi presente o requerimento número 179, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente mês 

de Janeiro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso a solicitar 

transporte para deslocação de criança e adulto a consulta ao 

Hospital de Viseu. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes. A reunião para ratificação." --------  

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

*A36*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A37*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A38*  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.  -----------------------------------------  
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O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  


