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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2007.   

*A1*  Aos 20 dias do mês de Dezembro do ano 2007, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Concelho, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presi dência do senhor 

doutor Júlio José Saraiva tendo comparecido todos os senhores 

vereadores.  ------------------------------------------------------------  

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

existência de quórum, declarou aberta a reunião, dando-se de 

imediato início ao Período Antes da Ordem do Dia .  -------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 242 datado de 19 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 399.915,09 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 634.421,71 €.-----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A4*  Trancoso Eventos, E.M.: Em seguida foram presentes os 

Instrumentos de Gestão Previsional para o ano de 2008 da 

T.E.G.E.C. – Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão 
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de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M., acompanhados do 

parecer do Fiscal Único e cópia da acta do Conselho Geral, do 

qual consta o parecer e aprovação.  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano e demais 

Instrumentos de Gestão Previsional , limitando como 1ª fase o 

compromisso da C.M.T. a 730.000 euros, com a abstenção dos 

senhores vereadores doutor Paulo Matias, doutor Amaral 

Veiga e professor Amílcar Salvador.  ------------------------------  

*A5*  Reforma de Tributação do Património:  Em seguida foi 

presente o requerimento número 4363, da Secretaria que deu 

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

Direcção-Geral dos Impostos, no âmbito da revisão do 

zonamento do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

solicita eventuais propostas ou sugestões  de alteração do 

zonamento deste Municipio, no prazo de 15 dias.  ----------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que após análise do 

zoneamento proposto e dos respectivos coeficientes, não 

existem propostas ou sugestões a apontar.  -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não apresentar qualquer nova 

proposta.  ---------------------------------------------------------------  

*A6*  Promoção e Implementação de Projectos destinados ao 

Aproveitamento das Energias Renováveis:  Em seguida, foi 

presente o requerimento número 4422, da Secretaria que deu 
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entrada nesta Câmara em 19 do corrente mês de Deze mbro, da 

Ordem Ideal –  Energias, Limitada, a apresentar e propor uma 

nova redacção para um protocolo de colaboração com fim a 

uma candidatura à terceira fase do concurso eólico.  --------------  

A Câmara Municipal deliberou celebrar o protocolo entre o 

Municipio de Trancoso e Ordem Ideal –  Energias, Limitada, 

aprovando-se a minuta anexa. --------------------------------------  

*A7*  Proposta de Instalação de um Parque Ambiental:  E 

seguidamente, foi presente o requerimento número 4385, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do corrente mês 

de Dezembro, da Lena Ambiente – Gestão de Resíduos, S.A., a 

apresentar e propor um protocolo de colaboração para a 

instalação de um parque ambiental na freguesia de Vila Franca 

das Naves.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar o acordo de princípio ao 

protocolo de cooperação proposto, manifestando o grande 

interesse na parceria com o Grupo Lena e quanto ao objectivo 

proposto.  ---------------------------------------------------------------  

*A8*  Pedido de Informação sobre a Existência de Licença de 

Utilização e Pedido de Vistoria a Estabelecimento 

Comercial:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

2836, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 1 do 

passado mês de Agosto, de Francisco Gomes Pinheiro, na 
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qualidade de proprietário do prédio urbano, composto por rés -

do-chão e primeiro andar, sito na Rua Xavier da Cunha, em 

Trancoso, a solici tar que se digne informar se o 

estabelecimento comercial e oficina explorada por Nelson 

Augusto da Silva no rés-do-chão do referido prédio urbano, se 

encontra devidamente licenciado, bem como solicitar que se 

proceda a uma vistoria ao referido estabelecime nto com vista a 

averiguar sobre as condições de segurança e higiene que o 

mesmo oferece.  -------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que o 

estabelecimento em causa não dispõe qualquer licenciamento. 

Mais informa que o espaço não dispõe de condições para o fi m 

a que se destina.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou informar o requerente.  --------  

*A9*  Infra-Estruturas do Mercado Grossista – Auto de Medição 

número 1 (Trabalhos a Mais):  Em seguida, foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, elaborado pelo 

empreiteiro Jorge da Costa Pereira & Filhos, Limitada , está 

em conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 4.368,60 euros. ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento.  ------------------------------------------------------------  
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*A10*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A11*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovada s 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A12*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 18.00 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: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

Coelho -----------------------------------------------------------------  


