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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 2 DE JU�HO DE 2010. --------  

*A1*  Aos 2 dias do mês de Junho 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, António Nascimento e doutora Ivone Mouco e tendo 

faltado o senhor vereador professor Amílcar Salvador. ----------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador professor Amílcar Salvador. ------------------  

*A3*  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 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 102 datado de 1 do corrente mês de Junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 295.730,49 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 379.890,52 €. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento ------------  
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*A5*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor 

Presidente da Câmara para se referir ao Comunicado que a 

Câmara Municipal fez divulgar no passado dia 26 de Maio, a 

propósito das alterações à Rede Escolar do concelho, 

comunicadas pela DREC ao Município. ----------------------------  

O senhor Presidente da Câmara fez ainda referência às 

diligências por si desencadeadas, a propósito do mesmo 

assunto, junto da DREC e do Governo Civil, bem como junto 

do Primeiro Ministro. ------------------------------------------------  

Seguidamente foi colocado à votação a ratificação do citado 

Comunicado, tendo o mesmo sido ratif icado, por unanimidade e 

cujo conteúdo de imediato se reproduz na íntegra: ---------------  

-------------------------“COMU�ICADO -----------------------------  

O Município de Trancoso foi ouvido pela Senhora Directora 

Regional de Educação do Centro sobre uma proposta de 

alteração aos Agrupamentos Escolares existentes no concelho.  

�essa reunião o Município não assumiu qualquer compromisso, 

nem lhe foi apresentada uma proposta concreta, mas tão só 

várias soluções possíveis – que não acolheram o nosso 

consenso. --------------------------------------------------------------  

Entretanto, a Câmara Municipal de Trancoso soube ontem, 

pelas Escolas envolvidas, da tomada unilateral por parte da 

DREC de uma solução, que acaba com a autonomia das várias 
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escolas e integra num mesmo Agrupamento, a Escola 

Secundária de Trancoso, o actual Agrupamento de Trancoso e 

o Agrupamento de Escolas de Vila Franca das �aves. -----------  

Lamentavelmente, a mesma solução não foi adoptada noutros 

Municípios da Região, porventura por motivos de satisfação de 

interesses partidários. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso lamenta o teor desta decisão, 

discorda frontalmente da mesma e informa, que em face desta 

actuação, não aceitará no actual mandato autárquico, qualquer 

proposta de transferência de competências, ponderando 

mesmo, deixar de realizar todo e qualquer protocolo de 

colaboração. ----------------------------------------------------------  

Trancoso, 26 de Maio de 2010. -------------------------------------  

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento.” ----  

*A6*  De seguida o senhor Presidente da Câmara informou que iria 

decorrer no próximo sábado a visita do Primeiro Ministro a 

Trancoso, a fim de proceder à inauguração do Novo Bloco 

Escolar da EBI, seguindo-se a sessão solene de boas vindas e 

homenagem ao Primeiro Ministro, a que se seguirá o almoço 

para todas as entidades oficiais e convidadas, cerca de 120,  

sendo a despesa suportada pelo Município, mediante o 

procedimento por ajuste directo, ao Hotel Turismo de Trancoso.  

Não estiveram presentes neste período os senhores vereadores 
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doutora Ivone Mouco e o António Nascimento. -------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Concurso Público Urgente para Aquisição de Serviços de 

Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos nos Centros Urbanos 

de Trancoso e Vila Franca das �aves: ---------------------------  

Em seguida foi presente o relatório sobre o concurso em 

epígrafe que se reproduz na íntegra: --------------------------------  

----------------------------“Relatório ---------------------------------  

O presente relatório e relativo a um concurso público urgente 

para a aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos 

urbanos nos centros urbanos de Trancoso e Vila Franca das 

�aves, por um período de 18 meses após a celebração do 

contrato. ---------------------------------------------------------------  

Foram apresentadas propostas por parte de 5 concorrentes que 

se resume no quadro 1 seguinte, em que se regista o 

concorrente e o preço apresentado pelo mesmo e o preço base 

do concurso, por ordem de abertura das propostas: -------------  

 CO�CORRE�TES 
VALOR GLOBAL 

DA PROPOSTA 
VALOR BASE 

1 GREE�DAYS, S.A. 153.000,00 € 

177.000,00 € 

2 SUMA, S.A. 132.570,00 € 

3 RESUR, Lda. 124.992,00 € 

4 RVU, Lda. 167.000,00 € 



 
 

Acta  n . º    11  /  2010 .    Reunião  de    2 -06 -2010  

 

5 RUMOFLEX, S.A. 147.880,76 € 

(Valores sem IVA) 

A�ÁLISE DAS PROPOSTAS -----------------------------------------  

O critério de adjudicação definido no Concurso foi o do preço 

mais baixo. ------------------------------------------------------------  

O concorrente 5 – RUMUFLEX, S.A.,  não apresentou a 

declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do 

caderno de encargos, a que se refere a alínea a) do n.º 1 do 

artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos, conforme minuta 

constante no Anexo I do Programa de Procedimento, sendo 

pelo referido anteriormente motivo de exclusão. -----------------  

CO�CLUSÃO ----------------------------------------------------------  

Elaborou-se o Quadro 2, onde se ordena os concorrentes ao 

concurso público pelo critério de adjudicação. -------------------  

(Valores sem IVA) 

Face ao exposto anteriormente a proposta apresentada pelo 

 CO�CORRE�TES 
VALOR GLOBAL DA 

PROPOSTA 

VALOR 

BASE 

1 RESUR, Lda. 124.992,00 € 

177.000,00 € 

2 SUMA, S.A. 132.570,00 € 

3 GREE�DAYS, S.A. 153.000,00 € 

4 RVU, Lda. 167.000,00 € 

 RUMOFLEX, S.A.  147.880,76 € 

(Excluído) 
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concorrente RESUR, Lda., encontra-se em condições de ser 

adjudicada, deixando-se à consideração da Câmara 

Municipal.” ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar à empresa RESUR, 

Limitada a proposta de serviços objecto de concurso de acordo 

com o relatório, deliberou ainda excluir o concorrente 

REMOFLEX, SA, pelos motivos invocados no mesmo 

relatório. --------------------------------------------------------------  

Devendo ser cumpridos os demais formalismos, aprovando as 

minutas. ---------------------------------------------------------------  

*A8*  Arrendamento Social em Vila Franca das �aves:  --------------  

A Câmara Municipal deliberou publicar através de Edital o 

concurso para arrendamento em regime de renda social, de 1 

apartamento tipologia T3, localizado em Vila Franca das 

�aves. ------------------------------------------------------------------  

A avaliação das candidaturas respeitará os seguintes critérios 

e respectiva ponderação: --------------------------------------------  

I - Da residência ------------------------------------------------  

1 - Residência em Vila Franca das �aves - 30% ---------  

2 - Residência em freguesias limítrofes - 20% -----------  

3 - Outras localidades do concelho - 10% ----------------  

II - Agregado familiar ------------------------------------------  

1 - Com 1 ou mais filhos - 25% ----------------------------  
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2-Sem filhos-15% --------------------------------------------  

3 - Outras situações - 10% ----------------------------------  

III – Idade -------------------------------------------------------  

1 - Um dos cônjuges com idade até 30 anos - 25% ------  

2 - Um dos cônjuges com idade até 35 anos - 20% ------  

3 - Um dos cônjuges com mais de 35 anos - 10% --------  

IV - Do rendimento ---------------------------------------------  

1 - Com rendimento até 2 salários mínimos - 20% ------  

2 - Com rendimentos superiores - 10% --------------------  

As candidaturas deverão conter os documentos comprovativos 

das situações respeitantes aos critérios atrás mencionados e 

ser apresentadas em carta fechada, na Secretaria da Câmara 

Municipal, até ao próximo dia 30 de Junho. ---------------------  

*A9*  Destaque de uma Parcela : Em seguida foi presente o 

requerimento número 75, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 18 do passado mês de Fevereiro, 

de Maria Emília da Conceição Pinto, residente em Zabro, a 

solicitar autorização para o destaque de uma parcela de terreno 

a destacar do prédio rústico sito no lugar de Dordem, freguesia 

de Cogula, inscrito na matriz predial com o artigo 363, descrita 

na Conservatória do Registo Predial sob o número 

199/19930519. --------------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 
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Ambiente informaram a Câmara Municipal que o prédio que 

está sujeito à operação de destaque, está situado fora da zona 

urbana. O pedido de destaque da única parcela cumpre 

cumulativamente as seguintes condições constantes no 5º ponto 

do artigo 6º do Decreto-Lei número 60/2007 de 4 de Setembro:  

a) Na parcela destacada só seja construído edifício que se 

destine exclusivamente a fins habitacionais e que não 

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

b) Na parcela restante se respeite a área mínima fixada nos 

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

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

a área de 51.174 metros quadrados. A parcela a destacar tem a 

área de 21.382 metros quadrados. A parcela sobrante terá a área 

de 29.792 metros quadrados. A área de implantação da 

construção será de 133 e a habitação é constituída por rés-do-

chão e primeiro piso. -------------------------------------------------  

Na parcela sobrante, não será permitido efectuar mais nenhum 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o destaque de acordo 

com a informação dos Serviços. ------------------------------------  

*A10*  Protocolo de Cooperação Estratégica: Em seguida foi 

presente pedido de apoio com estadia no Hotel Turismo de 

Trancoso de 25 quartos e alimentação no restaurante Área 
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Benta para 40 pessoas para a assinatura do Protocolo referido 

em epígrafe entre as ERT Serra da Estrela e Douro e da FAM 

TRIP dos Agentes de Viagens. --------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

“Solicitar ao Hotel de Turismo a marcação dos quartos 

devendo ser pedido e efectuada marcação de jantar no Área 

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

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

*A11*  Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão Social: Em 

seguida o senhor vereador exarou o seguinte despacho: ---------  

“�o âmbito das comemorações do Ano Europeu do Combate à 

Pobreza e à Exclusão Social, está a ser promovida uma 

estafeta, por todo o país com a passagem de testemunho por 

jovens do PIEF e instituições que de algum modo trabalham 

com PIEC (ISS, CPCJCR; IPJ, IPSS, Autarquias, Escolas,  

O�Gs e Associações Juvenis).  --------------------------------------  

A estafeta chegará a Trancoso no próximo dia 4 de Maio e 

arrancará no dia 5 com destino a Moimenta da Beira, sendo 

necessário que o Município disponibilize um autocarro que 

transporte dos alunos das escolas até ao limite do concelho 

que participam na estafeta. ------------------------------------------  

Face ao exposto, determino aos serviços de transporte que 

solicitem orçamento para a execução do referido transporte 
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para uma viatura de 50 lugares, com saída no dia 4 de Maio 

pelas 14:00 horas do largo das Piscinas, em Trancoso, até ao 

limite do concelho com Celorico da Beira (E� 102) e regresso 

pelas 17:00 horas e no dia 5 de Maio, com saída pelas 08:45 

horas e regresso pelas 11:20 horas, saída do mesmo local e 

com destino ao limite do concelho com Aguiar da Beira (E� 

226)”. ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar a despesa como 

proposto e referida na informação. --------------------------------  

*A12*  Visita de Delegação Francesa a Trancoso: Em seguida foi 

presente informação do Posto de Turismo a dar conta que se 

torna necessária a aquisição de taças desportivas para o jogo de 

futebol de veteranos, sendo o valor necessário de 44,50 euros. -  

O senhor vereador João Carvalho exarou despacho a autorizar a 

despesa. ----------------------------------------------------------------  

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

*A13*  Mostra de Arte Contemporânea: Em seguida o adjunto do 

G.A.P. informou a Câmara da realização entre 27 de Maio e 5 

de Junho da Mostra referida em epígrafe, integrando o evento 

‘Mapas sem fronteiras – leituras ao piano’, pelo que se torna 

necessário oferecer um jantar aos intervenientes do referido 

evento, estimado em 307 euros. -------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 
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‘Autorizado o pagamento. À ratificação na próxima reunião.’ --  

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

*A14*  Apoio à Mostra de Arte Contemporânea do Côa e Douro 

Superior: --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, reconhecendo o interesse e a 

importância da divulgação da Mostra de Arte Contemporânea 

do Côa e Douro Superior, deliberou conceder à SOMA, 

Associação de Arte e Cultura, entidade organizadora da 

referida Mostra, um apoio financeiro de 3.000 euros, tendo 

sido igualmente deliberado suportar o alojamento e a 

alimentação dos artistas participantes no evento, sendo esta 

despesa repartida em partes iguais com os Municípios de 

Mêda e Vila �ova de Foz Côa. -------------------------------------  

*A15*  Aluguer de Autocarro: Em seguida, foi presente a proposta da 

empresa Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, com sede na 

Mêda, para o transporte de Miguel Choco a Fátima e regresso, 

para o dia 21 de Março, no valor de 700 euros. -------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Adjudique o transporte à Viúva Carneiro e Filhos, pelo valor 

de 700 euros.’ ---------------------------------------------------------  

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

*A16*  Em seguida, foi presente a proposta da empresa Viúva Carneiro 

& Filhos, Limitada, com sede na Mêda, para o transporte de 
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Trancoso a Lisboa e regresso, para o dia 25 de Março, no valor 

de 900 euros. ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Adjudique o transporte conforme proposta.’ ---------------------  

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

*A17*  Alojamento:  Em seguida, foi presente a factura número 

15/2010 da Residencial D. Dinis, com sede em Trancoso, no 

valor de 1.172 euros. -------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Pague-se o alojamento referente a uma equipa de futebol 

francesa que se deslocou à cidade de Trancoso, integrada num 

intercambio cultural e desportivo com o Grupo Desportivo de 

Trancoso.’ -------------------------------------------------------------  

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

*A18*  Em seguida, foi presente a factura número 18/2010 da 

Residencial D. Dinis, com sede em Trancoso, no valor de 828 

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

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Pague-se o alojamento referente a um grupo de jovens que 

visitou Trancoso e a região, numa iniciativa promovida pelo 

Clube Rotário de Trancoso.’ ----------------------------------------  

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

*A19*  Subsídios:  De seguida foi presente o requerimento número  
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1083,  da  Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 15  

do  pas sado  mês  de  Março ,  da Associação Cultural ‘Recordar 

é Viver’ – Mendo Gordo, a solicitar a atribuição de um 

subsídio para a organização de um convívio de 2 grupos de 

concertinas. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A20*  Seguidamente foi presente o requerimento número  1383 ,  da  

Sec re ta r i a  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 7  do  passado  

mês  de  Abr i l ,  dos mordomos da festa de Nossa Senhora da 

Graça - Castanheira, a solicitar um subsídio para custear as 

despesas com actuação das concertinas. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

250 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:  --------------------------------------------------------------------  

*A21*  Licença de Utilização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 422, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 25 do passado mês de Maio, de 

MF Pesca & Natura Unipessoal, Limitada, a solicitar licença de 
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utilização para fracção sito no Edifício 2000, em Trancoso. ----  

O Gestor de Procedimento da Divisão de Planeamento, 

Licenciamento, Urbanismo e Ambiente informou a Câmara que 

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

de 4 de Setembro, alerta para os devidos efeitos do seguinte: ---  

1 - O projecto inicial obteve a licença de utilização no 05-

07-2002, não tendo havido avaliação acústica da fracção 

(não era obrigatório), tendo existido nesta fracção um 

comércio a funcionar. ----------------------------------------  

2 - A Portaria nº 232/2008 de 11 de Março, na alínea j) do 

nº l do artigo 15º, refere que o processo deve ser 

instruído com avaliação acústica da fracção. --------------  

3 - O Decreto-Lei nº 129/2002 de 11 de Maio (que aprova 

o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios) 

entrou em vigor a 11-07-2002. ------------------------------  

4 - Tendo os Serviços dúvidas na interpretação das leis em 

vigor, nomeadamente quanto à necessidade de avaliação 

acústica nesta situação, foi por nós solicitado que se 

realizasse um parecer jurídico junto da CCDRC. ---------  

Assim, face ao exposto, alerta para o facto de aquando da 

entrada do processo, na análise da instrução do processo não se 

ter pedido ao requerente a avaliação acústica da fracção. -------  

A Câmara Municipal deliberou isentar de avaliação acústica 
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dado que a fracção já teve anteriormente licença de utilização 

anterior à publicação da legislação anterior. --------------------  

*A22*  Em seguida foi presente uma Certidão expedida pelo Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número quatrocentos e quarenta e um, no Sector de 

Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos,  

apresentado por José Paulo Pires dos Santos, residente na Rua 

Dr. António Vieira Meireles, N° 15 – 4º Esq., freguesia de 

Penafiel, Concelho de Trancoso, que o prédio urbano sito no 

Lugar de Courelas, freguesia de São Pedro, Concelho de 

Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 402, 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. -----------------------------------  

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

*A23*  Arruamentos e Passeios em Vila Franca das �aves: Em 

seguida, foi presente o requerimento número 2053, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês 

de Junho, da Freguesia de Vila Franca das Naves, a dar conta 

que tendo o Município de Trancoso adjudicado a empreitada de 

execução de arruamentos e passeios naquela freguesia, obras 
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que não têm tido realização, por falta imputável ao empreiteiro.  

Assim, dado que se mantém o impasse e a obra é necessária, 

vem solicitar a delegação de competência para a referida 

empreitada. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a delegação de 

competências e transferir o respectivo valor previsto em 

orçamento, devendo ir à Assembleia Municipal. -----------------  

*A24*  Pavilhão de Eventos da Póvoa do Concelho - Auto de 

Medição número 3:  Em seguida foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pela firma Imobiliária Trancosense, Limitada, está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 9.100 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A25*  Prescrição de Débitos: Em seguida foi presente informação 

dos serviços dando conta que para cumprimento do disposto no 

nº. 1 – Artº 48º da Lei Geral Tributária - aprovada pelo Dec. 

Lei nº. 398/98 de 17 de Dezembro e alterada pela Lei nº.  

15/2001 de 5 de Junho e Artº 28º - nº 2 - alínea K e nº 4 do 

mesmo artigo do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário - aprovado pelo Dec. Lei nº 433/99 de 26 de Outubro 
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e alterado pela Lei nº. 15/2001 de 5 de Junho, junto os débitos 

prescritos respeitantes ao ano de 2001, referentes a Ocupação 

de Lojas do Mercado, no valor de 60 euros, existentes neste 

Serviço de Execuções Fiscais , nos termos do Artº. 175º do 

C.P.P.T. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou mandar arquivar, declarando 

prescritos. -------------------------------------------------------------  

*A26*  Despesas e Honorários relativos à Elaboração da Resposta 

ao Relatório Final, no âmbito da Inspecção Ordinária 

realizada no Município de Trancoso:  Em seguida foi presente 

o ofício número 1413, da Secretaria, entrado nesta Câmara em 

9 do passado mês de Abril, dos advogados Castanheira Neves, 

com escritório em Coimbra, a solicitar o depósito de 2.500 

euros, a título de provisão para despesas e honorários relativos 

ao processo em epígrafe. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento. -------  

*A27*  Marcas Rodoviárias para Regular o Trânsito: Em seguida a 

Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que tendo surgido várias 

reclamações de munícipes relativas ao estacionamento em dois 

locais dentro da cidade de Trancoso, nomeadamente no Largo 

do Pelourinho (junto ao Pelourinho) e na Avenida D. Nuno 

Álvares Pereira (em frente ao Café Módulo's e em frente à casa 
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do Sr. João Chupa). ---------------------------------------------------  

Para se regularizar o estacionamento nestes locais, propõe que 

se realize a pintura de uma linha contínua, na cor amarela e 

com a espessura de 0,12m, sobre o bordo do passeio (marca 

rodoviária Ml2a). -----------------------------------------------------  

Esta pintura indica que é proibido parar ou estacionar desse 

lado da faixa de rodagem e em toda a extensão dessa linha. -----  

Estas marcas reguladoras valem por si, independentemente da 

existência de sinalização vertical, pelo que a sua aplicação não 

constitui uma sobrecarga de sinalização. Permitem indicar a 

proibição correspondente nos locais necessários e ainda 

acentuá-la nos locais em que a mesma já é prevista pelo Código 

da Estrada, e acentuam e prolongam a: zonas de interdição de 

paragem e estacionamento previstos no Código da Estrada para 

cruzamentos (5,00m do limite mais próximo da faixa de 

rodagem transversal dentro da; localidades). ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta, dando 

conhecimento à G�R. ------------------------------------------------  

*A28*  Vedação dos Reservatórios em Mendo Gordo: Em seguida foi 

presente informação dando conta que aquando da obra de 

abastecimento de água e saneamento a Mendo Gordo, foi 

adquirido terreno para a construção de dois reservatórios. ------  

Há pouco tempo, foi efectuada a vedação do espaço, tendo 
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ocupado mais terreno do que o adquirido anteriormente, pelo 

que o proprietário, pediu a verificação do sucedido. -------------  

Assim sendo depois de deslocação ao local constatou-se que o 

terreno ocupado ou inutilizado é de 232 metros quadrados, 

tendo sido pagos 139,50 metros quadrados, resultando 92,50 

metros quadrados que não foram negociados. ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou adquirir para domínio público 

92,50 metros quadrados pelo valor de 250 euros. ----------------  

*A29*  Prolongamento de Horário de Funcionamento: De seguida foi  

presente o requerimento número  1587 ,  da  Secre ta r i a  que  deu  

en t r ada  nes t a  Câmara  em 22  do  pas sado  mês  de  Abr i l ,  de 

Marcelo Ramos Sousa, a solicitar o alargamento de horário de 

funcionamento, do estabelecimento Quelh’as Bar, sito na Rua 

Escura, nº 1, em Trancoso, até às 3 horas bem como em 

vésperas de feriado e aos sábados até às 4 horas. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder autorização de 

alargamento de horário nos termos propostos. -------------------  

*A30*  Atribuição de Medalha de Honra do Município ao Primeiro 

Ministro Engº José Sócrates:  --------------------------------------  

No final da reunião do executivo foi recebida a Mesa da 

Assembleia Municipal, que, tendo tido conhecimento da vinda a 

Trancoso, do senhor Primeiro Ministro no próximo dia 5, 

informou os presentes de que a deliberação da Assembleia 
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Municipal tomada no passado dia 25 de Abril,  só tinha reunido 

28 votos favoráveis, quando eram necessários 30, não 

cumprindo assim o preceituado no artigo 3º do Regulamento 

Municipal de Atribuição de Medalhas. -----------------------------  

O senhor Presidente da Câmara, considerando a importância 

política da atribuição da medalha de honra ao senhor Primeiro 

Ministro, conjugada com a impossibilidade de convocação de 

uma Assembleia Municipal Extraordinária para tomada de nova 

deliberação, sustentou que o Município não tinha outra 

alternativa, a não ser atribuir a referida Medalha de Honra, 

sujeitando esta deliberação à ratificação da próxima 

Assembleia Municipal.  -----------------------------------------------  

Colocada esta proposta à discussão e votação, foi a mesma 

aprovada por unanimidade. -----------------------------------------  

*A31*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

minuta para efeitos de executoriedade imediata. ------------------  

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

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A33*  Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 
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constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 

 

 

 


