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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2010. -----  

*A1*  Aos 10 dias do mês de Agosto 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, João Carvalho, professor Amílcar 

Salvador, António Nascimento e doutora Ivone Mouco e tendo 

faltado o senhor vereador doutor João Rodrigues. ----------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador doutor João Rodrigues. ------------------------  

*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 149 datado de 9 do corrente mês de Agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 34.583,92 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 350.335,44 €. ----------------  

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

doutor António Oliveira que prestou algumas informações 

acerca da Feira de São Bartolomeu que irá decorrer em 

Trancoso, entre os dias 13 e 22 do corrente mês de Agosto. 

Depois de ter feito uma abordagem acerca dos espectáculos e 

dos expositores que irão estar presentes, em número e 

diversidade semelhantes ao que aconteceu em anos anteriores, 

informou que a Feira tem orçamento global de 286.000 euros, a 

que acresce o IVA à taxa legal, dos quais 158.000 euros serão 

suportados pela AENEBEIRA e os restantes 128.000 pela 

TEGEC, EEM. Referindo-se aos proveitos, acrescentou que 

estava previsto que a AENEBEIRA viesse a arrecadar cerca de 

177.000 euros. --------------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente, o mesmo vereador propôs que, à semelhança do 

que aconteceu no ano anterior, fosse alargado o período de 

funcionamento dos estabelecimentos de cafés, cafetarias, 

cervejarias, pastelarias, restaurantes, pizarias, tabernas, casas 

de pasto, bares e pubs, até às 4 horas, a vigorar durante o 

período da citada Feira, ou seja entre 13 e 22 de Agosto. -------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 2 do 

artigo 10.º, do Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e 

de Prestação de Serviços do Concelho de Trancoso, fixar um 
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horário de funcionamento mais alargado para alguns tipos de 

Estabelecimentos, em determinadas circunstâncias. ------------  

Assim, atendendo à realização da Feira de São Bartolomeu, 

que decorrerá de 13 a 22 de Agosto, foi deliberado proceder 

ao alargamento do período de funcionamento daqueles 

estabelecimentos, até às 4 horas, a vigorar durante o período 

da citada Feira. -------------------------------------------------------  

*A7*  Usando da palavra o senhor vereador professor Amílcar 

Salvador chamou a atenção para a necessidade de repor alcatrão 

nas ruas ‘Castelo de Vide’ e ‘Avenida Sá Carneiro’, na 

sequência de reparações de condutas de água que ali ocorreram.  

Acerca deste assunto, o senhor vereador João Carvalho 

informou que essa reposição ainda não tinha ocorrido, porque 

tem havido alguma dificuldade em conseguir massas quentes de 

alcatrão. ----------------------------------------------------------------  

Aquele vereador acrescentou ainda que, junto à ponte do 

Barrocal, era também necessário repor uma pequena quantidade 

de alcatrão. ------------------------------------------------------------  

*A8*  De seguida, usou da palavra o senhor vereador António 

Nascimento para alertar para a situação que, na sua opinião, 

reflecte inoperância dos serviços camarários. Segundo ele, nos 

contentores localizados junto ao local designado por 

‘fronteira’,  o lixo ia-se amontoando, sem que o mesmo fosse 
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retirado com regularidade, provocando maus cheiros e causando 

uma situação deplorável para os moradores e para quem nos 

visita. Na sua opinião e uma vez que foi colocado 

provisoriamente um novo contentor de lixo, deveriam ter sido 

selados os que já ali existiam e deveria ter sido colocado em 

aviso para que, temporariamente, fosse só utilizado o novo 

contentor. --------------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor vereador João Carvalho 

informou que, havendo dificuldades no acesso àquele local da 

empresa de recolha de resíduos sólidos urbanos, estavam a 

decorrer, ali , obras e que, por isso, havia sido colocado o novo 

contentor para remediar a situação. Desconhecendo parte do 

problema, acrescentou que ao assunto iria ser dada a atenção 

devida ------------------------------------------------------------------  

*A9*  Seguidamente, interveio o senhor vereador João Carvalho para 

informar que havia recebido um e-mail do Instituto Português 

da Juventude, a lembrar que, no próximo dia 12 do corrente 

mês de Agosto, irá ser comemorado o Dia Internacional da 

Juventude e, como tal, solicitava a colaboração da Câmara 

Municipal no sentido de poder ser facultada, gratuitamente, a 

entrada em espaços sujeitos a pagamento de acesso aos 

mesmos. Atendendo a que o único espaço onde são cobrados 

bilhetes de acesso é na Piscina Municipal de Trancoso, a 
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Câmara Municipal deliberou, à semelhança do ano anterior, 

conceder entradas gratuitas aos jovens até aos 25 anos, nas 

Piscinas de Trancoso. Publicite-se. Dê-se conhecimento à 

TEGEC, EEM.  --------------------------------------------------------  

*A10*  Reparação de Parede: Em seguida, foi presente informação 

dando conta que tendo sido demolida uma parede contígua a 

uma casa de habitação, propriedade de Silvestre Costa Franco, 

sita na Rua da Estrela, em Trancoso que originou fendas nessa 

habitação e sendo essa demolição executada pela Câmara 

Municipal, uma vez que a referida parede ameaçava ruir para a 

via pública, o proprietário apresentou um orçamento para 

reparação e consolidação das referidas deficiências, no valor de 

850 euros. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder, àquele proprietário, 

uma indemnização no valor referido de 850 euros. --------------  

Na sequência da análise do caso referido, o senhor Presidente 

da Câmara propôs que, tendo a Câmara Municipal procedido à 

demolição do edifício contíguo, dado o seu estado de ruína 

eminente, fossem contabilizados os respectivos custos pelos 

serviços camarários, de forma a que os mesmos sejam 

imputados aos proprietários. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta do senhor 

Presidente da Câmara. -----------------------------------------------  
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*A11*  Aquisição do Palácio Ducal: Acerca duma possível aquisição 

do Palácio Ducal, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

proposta seguinte para aquele efeito: -------------------------------  

1.  Aquisição do edifício conhecido por Palácio Ducal – 

500.000 euros: ------------------------------------------------  

2.  Aquisição do edifício anexo conhecido por ter sido a 

habitação do Sr. Ferreira – valor da aquisição; -----------  

3.  Indemnização pela desocupação de inquilinos. ------------  

O valor das indemnizações terá equivalência na sua totalidade 

no valor do incentivo recebido, embora do ponto de vista da 

Contabilidade, devesse ser restituído e o valor da indemnização 

ser equivalente. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta da 

aquisição do conjunto conhecido por Palácio Ducal ao 

proprietário empresa Ducal Gest, SA. -----------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A12*  Reapreciação de Informação Prévia:  De seguida, foi presente 

o requerimento número 448, da Secção de Obras Particulares, 

que deu entrada nesta Câmara em 4 do passado mês de Junho, 

de Luís Manuel Salvador Gonçalves, residente em Carnicães, a  

solicitar a reapreciação de uma informação prévia, com os 

seguintes fundamentos: ----------------------------------------------  

- O prédio onde se pretende edificar encontra-se na área de 
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expansão urbana, ainda que não seja na sua totalidade; --  

- O prédio é servido de infra-estruturas – estrada, 

saneamento, água e electricidade; --------------------------  

- O PDM, em revisão, não deixará de ampliar naquela 

direcção a zona de expansão urbana de Carnicães; -------  

- O equipamento é de interesse da freguesia com incidência 

na criação de postos de trabalho; ---------------------------  

- O local da eventual construção do cabril situa-se a 

distância que isenta de implicações sanitárias e nem 

sequer se avistará pelos obstáculos intermédios 

existentes. -----------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que o acto de licenciamento é 

feito na estrita observância da legislação em vigor. --------------  

A Câmara aprovou a 24/02/2010, através do ofício n° 587, 

informação prévia em nome da Ager Lusitano, Lda para a 

construção de um cabril.  ---------------------------------------------  

Nos termos do artigo 17° do R.G.U.E. "Efeitos" da informação 

prévia, esclarece-se que a informação prévia favorável, vincula 

a entidade na decisão pelo prazo de um ano, podendo o 

requerente, decorrido o referido prazo, requerer declaração á 

Câmara de que mantém os pressupostos de facto. -----------------  

O pedido de viabilidade aprovado de cabril, situa-se a 200 
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metros do limite da zona urbana da freguesia de Carnicães. 

Pelo que cumpre um dos pressupostos do P.D.M. constante no 

artigo 20°. -------------------------------------------------------------  

O requerente solicita viabilidade de construção de um lar, num 

prédio parcialmente situado na zona urbana. Uma vez que o 

edifício de 700 m2 "não cabe" todo na zona urbana, a maior 

parte situar-se-á fora da zona urbana. Pelo que a menos de 200 

metros do cabril.  ------------------------------------------------------  

Assim, pelo acima exposto, este serviço mantém o parecer de 

dever a câmara inviabilizar o pedido de viabilidade de 

construção de um lar. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar informação aos 

serviços se os índices devem ser verificados sobre o um terço 

do urbano ou sobre a totalidade da área do prédio. -------------  

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

ainda presente o requerimento número 570, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 23 do passado 

mês de Julho, de Jorge Manuel dos Santos, residente em 

Avelal, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita em Avelal, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 1699 da freguesia de São 

Pedro, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A14*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 571, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 23 do passado mês de Julho, de Maria Madalena dos Santos,  

residente em Rio de Moinhos, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

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

artigo 1027 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*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 572, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 23 do passado mês de Julho, de Maria Madalena dos Santos,  

residente em Rio de Moinhos, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

em Ribeira, Rio de Moinhos, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 303 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. -----------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A16*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 598, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 3 do corrente mês de Agosto, de Jorge Augusto de Oliveira 

Domingues, residente em Sebadelhe da Serra, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

edificação, sita na Rua da Capela, em Sebadelhe da Serra, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 400 da freguesia 

de Sebadelhe da Serra, 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. ----------------  

*A17*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 600, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 5 do corrente mês de Agosto, de Maria Rosa dos Santos, 

residente em Souto Maior, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma edificação, 

sita em Souto Maior, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 190 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. ---------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A18*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 602, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 5 do corrente mês de Agosto, de Maria Fernanda Caseiro 

Monteiro Pereira, residente em Lisboa, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

edificação, sita na Quinta da Seta, em Falachos, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 1800 da freguesia de 

Tamanhos, 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. ----------------  

*A19*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 608, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 9 do corrente mês de Agosto, de António Francisco do 

Nascimento, residente em Aldeia de Santo Inácio, na qualidade 

de proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de 

uma habitação, sita no Sitio da Fonte, em Aldeia de Santo 

Inácio, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 638 da 

freguesia de São Pedro, uma vez que o mesmo foi construído 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

Beneficiação de Arruamentos em Falachos: ---------------------  

*A20*  Auto de Medição número 1: 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 Gualdim Anciães Amado & 

Filhos, Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 8.304,75 euros. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A21*  Revisão de Preços:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que foi calculada a revisão de preços 

provisória referente à empreitada em epígrafe em virtude de 

ainda não se encontrarem publicados os índices, relativos ao 

período em execução da mesma, importando esta na quantia de 

85,56 euros. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar e proceder ao 

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

*A22*  Parque de Estacionamento junto a EBI (Pavimentação e 

Mobiliário Urbano) - Auto de Medição número 1: Em 
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seguida, foi presente informação prestada pela Divisão de 

Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma Eliseu 

& Filhos, Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 29.255,37 euros. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A23*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das �aves - Auto de Medição número 7: 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 Cipriano Pereira 

Carvalho & Filhos, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 28.632,24 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A24*  Isenção de Taxa de Licença de Funcionamento: Em seguida, 

foi presente o requerimento número 2767 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês de Agosto, da 

TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais de Lazer, EEM, a solicitar a isenção do pagamento de 

licenças obrigatórias para a realização dos vários concertos, no 

âmbito da realização da Feira de São Bartolomeu, a decorrer de 
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13 a 22 de Agosto. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira apresentou a 

seguinte proposta que de seguida se transcreve na íntegra: ------  

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

Considerando que a Feira de São Bartolomeu 2010 é 

organizada pela AE EBEIRA, pela Trancoso Eventos EEM e 

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

Considerando ainda que o Regulamento Municipal sobre a 

Instalação e Funcionamento de Recintos de Espectáculos e 

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

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

levados a cabo por autarquias e os integrados em festas 

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

taxa de licença de funcionamento, para todos os agentes 

económicos deste sector, presentes na Feira de São 

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

automóveis, barracas de tiro e diversos e outros equipamentos 

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

A Câmara Municipal, face à circunstância de o Município de 

Trancoso ser co-organizador da Feira de São Bartolomeu, 

deliberou isentar de licença obrigatória e taxas quer os 

concertos promovidos pela TEGEC e AE;EBEIRA, bem como 

as animações de carrosséis,  montanha russa, pistas de 
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carrinhos, barracas de tiro e outros equipamentos 

mecanizados, assim como as taxas relativas às licenças de 

funcionamento das tasquinhas típicas e restaurantes da feira.  

*A25*  Aluguer de Autocarro: Em seguida, foi presente a proposta da 

empresa Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, com sede na 

Mêda, para o transporte de Palhais a São João da Serra, em 

Oliveira de Frades e regresso, para o dia 31 de Julho, no valor 

de 350 euros. ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a realização da despesa, adjudicando à empresa 

Viúva Carneiro e Filhos a execução do transporte pelo valor de 

350 euros mais IVA. À reunião de Câmara para ratificação.’ --  

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

*A26*  Candidatura à Melhoria das Condições Habitacionais de 

Munícipes Carenciados:  Em seguida, foi presente a 

informação número 2514, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 15 do passado mês de Julho, da Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Trancoso, enviando relatório 

de habitação na qual reside a menor Joana Dias Luís, residente 

em Garcia Joanes, para procedimento de candidatura ao 

Regulamento de Apoio referido em epígrafe. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou informar a CPCJ de que em 

face do Regulamento aprovado será decidido lançar um 
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concurso em Outubro, altura em que deve ser realizada esta 

candidatura.-----------------------------------------------------------  

*A27*  Resíduos Sólidos Urbanos:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 2631 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 26 do passado mês de Julho, de Carlos Manuel 

Lobo Baltazar, residente em Ermesinde, a solicitar a retirada da 

tarifa de RSU de uma casa de habitação de que é proprietário 

na Rua Cruz Pedra, em Póvoa do Concelho, que só é ocupada 

nas férias. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir face ao Regulamento 

existente e o caso presente não se enquadrar no regime de 

excepção. --------------------------------------------------------------  

*A28*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2639 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês 

de Julho, de Luis Manuel Albino Salvador, residente em Fiães, 

a solicitar a retirada da tarifa de RSU do Jardim Nossa Senhora 

da Graça, propriedade da Fábrica da Igreja de Fiães, dado que o 

mesmo não produz qual tipo de resíduos. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar, devendo dar-se 

conhecimento à empresa Águas da Teja. --------------------------  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2647 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado mês 

de Julho, de Norberto Augusto Almeida, residente em 
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Trancoso, a solicitar a retirada da tarifa de RSU de uma casa de 

habitação de que é proprietário na Quinta da Cabana, por estar  

desocupada. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar que a situação não 

se encontra prevista em nenhuma excepção do Regulamento, 

pelo que se indefere. -------------------------------------------------  

*A30*  Recolha de Sangue: De seguida, foi presente o requerimento 

número 2695 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3 

do corrente mês de Agosto, da Associação de Dadores de 

Sangue de Vila Franca das Naves, a dar conta que estando 

previstas para os próximos dias 14, 15 e 21 de Agosto, três 

brigadas de recolha de sangue junto do recinto da Feira de São 

Bartolomeu, solicita que sejam assegurados almoços a 12 

pessoas. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ofertar os almoços aos 

técnicos tal como foi sugerido. -------------------------------------  

*A31*  Subsídio:  De seguida, foi presente o requerimento número  

2776 da  Sec re t a r ia  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 8  do  

co r r en te  mês  de  Agos to ,  da Associação Cultural e Recreativa 

de Trancoso, a solicitar a concessão de um subsídio para 

suportar as despesas de alimentação decorrentes da realização 

do XXI Festival de Folclore. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 
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1.600 euros à ACRT, destinado ao Festival de Folclore. -------  

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:  --------------------------------------------------------------------  

*A32*  �omeação de Conselheiro Local para a Igualdade: Em 

seguida, foi presente o requerimento número 2630 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 26 do passado mês de Julho, 

da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a 

solicitar,  nos termos da Lei, a nomeação do Conselheiro/a do 

Município --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com a 

abstenção da senhora vereadora, aprovar a indicação da 

senhora vereadora doutora Ivone Mouco. ------------------------  

*A33*  Material à Venda no Posto de Turismo: Em seguida, se 

reproduz na íntegra os materiais e respectivos preços a praticar:  

Material Autor 
Preço 
Custo 

IVA 
Preço de 
Venda 

As Bodas de D. Dinis, Português / Espanhol / 
Inglês Santos Costa 

4,76 € 5% 5,00 € 

Monografia de Trancoso Amado Caramelo 9,52 € 5% 10,00 € 

25 Sítios Arqueológicos da Beira Interior Associação ARA 9,52 € 5% 10,00 € 

Lendas, Figuras e Factos Históricos de Trancoso Santos Costa 14,29 € 5% 15,00 € 

Eduarda Lapa Dulce Helena Pires Borges 11,85 € 5% 12,44 € 

Trancoso - 10 Anos de Cultura Jorge de Figueiredo 6,18 € 5% 6,49 € 

Trovas e Profecias do Bandarra Santos Costa 4,76 € 5% 5,00 € 
Caderno Trancoso n.º 2 "Vida Milagres Madre 
Francisca Conceição" Simão Cardoso Pacheco 

3,55 € 5% 3,73 € 

"O Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 
2002 / 2003 Santos Costa 

8,31 € 5% 8,73 € 

"O Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 
2000 / 2001 Santos Costa 

7,13 € 5% 7,49 € 
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"O Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 
1999 Santos Costa 

6,65 € 5% 6,98 € 

"O Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 
1998 Santos Costa 

5,94 € 5% 6,24 € 

"O Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 
1997 Santos Costa 

6,23 € 5% 6,54 € 

"O Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 
1996 Santos Costa 

5,99 € 5% 6,29 € 

"O Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 
1995 Santos Costa 

5,49 € 5% 5,76 € 

"O Bandarra" - Almanaque Anuário de Trancoso 
1992 / 1994 Santos Costa 

4,24 € 5% 4,45 € 

Vates A. G. B. Ana Margarida Oliveira 14,29 € 5% 15,00 € 

O Silêncio das Palavras de Pietá Maria da Piedade F. Cunha 9,52 € 5% 10,00 € 

T-Shirts Cores 12,40 € 20% 14,88 € 

T-Shirts Preto e Branco 10,33 € 20% 12,40 € 

Pin's 0,83 € 20% 1,00 € 

Porta-Chaves 0,83 € 20% 1,00 € 

Emblema de Pano 2,07 € 20% 2,48 € 

Miniguião / Galhardete 6,25 € 20% 7,50 € 

Miniguião / Galhardete para revenda 5,00 € 20% 6,00 € 

DVD Festa da História 2005 12,40 € 20% 14,88 € 

CD "No Castelo de Chuchurumel" 10,74 € 20% 12,89 € 

Medalha com o Brasão de Trancoso 8,26 € 20% 9,91 € 

Postais, Unidade 0,42 € 20% 0,50 € 

Postais, Revenda 0,21 € 20% 0,25 € 

Colecção de Postais 4,17 € 20% 5,00 € 

Actas Colóquio Profetismo: de Bandarra a Vieira Município de Trancoso 5,71 € 5% 6,00 € 

Forais de Trancoso Maria Antonieta Garcia 9,52 € 5% 10,00 € 
 

A Câmara Municipal deliberou manter os anteriores preços de 

venda ao público. -----------------------------------------------------  

*A34*  Licença de Instalação e Funcionamento do Recinto 

Itinerante: Em seguida, foi presente o requerimento 2714 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara em do corrente mês de 

Agosto, de Carlos Alexandre Ribeiro Custódio, residente em 

Oeiras, a solicitar a licença referida em epígrafe, para uma 

pista de carros de diversão, instalada na Feira de São 

Bartolomeu, de 13 a 22 do corrente mês. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir a instalação e 

funcionamento do recinto itinerante, ficando o requerente 
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obrigado a apresentar o relatório da vistoria. --------------------  

*A35*  Prolongamento de Horário de Funcionamento: De seguida, 

foi presente o requerimento número  2734  da  Sec re t a r ia  que  

deu  en t rada  nes t a  Câmara  em 5  do  co r ren te  mês  de  Agos to ,  

de Paulo Miguel Lopes Madeira, a solicitar o alargamento de 

horário de funcionamento durante o mês de Agosto, do 

estabelecimento Bar Lareira, sito na Rua São José, nº 11, em 

Vila Franca das Naves, até às 4 horas. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir o prolongamento até às 

4 horas. ----------------------------------------------------------------  

*A36*  XXX Colóquio �acional da ATAM : Em seguida, foi presente 

o ofício da Associação dos Técnicos Administrativos 

Municipais, dando conta de estarem abertas as inscrições para o 

referido colóquio, que se realizará de 26 a 29 de Outubro, em 

Grândola / Tróia. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder à inscrição do doutor 

Fernando Delgado, doutor Francisco Coelho, doutora Carla 

Saraiva, Ana Maria, doutor António Oliveira, engenheiro 

Vítor Silva e o senhor Presidente da Câmara, bem como 

assegurar o pagamento das inscrições e despesas de 

alojamento. ------------------------------------------------------------  

*A37*  Aquisição de Campa nº 15:  De seguida, foi presente o 

requerimento número  2729  da  Sec re t a r i a  que  deu  en t rada  
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nes ta  Câmara  em 5  do  co r ren te  mês  de  Agos to ,  de Francisco 

Pedro Nascimento Afonso Vaz, residente em Belmonte, a 

solicitar que seja reposta a verdade e justiça, na situação de 

aquisição da campa nº 15, em nome de Celeste dos Anjos, onde 

estava enterrado desde 1963 Abel António, com colocação de 

lápide, manutenção e colocação de flores até á presente data. --  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, respeitar os 

direitos adquiridos pela venda realizada pelo Município em 14 

de Maio de 1998 a Celeste dos Anjos, por ser a única titular 

de direitos no caso vertente. Comunique-se. ---------------------  

*A38*  Pedido de Indemnização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 2339 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 28 do passado mês de Junho, de Torcato Portugal 

Pinto Faria, a solicitar o pagamento por danificação do pára-

choques da sua viatura, numa tampa do colector de esgotos, não 

sinalizada, no lugar de Quintas de Cima em Castaíde. -----------  

A Câmara Municipal deliberou indemnizar no valor de 126,91 

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

*A39*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2759 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês 

de Agosto, de João António Lopes da Silva, residente na Suíça, 

a solicitar o pagamento por danificação do pára-choques da sua 

viatura, numa caixa de saneamento, não sinalizada, no lugar de 
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Castaíde, no valor de 302,50 euros. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indemnizar na quantia de 

302,50 euros. ----------------------------------------------------------  

*A40*  Transportes: Em seguida, foi presente o requerimento da 

CERCIG – Guarda, a solicitar a continuação do transporte de 

Marcelo Henrique S. Domingues, desde a Venda do Cepo, de 

Rui José de Couto Melo, desde a Catraia de Freches e de 

Cristiano Gabriel Rodrigues desde Maçal da Ribeira para a 

Guarda, desde o dia 1 de Setembro. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manter o apoio à família como 

no ano anterior, concedendo o transporte a partir de 1 de 

Setembro, devendo os serviços providenciar nesse sentido. ----  

*A41*  Descontos para a ADSE:  --------------------------------------------  

Em face da decisão do Governo de aumentar em 3% os 

descontos das entidades para a ADSE o que no caso dos 

Municípios é injusto, dado que os mesmos já suportam a quase 

totalidade da despesa, ao contrário do que acontece com o 

Estado Português. -----------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, transmitir à A;MP o 

descontentamento do Município de Trancoso face a esta 

injustiça que deveria motivar um firme protesto por parte dos 

Municípios Portugueses. --------------------------------------------  

*A42*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 
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tomadas por unanimidade, tendo esta acta sido aprovada em 

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

*A43*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A44*  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 Director de Departamento 

da Administra Geral que a redigi.-----------------------------------  

O Presidente da Câmara: 

O Director de Departamento: 

 

 

 


