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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2006.  ------  

*A1*  Aos 27 dias do mês de Abril do ano 2006, 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 José Saraiva Sarmento  tendo faltado o senhor 

vereador doutor António Oliveira e comparecido todos os 

restantes senhores vereadores.  --------------------------------------  

*A2*  Justificação de Faltas : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador doutor António Oliveira.  ----------------------  

*A3*  Às 14,00 horas, o senhor Presidente da Câmara declarou aberta 

a reunião, dando-se de imediato início ao Período Antes da 

Ordem do Dia .  --------------------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 75 datado de 19 do corrente mês de Abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 432.728,05 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 388.207,90 €. -----------------  

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

professor Amílcar Salvador para, relativamente à obra do 

Palácio Ducal, perguntar como estava a situação de tal 

empreendimento, designadamente se existiam informaç ões 

quanto ao início das referidas obras.  -------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou a este propósito não 

ter conhecimento de qualquer data ou prazo para o in ício das 

citadas obras.  ----------------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

chamou à atenção para a necessidade de asfaltar um caminho 

em Fiães, com cerca de 300 metros quadrados, no Bairro das 

Tapadas Nogueiras, sendo esta altura, agora que se está  a 

proceder à pavimentação da estrada do Barrocal, oportuna para 

realizar aquele trabalho.  ---------------------------------------------  

No entanto, acrescentou, é preciso, previamente, proceder à 

ampliação do saneamento naquele arruamento, de forma a 

garantir que 2 ou 3 casas possam dele beneficiar.  ----------------  

*A7*  De seguida o senhor Presidente da Câmara deu conta da 

realização em Trancoso do 1º Encontro Internacional de Arte e 

Ciência, a decorrer nos próximos dias 18, 19 e 20 de Maio.  -----  

*A8*  Informou ainda que se iria realizar em Trancoso nos próximos 

dias 4 e 5 de Maio, o 1º Encontro Luso-Espanhol de Conversas 

sobre Educação.  -------------------------------------------------------  
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*A9*  Por último, informou que no próximo dia 12 de Maio, em 

Trancoso, irá ter lugar á apresentação de um romance sobre o 

Bandarra.  --------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves –  Auto 

de Medição nº. 8: Em seguida foi presente informação número 

126/06, emanada pelo sector de fiscalização do Gabinete de 

Apoio Técnico de Trancoso, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma adjudicatária, no valor de 

35.524,21 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

trabalhos efectuados em obra.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A11*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 236, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do passado mês 

de Janeiro, da Junta de Freguesia de Cogula , a solicitar a 

concessão de um subsídio de apoio no valor de 2.100 euros,  

para reparação de um arruamento da freguesia. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio 

pretendido, mediante protocolo.  ------------------------------------  

*A12*  E seguidamente, foi presente o requerimento 1101, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês 

de Março, da Junta de Freguesia de São Pedro , a solicitar a 
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atribuição de um subsídio no valor de 20.500 euros para 

pavimentação do acesso à Aldeia de Santo Inácio, desde o 

Cruzamento do Senhor dos Aflitos até ao Largo do Outeiro . ----  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

20.000, mediante protocolo.  ----------------------------------------  

*A13*  De seguida, foi ainda presente requerimento da Junta de 

Freguesia de Freches, a solicita r a concessão de um subsídio no 

valor de 4.000 euros, para reposição de muro desmoronado na 

Rua do Pinheiro. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no montante 

de 4.000 euros, mediante protocolo.  -------------------------------  

*A14*  E seguidamente, foi ainda presente requerimento da Casa da 

Beira Alta no Porto , a solicitar a atribuição de um subsídio para 

a realização das comemorações dos 50 anos de existência . ------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

500, mediante protocolo.  --------------------------------------------  

*A15*  A Câmara Municipal deliberou aprovar o  pagamento do jantar 

do dia 28 do corrente mês de Abril, integrado na realização do 

IV Off Road ACP, numa organização do Clube Escape Livre 

da Guarda.  ------------------------------------------------------------  

*A16*  4ª Alteração às Grandes Opções do Plano:  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente quarta 

alteração às Grandes Opções do Plano.  ---------------------------  
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*A17*  4ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa:  ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente quarta 

alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa.  ---------------  

*A18*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta fo ram aprovadas 

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

*A19*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A20*  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 da Divisão 

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

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

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


