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ACTA DA REU!IÃO ORDI!ÁRIA DA 

CÂMARA MU!ICIPAL DE TRA!COSO 

REALIZADA EM 12 DE JA!EIRO DE 2011. ---  

*A1*  Aos 12 dias do mês de Janeiro do ano 2011, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, 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 16,00 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 25 do 

passado mês de Novembro, dispensando a sua leitura em 

virtude desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os 

membros da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 

do artigo 91º do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja 

afixada no átrio do edifício dos Paços do Município de 
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Trancoso. --------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 7 datado de 11 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 135.592,50 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 388.086,82 €. ----------------  

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

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

João Carvalho para, se referir às mudanças ocorridas no 

mercado semanal, devido à necessidade de realização das obras 

de reabilitação do Campo da Feira, afirmando que o próximo 

mercado irá decorrer, sem dificuldades significativas, 

encontrando-se os lugares já distribuídos e identificados,  

estando por isso, na sua opinião, criadas as condições para que 

a Feira decorra com normalidade. ----------------------------------  

*A6*  Seguidamente o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

tomou a palavra para solicitar que lhe fosse disponibilizado o 

quadro de pessoal da Empresa Municipal TEGEC, EEM: --------  

*A7*  De seguida o Executivo Municipal dado tratar-se de uma 

reunião pública, recebeu o empresário Jivan Macan, bem como 

o seu contabilista, a fim de solicitar a reapreciação da decisão 

da autarquia de fazer cessar o exercício da sua actividade no 
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Mercado de Trancoso. ------------------------------------------------  

O referido contabilista, em nome do citado empresário, veio 

alegar que a citada decisão da Autarquia, representou para o 

mesmo empresário, uma fortíssima penalização, pondo em 

causa a sua actividade, tendo ainda reconhecido e lamentado as 

atitudes de um dos colaboradores, para com os funcionários do 

Município, comprometendo-se a que tais comportamentos não 

se repetirão, garantindo que cumpriria na integra os 

regulamentos do Mercado Municipal.  ------------------------------  

Exposto que foi o pedido do interessado e já sem a sua 

presença, a Câmara Municipal deliberou aceitar de novo no 

Mercado Municipal, atribuindo-lhe o lugar que tinha sido 

suspenso, sob a condição de à primeira agressão, que revele 

indisciplina a qualquer funcionário municipal, será 

definitivamente suspenso do Mercado Municipal, com eficácia 

a partir do mercado de 4 de Fevereiro próximo. -----------------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Demolição de Obras Clandestinas nos Moinhos das Cebolas: 

Em seguida foi presente o ofício número 4073, da Secretaria, 

que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês de 

Dezembro, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo 

Branco, a solicitar pronúncia, querendo, no prazo de 20 dias, 

sobre o teor referido em epígrafe, designadamente sobre o 
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alegado incumprimento da deliberação, solicitando ainda cópia 

de toda a documentação relacionada com o assunto exposto. ----  

A Câmara Municipal deliberou, face ao circunstancionalismo, 

proceder à demolição, preparando-se caderno de encargos 

para proceder à adjudicação da referida demolição. ------------  

Aos serviços técnicos. ------------------------------------------------  

Dê-se conhecimento às entidades oficiais.  ------------------------  

*A9*  Imóvel em Ruínas: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 124, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 11 

do corrente mês de Janeiro, da Junta de Freguesia de Souto 

Maior a dar conhecimento em como os proprietários não se 

identificam, a freguesia não tem qualquer inconveniente em que 

o espaço seja demolido. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar aos serviços para 

avaliar do perigo do mesmo imóvel, com carácter de urgência.  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 744, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 4 do passado mês 

de Outubro, de Adriano Cardoso Domingues, residente em Rio 

de Mel, a solicitar que sejam tomadas as devidas precauções a 

uma casa situada na Rua das Fontainhas, em Rio de Mel, 

pertença dos herdeiros de Francisco Jalão, que se encontra em 

ruína e já estão a cair pedras para a via pública. ------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 
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Ambiente informou a Câmara que após deslocação ao local,  

verificou a e4stado de ruína do imóvel. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar a vistoria com 

carácter de urgência. ------------------------------------------------  

*A11*  Licença para Construção de uma Habitação: Em seguida foi 

presente o requerimento número 872, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 26 do passado 

mês de Novembro, de José dos Anjos Teixeira Gonçalves, 

residente em Trancoso, a fazer entrega de elementos para o 

licenciamento referido em epígrafe. --------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que o requerente solicita licença 

para a construção de uma habitação num prédio situado na 

freguesia de Santa Maria, fora da zona urbana, com 3034 m2 e 

sem condicionalismos previstos na Planta de Síntese do PDM. 

No entanto da análise resultam duas questões impeditivas de 

emissão de parecer favorável que deverão ser objecto de uma 

tomada de posição superior. -----------------------------------------  

1-O prédio não se encontra servido por rede predial de 

abastecimento de água. No entanto, passa na E.M. 600 a 

conduta adutora principal.  -------------------------------------------  

Deverá o requerente fazer prova da existência de um ramal de 

abastecimento de água ao prédio. -----------------------------------  
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2-Conforme em planta anexa se pode confirmar, a Câmara tem 

previsto um estudo prévio para a Variante Norte a Trancoso que 

pode colidir com a pretensão do requerente. ----------------------  

Deverá o sector de obras municipais pronunciar-se sobre a 

possível colisão da pretensão do requerente com a Variante. ----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar condicionado à 

apresentação de um compromisso escrito quanto à sua 

responsabilidade na realização da conduta de água. ------------  

*A12*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

ainda presente o requerimento número 947 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 29 do passado 

mês de Dezembro, de Sandra Maria Rodrigues Freixinho 

Borges, residente em Torre do Terrenho, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

edificação, sita na Rua da Carreira, em Torre do Terrenho, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 290 da freguesia 

de Torre do Terrenho, 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 7:  Em seguida, foi 
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presente informação prestada pela Divisão de Obras Municipais 

e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma António José Baraças, está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

8.749,50 euros. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

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

*A14*  Reparação e Beneficiação da Piscina Coberta de Trancoso - 

Auto de Medição número 1: Em seguida foi presente 

informação prestada pela Divisão de Planeamento, 

Licenciamento, Urbanismo e Ambiente desta Câmara, dando 

conta que o auto em epígrafe, elaborado pela firma 

Norinstelnor, Instalações Especiais, SA, está em conformidade 

com os trabalhos executados, no valor de 39.776,40 euros. -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

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

*A15*  Transportes: Seguidamente, foi ainda presente o requerimento 

número 4254 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 29 

do passado mês de Dezembro, de Amélia de Jesus Santos Paulo 

Domingues, residente em Venda do Cepo, a solicitar o 

transporte para seu filho deficiente, Marcelo Henrique Santos 

Domingues, a uma consulta no Hospital da Universidade em 

Coimbra. ---------------------------------------------------------------  
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O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Deferido. Ao serviço de transportes. À reunião para 

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

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

*A16*  Pagamentos de Despesas:  Em seguida foi presente o despacho 

do senhor vereador João Carvalho seguinte: -----------------------  

“�o passado dia 2 de Dezembro, ocorrerão em Trancoso, 

condições atmosféricas adversas, com ocorrência de queda de 

neve, sendo necessário solicitar a intervenção dos meios 

técnicos e humanos da Protecção Civil Municipal e os 

Bombeiros Voluntários de Trancoso, que tiveram de participar 

nas operações de remoção e limpeza de neve nas artérias 

principais da cidade, trabalhos estes que tiveram início pelas 

16:00 horas e terminaram pelas 07:00 horas do dia seguinte, 

tendo o Município disponibilizado o fornecimento de uma 

refeição quente e o pequeno-almoço a todos os intervenientes 

nos referidos trabalhos. ----------------------------------------------  

Assim, determino o pagamento da factura nº 060 do restaurante 

"Rota dos Cavaleiros", no valor de 253,30€, referente ao 

serviço prestado, desde que haja dotação orçamental.” ---------  

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

*A17*  Em seguida foi presente a factura número 3/A da Casa do 

Pintor, em Trancoso, referente a alojamento no valor de 660 



 
 

Acta  n . º    01  /  2011 .    Reunião  de    12 -01 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

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

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Alojamento de artesão que esteve na Feira de São 

Bartolomeu em representação do Município de Castelo de Vide. 

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

A Câmara Municipal deliberou pagar o alojamento dado o 

compromisso assumido do Município de acordo com a 

geminação com Castelo de Vide. -----------------------------------  

,ão participou não discussão e votação o senhor Presidente 

da Câmara. ------------------------------------------------------------  

*A18*  Em seguida foi presente a factura número 3456 do Restaurante 

O Condesso, em Vila Franca das Naves, referente a refeições 

no valor de 487,50 euros. --------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

“Pague-se o jantar do Grupo Coral da Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso por ocasião do evento de �atal em 

Vila Franca das �aves.” ---------------------------------------------  

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

*A19*  Em seguida, foi presente o requerimento número 116 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 11 do corrente mês 

de Janeiro, de Ivo Luís Ramos Fernandes, com sede na Rua do 

Távora, número 3, em Trancoso, a solicitar a atribuição de uma 

banca de peixe no Mercado Municipal. ----------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou revogar a deliberação de 4 de 

Junho de 2009 e em consequência proceder ao lançamento de 

concurso para atribuição das bancas livres.----------------------  

*A20*  Fixação do Preço do Livro de Banda Desenhada da RTSE:  

Seguidamente foi presente o requerimento da Região de 

Turismo Serra da Estrela a dar conta que os livros acima 

referidos deverão ser vendidos ao público pelo valor de 8,50 

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

A Câmara Municipal deliberou fixar o preço de 8,50 euros por 

livro. -------------------------------------------------------------------  

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*  Construção e Instalação de Campo Relvado Sintético no 

Estádio Municipal Dr. Fernando Henriques Lopes:  -----------  

Em seguida foi presente o Regulamento que diz respeito à 

utilização das instalações do Complexo Desportivo de 

Trancoso, que se transcreve na íntegra: ----------------------------  

--------------‘Complexo Desportivo de Trancoso ------------------  

---------------------------Regulamento -------------------------------  

---------------------------------1º --------------------------------------  
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O presente Regulamento diz respeito à utilização das 

instalações do Complexo Desportivo de Trancoso. ---------------  

---------------------------------2º --------------------------------------  

A propriedade das instalações do Complexo Desportivo é da 

Câmara Municipal a quem compete regular a sua utilização, 

assegurando a fruição pela comunidade em geral, bem como 

pelas escolas e associações desportivas em particular. ----------  

---------------------------------3º --------------------------------------  

A gestão e utilização das instalações do Complexo Desportivo 

de Trancoso pode ser concessionada por protocolo a entidades 

desportivas legalmente constituídas, mediante deliberação da 

Câmara Municipal. ---------------------------------------------------  

---------------------------------4º --------------------------------------  

O presente Regulamento será fixado nas instalações, 

publicitado e divulgado pelas formas habituais. ------------------  

---------------------------------5º --------------------------------------  

A utilização das instalações do complexo desportivo, por 

qualquer entidade legalmente constituída ou grupos informais 

da comunidade, será decidido pela Câmara Municipal ou pela 

entidade a que for concessionada, mediante pedido escrito, que 

deverá especificar a actividade a desenvolver, a sua duração e 

data prevista para a sua realização. -------------------------------  

---------------------------------6º --------------------------------------  
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A entidade gestora das instalações deverá decidir, em tempo 

oportuno, os pedidos que lhe forem dirigidos, podendo 

indeferi-los caso conflituem com competições desportivas em 

curso e definidas em calendário federativo ou já publicitado. --  

---------------------------------7º --------------------------------------  

As entidades ou grupos a quem for concedida a utilização do 

Complexo Desportivo devem compromete-se à boa utilização do 

espaço, assumindo a responsabilidade por eventuais prejuízos 

causados. --------------------------------------------------------------  

---------------------------------8º --------------------------------------  

A utilização das instalações do Complexo Desportivo por parte 

das entidades ou grupos que venham a usufruir das instalações 

é gratuita. -------------------------------------------------------------  

---------------------------------9º --------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso ou a entidade a quem for 

concessionada, por protocolo, a sua gestão devem publicitar os 

possíveis horários de utilização das instalações desportivas. ---  

Trancoso, 10 de Dezembro de 2009. --------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal: Júlio José Saraiva 

Sarmento.’ -------------------------------------------------------------  

Foi ainda presente o Protocolo do Complexo Desportivo de 

Trancoso que se transcreve na íntegra: -----------------------------  

--------------‘Complexo Desportivo de Trancoso ------------------  
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--------------------------PROTOCOLO -------------------------------  

Entre ------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso, pessoa colectiva nº 501143726, 

representado pelo seu Vice-Presidente, António Manuel 

Santiago Oliveira da Silva, seguidamente designado como 

primeiro outorgante, -------------------------------------------------  

E, -----------------------------------------------------------------------  

O Grupo Desportivo de Trancoso, pessoa colectiva nº 

501987843, representado pelo seu Presidente da Direcção, 

Mário José Ferreira Lopes, seguidamente designado como 

segundo outorgante ---------------------------------------------------  

É celebrado o presente Protocolo, que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------  

---------------------------------1ª --------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso é proprietária do conjunto 

edificado, conhecido por Complexo Desportivo de Trancoso, 

sito nesta cidade. -----------------------------------------------------  

---------------------------------2ª --------------------------------------  

As instalações referidas são constituídas por um campo de 

futebol relvado e instalações de apoio, designadamente 

balneário, bancadas e espaços diversos.---------------------------  

---------------------------------3ª --------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, como entidade pública, está 

obrigada a assegurar a fruição daquelas instalações e 
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equipamentos desportivos por toda a comunidade, o que fará 

de harmonia com um Regulamento de utilização que será 

publicitado. ------------------------------------------------------------  

---------------------------------4ª --------------------------------------  

O Grupo Desportivo de Trancoso, como entidade promotora de 

actividades desportivas federadas e amadoras, não tendo 

instalações desportivas próprias, necessita de utilizar, 

designadamente para a prática de futebol das diversas 

camadas desportivas, aquelas instalações. ------------------------  

---------------------------------5ª --------------------------------------  

Pelo presente protocolo, a Câmara Municipal de Trancoso cede 

ao Grupo Desportivo de Trancoso a gestão e utilização do 

Complexo Desportivo de Trancoso, pelo período de cinco anos, 

renovável por períodos iguais de tempo, enquanto as partes 

não o denunciarem. ---------------------------------------------------  

---------------------------------6ª --------------------------------------  

O Grupo Desportivo de Trancoso compromete-se a utilizar as 

referidas instalações para a prática desportiva, assegurando, 

ainda, a sua disponibilização ao público em geral e á 

comunidade escolar, em particular. --------------------------------  

---------------------------------7ª --------------------------------------  

O Grupo Desportivo de Trancoso compromete-se ainda a 

conservar as instalações, bem como a respeitar o regulamento 
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de uso das mesmas. ---------------------------------------------------  

---------------------------------8ª --------------------------------------  

Face à utilização pública e gratuita das instalações 

desportivas, a Câmara Municipal de Trancoso assegurará o 

pagamento das despesas de água e luz, inerentes ao seu 

funcionamento. --------------------------------------------------------  

Trancoso, 5 de Janeiro de 2011. ------------------------------------  

1º Outorgante - O Vice-Presidente da Câmara Municipal: 

António Manuel Santiago Oliveira da Silva -----------------------  

2º Outorgante - O Presidente da Direcção do Grupo Desportivo 

de Trancoso: Mário José Ferreira Lopes.’ ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Regulamento de 

Utilização das Instalações, bem como o Protocolo de parceria 

com o Grupo Desportivo de Trancoso.-----------------------------  

*A22*  Arruamentos em Falachos (Acesso à ETAR) - Auto de 

Medição número 1:  Em seguida foi presente informação 

prestada pela Divisão de Planeamento, Licenciamento, 

Urbanismo e Ambiente desta Câmara, dando conta que o auto 

em epígrafe, elaborado pela firma Aurélio Lopes, Limitada, 

está em conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

1.499 euros. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  
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*A23*  Requalificação do Cemitério de Trancoso - Auto de Medição 

número 1: Em seguida foi presente informação prestada pela 

Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente desta Câmara, dando conta que o auto em epígrafe, 

elaborado pela firma Aurélio Lopes, Limitada, está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 8.080 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A24*  Arruamentos em Moreirinhas - Auto de Medição número 1: 

Em seguida foi presente informação prestada pela Divisão de 

Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e Ambiente desta 

Câmara, dando conta que o auto em epígrafe, elaborado pela 

firma Aurélio Lopes, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 4.115 euros. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A25*  Arruamentos em Benvende - Auto de Medição número 1: Em 

seguida foi presente informação prestada pela Divisão de 

Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e Ambiente desta 

Câmara, dando conta que o auto em epígrafe, elaborado pela 

firma Aurélio Lopes, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 27.045 euros. ------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A26*  Beneficiação de Arruamentos em Souto Maior - Auto de 

Medição número 1:  Em seguida foi presente informação 

prestada pela Divisão de Planeamento, Licenciamento, 

Urbanismo e Ambiente desta Câmara, dando conta que o auto 

em epígrafe, elaborado pela firma Aurélio Lopes, Limitada, 

está em conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

4.380,50 euros. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A27*  Beneficiação de Arruamentos em Corças - Auto de Medição 

número 1: Em seguida foi presente informação prestada pela 

Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente desta Câmara, dando conta que o auto em epígrafe, 

elaborado pela firma Aurélio Lopes, Limitada, está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

4.281,80 euros. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A28*  Beneficiação de Arruamentos em Carnicães - Auto de 

Medição número 1:  Em seguida foi presente informação 

prestada pela Divisão de Planeamento, Licenciamento, 
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Urbanismo e Ambiente desta Câmara, dando conta que o auto 

em epígrafe, elaborado pela firma Aurélio Lopes, Limitada, 

está em conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

4.751 euros. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

Abastecimento de Água, Drenagem e Tratamento de Esgotos 

de Miguel Choco: ----------------------------------------------------  

*A29*  Auto de Medição número 5 (Rede de Águas):  Em seguida foi 

presente informação prestada pela Divisão de Planeamento,  

Licenciamento, Urbanismo e Ambiente desta Câmara, dando 

conta que o auto em epígrafe, elaborado por António José 

Baraças, está em conformidade com os trabalhos executados, no 

valor de 22.232,23 euros. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A30*  Auto de Medição número 5 (Rede de Esgotos): Em seguida 

foi presente informação prestada pela Divisão de Planeamento, 

Licenciamento, Urbanismo e Ambiente desta Câmara, dando 

conta que o auto em epígrafe, elaborado por António José 

Baraças, está em conformidade com os trabalhos executados, no 

valor de 22.603,70 euros. --------------------------------------------  

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

*A31*  Auto de Medição número 6 (Rede de Águas):  Em seguida foi 

presente informação prestada pela Divisão de Planeamento,  

Licenciamento, Urbanismo e Ambiente desta Câmara, dando 

conta que o auto em epígrafe, elaborado por António José 

Baraças, está em conformidade com os trabalhos executados, no 

valor de 7.141,61 euros. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A32*  Auto de Medição número 5 (Rede de Esgotos): Em seguida 

foi presente informação prestada pela Divisão de Planeamento, 

Licenciamento, Urbanismo e Ambiente desta Câmara, dando 

conta que o auto em epígrafe, elaborado por António José 

Baraças, está em conformidade com os trabalhos executados, no 

valor de 38.438,20 euros. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A33*  Beneficiação do Campo da Feira em Trancoso: Em seguida 

foi presente informação prestada pela Divisão de Planeamento, 

Licenciamento, Urbanismo e Ambiente desta Câmara, dando 

conta que a obra em epígrafe foi consignada no dia 30 de 

Novembro de 2010. Entretanto a Câmara Municipal deliberou 

que o mercado semanal, até ao Natal, continuasse a 
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desenvolver-se neste espaço, tendo sido feito um auto de 

suspensão de trabalhos. ----------------------------------------------  

O empreiteiro apresentou o Plano de Segurança e Saúde, o qual 

foi validado pela fiscalização, devendo o mesmo ser aprovado 

pelo dono de obra e comunicado a sua aprovação ao 

empreiteiro. Deverá ser enviado à Autoridade de Trabalho a 

Comunicação Prévia, bem como os termos de nomeação e 

aceitação, os quais se anexam. --------------------------------------  

A obra tem acompanhamento arqueológico, devendo para o 

efeito o dono de obra designar o arqueólogo que vai fazer tal 

acompanhamento, de modo a que o mesmo possa solicitar o 

respectivo pedido de autorização ao IGESPAR. A nomeação do 

arqueólogo e importante e urgente de modo a que a obra em 

causa não sofra atrasos. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de Segurança 

e Saúde, comunicando a sua aprovação ao empreiteiro e à 

Autoridade do Trabalho a comunicação prévia. Quanto ao 

arqueólogo, como não existe disponibilidade nos quadros, 

deve ser aberto procedimento para elaboração do respectivo 

estudo. -----------------------------------------------------------------  

*A34*  Emissão de Parecer Prévio Favorável à Contratação, nos 

termos do número 4 do artigo 22º da Lei número 55-A/2010, 

de 31 de Dezembro e do artigo 6º do Decreto-Lei número 
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201/2009, de 3 de Setembro:  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal, deliberou nos termos das disposições 

legais referidas em epígrafe, emitir parecer prévio favorável 

às seguintes contratações: ------------------------------------------  

-Ernesto Fernando dos Santos Andrade, com vista à 

limpeza de diversos locais; ----------------------------------  

-Jardim Mata do Roma, Limitada, com vista à 

manutenção de alguns espaços verdes; --------------------  

-Arqueólogo João Lobão, com vista à elaboração de um 

estudo arqueológico do Campo da Feira; -----------------  

-Arqueólogo José Paulo Francisco, com vista à 

elaboração de um estudo arqueológico do Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso;-------------------------------  

-Engenheiro Sérgio Augusto, com vista à elaboração de 

projecto de estudo técnico no âmbito do projecto de 

recuperação da Casa / Oficina do Bandarra; ------------  

-Engenheiro Pedro Quelhas, com vista à elaboração do 

projecto de electricidade e ited, no âmbito do projecto 

de recuperação da Casa / Oficina do Bandarra. ---------  

*A35*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 25, 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 4 do corrente 

mês de Janeiro, da Freguesia de Vila Franca das Naves a 

solicitar a renovação da deliberação da Câmara na aquisição de 
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um imóvel e terreno destinado a armazém da Junta, no valor de 

18.000 euros para 2011, a pagar mensalmente. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

18.000 euros, a pagar mensalmente, mediante protocolo. ------  

*A36*  Em seguida, foi presente o requerimento número 127, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 11 do corrente mês 

de Janeiro, da Freguesia de Moimentinha a solicitar a 

atribuição de um subsídio no valor de 10.000 euros, para a 

conclusão das obras da Capela Mortuária. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar na concessão de um 

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

*A37*  Cedência dos Pavilhões Gimnodesportivos: Em seguida, foi 

presente o requerimento número 139, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 12 do corrente mês de Janeiro, da 

Associação Cultural e Recreativa de Trancoso a solicitar a 

renovação dos protocolos referentes à utilização dos dois 

pavilhões desportivos do Agrupamento de Escolas de Trancoso 

para o ano de 2011, bem como a atribuição de um subsídio 

mensal de 900 euros, para fazer face às despesas com os dois 

vigilantes e respectiva manutenção. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir um subsídio de 900 

euros por mês à ACRT pelas despesas de funcionamento que 

acarreta a sua disponibilidade ao público, mediante protocolo.  



 
 

Acta  n . º    01  /  2011 .    Reunião  de    12 -01 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

*A38*  Em seguida, foi presente o requerimento número 94, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês 

de Janeiro, da Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca 

das Naves a solicitar a renovação do protocolo referente à 

utilização do pavilhão desportivo da Escola de Vila Franca das 

Naves para o ano de 2011, bem como a atribuição de um 

subsídio mensal de 350 euros, para fazer face às despesas com 

o vigilante e respectiva manutenção. -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir o subsídio de 350 

euros por mês à ACD de Vila Franca das ,aves, mediante 

protocolo. --------------------------------------------------------------  

*A39*  Em seguida, foi presente o requerimento do Grupo Desportivo 

de Trancoso a solicitar a atribuição de um subsídio de 73.048 

euros, para pagamento da divida relativa à obra do Complexo 

Desportivo. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor 

global de 73.048 euros, mediante protocolo, destinado ao 

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

*A40*  Transportes Escolares:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 3082, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 10 do passado mês de Setembro, de Sérgio Duarte 

Pereira Tenreiro, residente na Quinta da Castanheira, freguesia 

de Vila Garcia, a propor o valor de 20 euros diários para 
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efectuar o transporte dos seus filhos, desde a sua residência até 

Vila Garcia, para seguirem no transporte escolar normal para o 

estabelecimento de ensino de Vila Franca das Naves. ------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio de 20 euros 

por dia tal como no ano anterior com efeitos a partir do início 

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

*A41*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A42*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A43*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.30 horas, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe de Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  


