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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 

2012. ---------------------------------------------------  

*A1*  Aos 29 dias do mês de fevereiro do ano 2012, 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 10,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 41 datado de 28 do corrente mês de fevereiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 150.884,48 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 323.577,99 €.  ----------------  

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

*A4*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para questionar o senhor Presidente 
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da Câmara, relativamente à situação do processo de alteração 

do Plano Diretor Municipal, motivada pelas dificuldades 

existentes em diversos lotes da Zona Industrial de Trancoso.  ---  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara afirmou ter já 

decorrido uma reunião com os serviços da Guarda da DGO T, 

onde foi discutida a forma de proceder àquela alteração, 

designadamente a tramitação prevista na Lei para o 

procedimento em causa.  ----------------------------------------------  

*A5*  Seguidamente tomou a palavra a senhora vereadora doutora 

Ivone Mouco, para lembrar que se comemora este ano, o Ano 

Internacional do Envelhecimento Ativo, pelo que seria 

importante que o Município se envolvesse  nesta temática, até 

porque, acrescentou, a população do concelho é hoje uma 

população bastante idosa.  --------------------------------------------  

Considerou ainda a senhor vereadora, ser igualmente 

importante, envolver as associações juvenis, também nestas 

matérias.  ---------------------------------------------------------------  

Referiu por último, que a evocação do Ano Internacional já 

citado, à semelhança de outros, deve constituir uma 

oportunidade de reflexão e de consciencialização das pessoas 

para um tema que a todos diz respeito.  -----------------------------  

A Câmara Municipal, reconhecendo a importância e a 

oportunidade da sugestão apresentada pela senhora vereadora 
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doutora Ivone Mouco, deliberou indicar a doutora Manuela 

Gamboa, como responsável pela apresentação de uma 

proposta destinada a prever um conjunto de ações a 

concretizar no âmbito do Ano Internacional referido, devendo 

posteriormente a mesma proposta ser apreciada pelo 

executivo.  --------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Análise, Discussão e Votação da Proposta relativa ao Plano 

de Saneamento Financeiro do Município:  Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara tomou a palavra, para se referir à 

importância e a atualidade do documento em apreciação.  --------  

Assim, acrescentou, decorre do memorando de entendimento, a 

necessidade dos municípios, assegurarem a respetiva 

sustentabilidade e controlo do endividamento.  --------------------  

Referiu ainda que a Câmara Municipal conseguiu no mercado 

bancário, um empréstimo no valor de 5 milhões de euros, para 

este processo de saneamento financeiro, facto este bem 

relevante num contexto de forte restri ção de crédito.  ------------  

De facto, acrescentou, com este montante, o Município, pagará 

toda a divida de curto prazo, ajudando à saúde financeira das 

empresas e criando regras de maior racionalidade e eficiência 

às finanças municipais.  ----------------------------------------------  

Não tendo ocorrido intervenções, foi o documento colocado à 
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votação, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com os 

votos contra dos senhores vereadores do Partido Socialista .  ---  

Mais foi deliberado remeter, nos termos da Lei, à Assembleia 

Municipal a proposta agora aprovada.  ----------------------------  

Os senhores vereadores do Partido Socialista apresentaram a 

Declaração de Voto que se transcreve de imediato:  --------------  

--------------------‘Plano de Saneamento Financeiro  -------------  

---Declaração de Voto dos Vereadores do Partido Socialista  --  

Primeiro - Os Vereadores do PS lamentam que os documentos 

relativos ao Plano de Saneamento Financeiro do Município 

apenas tenham sido entregues a menos de 24h da reunião de 

Câmara, num total desrespeito pela oposição e no 

incumprimento da própria legislação;  -----------------------------  

Segundo - É penoso ver, uma vez mais, na comunicação social, 

o nome do Município de Trancoso pelas piores razões, agora 

por fazer parte da lista das 38 Câmaras do país em situação 

muito crítica e de emergência financeira (semanário Sol, 

17/02/2012, p. 7);  -----------------------------------------------------  

Terceiro - O Partido Socialista manifestou sempre a sua 

preocupação e discordância pelo progressivo e descontrolado 

aumento do endividamento do Município.  -------------------------  

Entendemos que contrair dívida apenas para pagar dívida (e 

neste caso apenas parte de dívida ,  como se reconhece na 
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página 21, terceiro  parágrafo do ponto 5.2.2 do documento) é 

um princípio errado.  -------------------------------------------------  

Se, aos 12.392.721 €  de dívida a fornecedores e empréstimos 

bancários já contraídos, adicionarmos ainda os 23.193.910,00 

€ resultantes das obras da Parceria Público -Privada teremos 

já um total  de encargos financeiros de 35.586.621 € .  ------------  

Quarto - O Plano de Saneamento Financeiro agora proposto é 

o reconhecimento da política desastrosa e gestão ruinosa do 

Concelho por esta Maioria PSD, em especial, na última 

década; ----------------------------------------------------------------  

Quinto - Com uma boa e rigorosa gestão financeira, com uma 

definição clara das reais prioridades para o Concelho e com 

outra capacidade seletiva nos investimentos a realizar, o 

Município jamais teria chegado a esta situação de emergência 

e não seria necessário, agora, contrair qualquer outro 

empréstimo hipotecando, assim, ainda mais nos próximos 12 

anos o desenvolvimento do Concelho de Trancoso.  ---------------  

Por isso, votamos contra esta proposta de Plano de 

Saneamento Financeiro.  ---------------------------------------------  

Trancoso, 29 de fevereiro de 2012 ----------------------------------  

Os Vereadores do Partido Socialis ta: a) Amílcar Salvador, b) 

António Nascimento, c) Ivone Mouco  -------------------------------  

Seguidamente foi igualmente presente a Declaração de Voto da 
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maioria Social-Democrata que também seguidamente se 

transcreve:  -------------------------------------------------------------  

‘A maioria social-democrata lamentou a Declaração de Voto 

do Partido Socialista no que diz respeito à ‘mentira’ dos 

números da Parceria Público-Privada. ----------------------------  

Na verdade, o número referido não tem a ver com o valor das 

obras, que é de 7.5 milhões de euros, nem com o empréstimo 

obtido na Caixa Geral de Depósitos pela parceria,  que foi 

cerca de 9 milhões de euros.  ----------------------------------------  

De todo o modo, a Parceria Público -Privada é uma empresa 

privada e como tal não consolida nas contas do município, pelo 

que o endividamento total do município é à data de Dezembro 

de 2011 é de 12.392.711 euros.  -------------------------------------  

Para além de que, falta ética politica, aos representantes de 

um partido que conduziu o País à bancarrota.  --------------------  

Assim, votaram favoravelmente a proposta, não só porque, 

pagar os compromissos é um bom principio, permitindo desta 

forma, disponibilizar os meios financeiros à economia, para 

além de que, com este Plano, se consegue sanear as Finanças 

Municipais’.  -----------------------------------------------------------  

*A7*  Análise, Discussão e Votação da 1ª Revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa e às Grandes Opções do Plano:  ---------  

O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra, p ara de uma 
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forma muito breve se referir aos objetivos desta 1ª Revisão.  ----  

Assim, acrescentou tal revisão visa essencialmente permitir a 

adjudicação da obra de ampliação elétrica da Zona Envolvente 

ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das 

Naves, mostrando-se disponível para prestar qualquer 

esclarecimento.  -------------------------------------------------------  

Como não foram produzidas quaisquer intervenções, foram os 

documentos referidos em epigrafe colocados à votação, tendo 

os mesmos sido aprovados por unanimidade .  ---------------------  

Mais foi deliberado remeter,  nos termos da Lei, à Assembleia 

Municipal a proposta agora aprovada.  ----------------------------  

*A8*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 75 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente 

mês de fevereiro, da Freguesia de Granja, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita em outeiro, em Granja , inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 344 da freguesia de Granja, 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 d a 

interessada, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A9*  Cedência dos Lotes número 5 e 6, sitos na Zona Industrial 
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de Vila Franca das Naves, à empresa Jorge F. Ramos, 

Unipessoal, Limitada:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 470 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 22 do corrente mês de fevereiro, de Jorge F. Ramos, 

Unipessoal, Limitada, a solicitar a redução do montante para 

500 euros, para a atribuição dos lotes 5 e 6 da Zona Industrial 

de Vila Franca das Naves, ao abrigo do Programa de Apoio ao 

Investimento para a instalação de empresas na concelho e 

criação de postos de trabalho.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou reduzir para cinquenta 

cêntimos por metro quadrado. --------------------------------------  

*A10*  Valorização e Musealização de vestígios arqueoló gicos no 

Largo Luís Albuquerque:  Em seguida foi presente informação 

prestada pela Divisão de Planeamento, Licenciamento, 

Urbanismo e Ambiente desta Câmara, dando conta a empreitada 

do Largo Luís Albuquerque encontra -se concluída. As 

escavações arqueológicas evidenciaram um conjunto de 

vestígios que deveriam ser valorizados e musealizados. Foi 

elaborado o projeto, que foi remetido ao IGESPAR, IP para 

parecer. Entendeu esta entidade sugerir algumas alterações, as 

quais são bastante onerosas e que a Câmara Municipal aceitou. 

O "novo" projeto foi elaborado e remetido novamente para o 

IGESPAR, IP, que emitiu parecer favorável condicionado, 
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sugerindo que a abertura das referidas estruturas seja executada 

por intermédio de apenas uma folha, solução esta que me 

parece muito pouco funcional.  --------------------------------------  

De todo este processo resulta uma evidência e que é a 

conclusão dos trabalhos, de modo a que aquele espaço possa ser 

usufruído pela população sem qualquer tipo de 

constrangimento. Para conclusão do processo e no seguimento 

da reunião havida no IGESPAR, IP é necessário envolver no 

projeto um técnico de restauro, devendo esse técnico ser 

solicitado à Câmara da Guarda no âmbito de um protocolo de 

cooperação existente, de modo a que a valorização e 

musealização das estruturas contemple os contributos do 

referido técnico. Convém ainda registar as condições de 

segurança, devendo as estruturas estarem balizadas e 

sinalizadas.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, face ao condicionalismo financeiro, 

deliberou que devem ser cobertos os vestígios com manta 

geotêxtil e colocar-se com outro material devendo ser 

executada por administração direta.  -------------------------------  

*A11*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento a  solicitar  

apoio para a execução de 140 lembranças para o 5º Encontro de 

Clássicos ‘Cidade de Trancoso’, bem como a utilização de 

espaço para o secretariado e a colocação de grades de polícia.  -  
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A Câmara Municipal deliberou adquirir 140 lembranças, até 

ao valor de 610 euros a distribuir aos participantes.  ------------  

Mais foi deliberado reconhecer o interesse turístico da prova, 

autorizando o referido evento . --------------------------------------  

*A12*  Fam & Press Trip Herança Judaica:  Em seguida foi presente 

email da Associação ‘Aldeias Históricas de Portugal’, a 

solicitar o apoio para um almoço, bem como a realização de 

uma visita guiada ao Centro Histórico.  ----------------------------  

A Câmara Municipal dado o evidente interesse de promoção 

turística do concelho destes operadores, deliberou oferecer o 

almoço tal como sugerido , bem como um cesto de produtos 

regionais. --------------------------------------------------------------  

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

*A13*  Autorização, nos termos da Lei, para a Realização por 

Administração Direta de Diversos Trabalhos:  ------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos da Lei, autorizar a 

realização por administração direta durante o mês de Março, 

dos seguintes trabalhos:  ---------------------------------------------  

Setor de Obras e Construção civil:  ---------------------------------  
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Casas (Moreira de Rei):  Execução de valetas;   -------------  

Feital:  Reparação de tanque público; revestimento interior 

de forno com mosaico;  ---------------------------------------  

Igreja, Cótimos:  Pintar as portas de madeira;  ---------------  

Cótimos: Execução de negativos no pavimento para 

posterior colocação de mastros;  -----------------------------  

Póvoa do Concelho:  Demolição de maciço rochoso e 

assentamento de cubos de granito;  --------------------------  

Edifício da antiga escola 1º ciclo de Trancoso:  

Construção de paredes exteriores;  --------------------------  

Castaíde (depósito de água): Ligação à rede de 

abastecimento dos fontanários;  -----------------------------  

Cótimos:  Instalação de cabos elétricos para eletrificação 

da envolvente à estátua de Nossa Senhora de Fátima;  ----  

Cótimos:  Execução de chapas metálicas para associação de 

caça; ------------------------------------------------------------  

Moimentinha, Casa Mortuária:  Construção de muro de 

vedação; -------------------------------------------------------  

Reboleiro, Casa Mortuária:  Eletrificação do interior;  ----  

Carnicães:  Ampliação da rede de águas pluviais e 

saneamento;  ---------------------------------------------------  

Corças, Centro de dia:  Construção de muro de vedação 

em blocos de granito;  ----------------------------------------  
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Souto Maior:  Colocação de fontanário público e 

respectivas ligações à rede de água;  ------------------------  

Souto Maior:  Execução de portas metálicas para depósitos 

de água; --------------------------------------------------------  

Carigas:  Reabilitação de Forno;  ------------------------------  

Golfar:  Construção de muro de suporte com blocos de 

granito; Assentamento de cubos de granito,  ---------------  

Golfar:  Reparar rotura de rede de abastecimento de água e 

da rede de saneamento;  --------------------------------------  

Centro Cultural de Trancoso:  Reparar revestimento de 

escadas interiores; Pintar parede interior;  -----------------  

Aldeia Nova:  Execução de ramal de abastecimento de água 

e saneamento;  -------------------------------------------------  

Freches:  Terraplenagem de terreno para jogos 

tradicionais;  ---------------------------------------------------  

Concelho de Trancoso (iluminação pública):  Marcação 

de postes de iluminação pública a desligar;  ---------------  

Vila Franca das Naves (habitação unifamiliar):  

Reabilitação de instalação elétrica interior,  ---------------  

Vias de Comunicação:  ------------------------------------------------  

Manutenção de caminhos em Monte Zebro;  ------------------  

Manutenção Urbana: --------------------------------------------------  

Limpeza de passeios no Bairro de Santa Luzia; --------------  
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Limpeza de passeios no Bairro Senhora da Fresta;  ----------  

Protecção Civil:  -------------------------------------------------------  

Manutenção da rede rodoviária municipal;  -------------------  

Marcação no pavimento betuminoso junto ao Estádio 

Municipal de Trancoso de local de aterragem de 

helicóptero;  ----------------------------------------------------  

Recolha de Cartão, Plástico e monstros:  ---------------------------  

Trancoso, Vila Franca das Naves : Estabelecimentos 

comerciais;  ---------------------------------------------------  

Freches ;  ----------------------------------------------------------  

Aldeia Nova ;  ----------------------------------------------------  

Golfar;  -----------------------------------------------------------  

Rio de Mel ;  ------------------------------------------------------  

Outros trabalhos:  -----------------------------------------------------  

Golfar:  Transporte de blocos de granito; ---------------------  

Moreira de Rei (Zabro):  Transporte de tout venant;  -------  

Miguel Chôco:  Transporte de cubos de granito (50 tn);  ----  

Feital:  Transporte de tout venant;  -----------------------------  

Reboleiro:  Transporte de cubos de granito;  ------------------  

Canil Municipal:  Manutenção do Canil - limpeza; ---------  

Praça Municipal:  Manutenção da Praça –  limpeza. --------  

Atividades festivas:  --------------------------------------------------  

Terrenho: Transporte de mesas e bancos de madeira;  ------  
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Escola Profissional de Trancoso: Colocação de 2 

palanques;  -----------------------------------------------------  

*A14*  Aquisição de Terreno para Expansão da Zona Industrial de 

Trancoso: Na sequência do contrato de compra e venda, 

celebrado com Maria de Lurdes Monteiro Domingues, viúva, 

residente em Trancoso, contribuinte número 136575110, cabeça 

de casal da herança aberta por óbito de José Hermínio Cerveira, 

por si e em representação dos seus filhos Luis Pedro 

Domingues Cerveira, divorciado, contribuinte número 

130703249, residente em Trancoso, Maria Luísa Domingues 

Cerveira Seixeira, divorciada, contribuinte número 183737033, 

residente em Trancoso, Maria José Domingues Cerveira 

Seixeira, divorciada, contribuinte número 182916774, residente 

em Trancoso e Maria de Fátima Domingues Cerveira Seixeira, 

divorciada, contribuinte número 204352924, residente na 

Avenida 5 de Outubro, número 113, 1º Direito, em Lisboa, 

respeitante à aquisição de um prédio rústico, sito no lugar  do 

crujeiro, com uma área de 43.500 metros quadrados, inserido na 

área de expansão na Zona Industrial de Trancoso, inscrito na 

matriz predial da freguesia de Santa Maria em Trancoso, sob o 

artigo 187 e registado na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 16/180385, pelo valor de 304.500 

euros, montante que já recebeu, a Câmara Municipal 
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deliberou, reunidas que estão as condições para o efeito, 

proceder a realização da escr itura de compra e venda do 

prédio rústico acima identificado, dando poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para outorgar a respetiva escritura .  ----  

*A15*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A16*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A17*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12,00 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

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

constar, se lavrou a presente ata 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:  

 

 


