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ACTA DA REU"IÃO ORDI"ÁRIA DA 

CÂMARA MU"ICIPAL DE TRA"COSO 

REALIZADA EM 1 DE FEVEREIRO DE 2011.  

*A1*  Ao primeiro dia do mês de Fevereiro 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 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO A"TES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 21 datado de 31 do passado mês de Janeiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 180.134,29 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 386.227,22 €. ----------------  

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

*A4*  Intervenções: Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador 

doutor António Oliveira, para lembrar que tinha sido marcada 

para o dia de hoje, uma reunião com o Coordenador da Área 
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Educativa, a propósito da reorganização da rede escolar no 

concelho.---------------------------------------------------------------  

Porém, acrescentou, o referido Coordenador ou seu substituto, 

não compareceu à citada reunião. -----------------------------------  

Assim, o senhor vereador doutor António Oliveira propôs que a 

Câmara Municipal delibere não aceitar o encerramento de 

nenhuma das escolas do 1º ciclo no concelho, dado que todas 

elas terão no próximo ano lectivo, mais de 21 alunos. -----------  

Colocada a proposta à discussão e votação, foi a mesma 

aprovada, reafirmando assim a Câmara Municipal o total 

desacordo com o encerramento relativamente a qualquer 

Escola do 1º Ciclo do concelho, actualmente em 

funcionamento, dado que as mesmas terão, no próximo ano 

lectivo, mais de 21 alunos. ------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

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

*A5*  Aprovação do Projecto “Casa - Oficina de Bandarra”, bem 

como da sua Candidatura ao PRODER da Raia Histórica:  ---  

Considerando que se encontra aprovado para 2011, o 
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investimento “Casa – Oficina de Bandarra”, a Câmara 

Municipal deliberou apresentar a sua candidatura ao 

PRODER da Raia Histórica.  ----------------------------------------  

Mais foi deliberado aprovar o respectivo projecto, que nos 

termos do Decreto – Lei número 26/2010, de 30 de Março, se 

encontra isento de licenciamento. ---------------------------------  

*A6*  Empreitada de Obras Públicas para a Concretização de um 

Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Trancoso, que inclui a Construção do Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso e a Remodelação da Iluminação 

Pública dentro da Zona de Muralha do Centro Histórico, 

classificado como Aldeia Histórica - Auto de Suspensão de 

Trabalhos: Em seguida, foi presente o Auto de Suspensão de 

Trabalhos, referente à obra referida em epígrafe, a f im de 

procederem à suspensão por tempo indeterminado dos aludidos 

trabalhos, devido ao incumprimento no pagamento ao 

Empreiteiro. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o presente auto de 

suspensão de trabalhos, bem como aprovar, assim se 

ratificando, o auto de suspensão de trabalhos de 2/12/2009 e o 

respectivo auto de levantamento de suspensão de 27/9/2010. --  

*A7*  Processo de Averiguações: Em seguida foi o relatório, sobre o 

assunto em epígrafe que se transcreve na íntegra: ----------------  
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-------------------------------“Relatório  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou em sua reunião ordinária de 

25/11/2010, abrir um processo de averiguações relativamente a 

um conjunto de factos apresentados pelo Senhor Vice-

Presidente da Câmara, tendo sido designado o instrutor do 

procedimento, o signatário do presente relatório. ----------------  

Assim, aproveitando a presença do Arquitecto António Tavares, 

na Câmara Municipal, na ultima semana de Dezembro do ano 

passado, solicitei-lhe que me transmitisse a sua versão 

relativamente aos factos em causa, tendo o mesmo dito, que 

não pretendia apresentar qualquer queixa ou reclamação, não 

se justificando na sua opinião a abertura de processos de 

inquérito ou averiguações, pois, não censurava qualquer 

atitude ou comportamento por parte de quem quer que fosse, 

tendo à semelhança de outras ocasiões sido correctamente 

atendido e informado quanto às questões que colocou. ----------  

Por último, instado a assinar um breve Auto de Declarações, 

não se mostrou disponível para o fazer. ---------------------------  

Anexam-se os Autos de Declarações, respeitantes às audições 

dos Engenheiros João Mano e António Mendes e Assistente 

Técnica Anabela 6ena. -----------------------------------------------  

Face aos depoimentos obtidos, bem como às declarações 

prestadas pelo Arquitecto António Tavares, entendo não ser 
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possível apurar matéria disciplinar relevante, capaz de 

justificar e sustentar a abertura de outros procedimentos, com 

vista à eventual aplicações de sanções disciplinares.” ----------  

A Câmara Municipal deliberou face à inexistência de prova, 

considerar não haver matéria para procedimento disciplinar, 

devendo ser arquivado. ----------------------------------------------  

*A8*  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: -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, deliberou nos termos da disposição 

legal referida em epígrafe, emitir parecer prévio favorável à 

seguinte contratação: ------------------------------------------------  

-BelaFace, tendo em vista a elaboração do estudo 

geológico – geotécnico do <ovo Cemitério de Trancoso.  

*A9*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A10*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A11*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

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

 


