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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 1 DE JUNHO DE 2006.  -------  

*A1*  Ao primeiro dia do mês de Junho do ano 2006, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidên cia do senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento tendo faltado o senhor 

vereador João Carvalho e comparecido todos os restantes 

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

*A2*  Justificação de Falta : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presen te reunião 

do senhor vereador João Carvalho. ---------------------------------  

*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*  Aprovação de Actas:  ------------------------------------------------  

Colocadas à discussão e  votação, as actas das reuniões 

ordinárias realizada em 11 e 17 do passado mês de Maio, 

documentos que previamente haviam sido distribuídos, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar as referidas actas  e para 

efeitos do disposto no artigo 91º da Lei número 169/ 99, na sua 

actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade.  -  
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*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 102 datado de 31 do corrente mês de Maio e que 

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

- Operações Orçamentais: 193.883,90 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 399.266,93 €.-----------------  

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

*A6*  Intervenções:  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador 

doutor António Oliveira para se referir à questão do 

estacionamento dos atrelados, roulottes e outro equipamento 

pertencente aos participantes da Feira de São Bartolomeu , 

lembrando que o mesmo tem sido feito na zona das antigas 

escolas primárias, onde as pessoas podem utilizar as casas de 

banho, dispõem de chuveiros, etc..  ---------------------------------  

Assim, colocou à consideração dos senhores vereadores a 

questão de saber se entendiam haver alternativas ao espaço 

acima referido, uma vez que é de todo impossível que o citado 

material fique no interior da feira.  ----------------------------------  

Dado não terem surgido alternativas, foi deliberado manter a 

zona das escolas, como local de estacionamento para todo o 

equipamento e material de apoio aos participantes na Feira de 

São Bartolomeu, que terá lugar no próximo mês de Agosto .  ---  

*A7*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador professor 
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Amílcar Salvador para se referir à questão do possível 

encerramento da Escola do Primeiro Ciclo da freguesia de 

Carnicães, tendo manifestado o seu descontentamento e o 

desacordo relativamente aquele encerramento, essencialmente 

por dois motivos:  -----------------------------------------------------  

1 – Em termos do número de alunos, aquela Escola iria ter 

os mesmos alunos de outras Escolas que vão continuar 

abertas;  --------------------------------------------------------  

2 – Relativamente ao referido insucesso escolar, era, na 

sua opinião, necessário, ter em conta, que as crianças 

que frequentavam aquela Escola tinham condições 

específicas, eram de etnia cigana, devendo essa situação 

ser considerada e devidamente ponderada.  ----------------  

A este propósito o senhor Presidente, recordou que a decisão de 

encerramento daquele estabelecimento, é da responsabilidade  

da Direcção Regional de Educação, ou seja do Ministério da 

Educação, limitando-se a Autarquia a dar parecer.  ---------------  

*A8*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor Amaral 

Veiga para se referir às comemorações do „Feriado Municipal‟ 

último, salientando as intervenções dos oradores na cerimónia 

evocativa, que continua a ser um exemplo de democraticidade 

do qual nos devemos orgulhar e procurar manter.  ----------------  

O senhor vereador doutor Amaral Veiga referiu -se ainda à 
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exposição do traje que decorreu no Centro Cultural, que 

considerou muito interessante, realçando o papel da Escola 

Profissional de Trancoso na concepção e preparação desta 

exposição.  -------------------------------------------------------------  

*A9*  Por último, o senhor vereador doutor Amaral Veiga referiu -se à 

exposição que teve lugar no Convento dos Frades, no âmbito do 

1º Encontro de Arte e Ciência, reconhecendo não ter a mesma 

sensibilidade para este tipo de iniciativas, não lhe merecendo 

por isso grande apreço. -----------------------------------------------  

A este propósito o senhor Presidente da Câmara afirmou que 

era importante Trancoso agarrar esta oportunidade para a 

modernidade, abrindo-se assim a eventos e iniciativas 

inovadoras, embora reconhecendo que se deve procurar ligar a 

população a estas iniciativas.  ---------------------------------------  

Referiu ainda que alguns espectáculos mais elitistas podem não 

atrair a população, mas projectam Trancoso a nível nacional e 

internacional.  ----------------------------------------------------------  

Referiu ainda o senhor Presidente da Câmara que este 1º 

Encontro de Arte e Ciência não teve a visibilidade na 

comunicação social que seria desejável.  ---------------------------  

No entanto, acrescentou, é necessário dar continuidade a esta 

iniciativa e outras, organizando e preparando  desde já novas 

edições, garantindo assim a necessária continuidade e em 
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consequência a ressonância nacional e se possível internacional 

do nome de Trancoso.  ------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Eleições para a Comunidade Urbana das Beiras:   -------------  

Decorreram recentemente eleições para a Assembleia de 

Comunidade Urbana das Beiras (Comurbeiras).  -------------------  

Concorreram 2 listas ao aludido sufrágio.  -------------------------  

A lista “Municípios pelo Futuro”, era constituída por 37 

deputados municipais e integrava autarcas dos 12 concelhos 

eleitos pelo PSD e PS.  -----------------------------------------------  

A segunda lista “Pela Beira Interior” era formada por oito 

eleitos da CDU. -------------------------------------------------------  

A lista “Municípios pelo futuro” foi preparada por consenso 

entre os eleitos dos 12 concelhos, tendo sido decidido, que a 

ordem de cada eleito nessa lista, era determinado em função de 

critérios alfabéticos relativamente a cada Município.  ------------  

Foi acordado nas reuniões de trabalho havidas que cabendo a 

cada Município indicar 3 representantes, o Município de 

Almeida indicaria o 1º, seguir -se-iam por ordem alfabética o 1º 

de cada um dos outros Municípios, reiniciando-se no 2º de 

Almeida e assim sucessivamente:  -----------------------------------  

Porem, quando foi recebido na Câmara Municipal na véspera do 

acto eleitoral a lista candidata pelos “Municípios pelo Futuro”, 
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constatei que erradamente a lista apresentava os 3 primeiros de 

Almeida e assim sucessivamente, sendo os 3 últimos do 

Município de Trancoso.  ----------------------------------------------  

Não fora isso que tinha ficado acordado.  --------------------------  

Não foi isso que tinha sucedido na legislatura anterior.  ---------  

De imediato foi enviado um fax à Câmara da Covilhã que tinha 

sido a organizadora da lista, a protestar, chamando atenção para 

a possibilidade de Trancoso poder ficar sem qualquer 

representante.  ---------------------------------------------------------  

Em resposta o Senhor Presidente da Câmara da Covilhã 

ironizou, ao afirmar que “desconhecia que num ordenamento 

por ordem alfabética o Município de Trancoso não tinha sido o 

último”.  ----------------------------------------------------------------  

Manifestamente não compreendeu ou não quis compreender.  ---  

Como resultado do acto eleitoral e como já se previa pela 

aplicação do método de hondt, a lista “Municípios pelo Futuro” 

elegeu 34 eleitos e a lista “Pela Beira Interior” elegeu 3 eleitos.  

Tal como previa o Município de Trancoso é o único que não 

tem nenhum eleito na Assembleia da Comurbeiras.  ---------------  

Decorreram já cerca de 10 dias desde essa referida eleição e 

não tivemos por parte da Câmara da Covilhã, única respo nsável 

pela elaboração da lista, qualquer comentário ou manifestação 

de solidariedade.  ------------------------------------------------------  
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Sendo este facto politicamente inaceitável tendo-se verificado 

um manifesto erro na elaboração da lista, a Câmara Municipal 

deliberou:  -------------------------------------------------------------  

1º - Solicitar a solidariedade politica dos restantes onze 

Municípios, no sentido de se estudar a repetição do acto 

eleitoral, corrigindo-se a elaboração da lista.  -------------------  

2º - Em alternativa, caso não se encontre disponibilidade 

política, o Município de Trancoso declara desde já não se 

fazer representar no Conselho de Administração da 

Comurbeiras, deliberando abandonar politicamente esta 

Comunidade.  ----------------------------------------------------------  

3º - Solicitar a intervenção do Governo, face à total falta de 

representatividade do Município de Trancoso nos órgãos da 

Comurbeiras.  ----------------------------------------------------------  

*A11*  Abastecimento de Água a Golfar e Moreirinhas : De seguida o 

Senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de 

deliberação: -----------------------------------------------------------  

“A Câmara Municipal de Trancoso, apesar do esforço 

desenvolvido, não tem, ainda, completado a rede de 

abastecimento de água e saneamento em baixa no concelho, 

designadamente nos lugares mais dispersos da freguesia de 

Santa Maria e Moreira de Rei.  --------------------------------------  

Acontece que na freguesia de Moreira de Rei, as localidades de 
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Golfar e Moreirinhas, não dispõem ainda de redes em baixa de 

distribuição domiciliária de água e por via disso de 

contadores, estando por consequência fora da concessão às 

Águas da Teja.  --------------------------------------------------------  

É pois, da responsabilidade da Câmara o fornecimento e 

abastecimento de água à população o que pressupõe garantir a 

respectiva qualidade.  -------------------------------------------------  

Ora, a falta de água em Golfar e Moreirinhas, que cumpre 

assegurar, desde há vários meses que se verifica, pelo que se 

revela necessário adquirir às Águas da Teja, a água tratada 

que abastece o concelho para assegurar o referido 

abastecimento às populações de Go lfar e Moreirinhas . ----------  

Propõem por isso que enquanto for insuficiente a produtividade 

das nascentes próprias, se adquira água tratada às Águas da 

Teja para abastecimento às referidas populações. ”  --------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar a proposta de 

deliberação nos seus exactos termos, devendo assegurar -se 

sempre que necessário o abastecimento de água a Golfar e 

Moreirinhas com recurso à contratação do fornecimento de 

água à Águas da Teja.  -----------------------------------------------  

*A12*  Nomeação da Comissão de Abertura do Concurso - 

Alteração :  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, mediante deliberação de 2 de Novembro 
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de 2005, procedeu à designação dos elementos que compõem a 

Comissão de Abertura do Concurso, nos termos do Decreto -Lei 

número 59/99 de 2 de Março, tendo designado para Presidente 

da referida Comissão, o senhor Presidente da Câmara e o seu 

substituto, o senhor vereador doutor António Oliveira.  ----------  

Constatada a manifesta falta de disponibilidade por parte do 

senhor Presidente da Câmara, para participar nos trabalhos 

da referida Comissão, a Câmara Municipal delibero u revogar 

a deliberação acima referida, passando o senhor Vice -

Presidente da Câmara, doutor António Manuel Santiago 

Oliveira da Silva a presidente da mesma Comissão, sendo 

substituído nas suas faltas e impedimentos, pelo senhor 

vereador doutor João Figueiredo Rodrigues, mantendo-se os 

restantes elementos da Comissão.  ----------------------------------  

*A13*  Designação do Representante do Presidente da Câmara, na 

Comissão Municipal prevista na Lei nº. 12/2004 de 30 de 

Junho:  -----------------------------------------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara tomou a palavra 

para se referir à Comissão Municipal constituída nos termos da 

alínea c), número 1 do artigo 7º da Lei número 12/2004, 

afirmando que face à sua manifesta falta de disponibilidade 

para presidir aos trabalhos da referida Comissão, iria designar o 

senhor vice-presidente da Câmara, o senhor vereador doutor 
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António Manuel Santiago Oliveira da Silva, como seu 

representante na referida Comissão.  --------------------------------  

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

*A14*  Redução da Caução de Alvará de Loteamento:  Seguidamente 

foi presente o requerimento número 279, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado 

mês de Abril , de Casa Agrícola Pedro Viterbo & Filhas, Lda., 

com sede em Trancoso, a solicitar a redução da caução do 

alvará de loteamento número 12/90 e respectivos aditamentos 

para 25% dados os trabalhos efectuados justificarem o pedido.  -  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que , após 

vistoria ao local e da constatação do andamento dos trabalhos, 

entende que a caução poderá ser reduzida em 15%, havend o 

ainda a registar que a presente caução já foi reduzida em 50%.  -  

A Câmara Municipal deliberou reduzir em 15% a caução.  -----  

*A15*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves –  Auto 

de Medição número 9:  Em seguida foi presente informação 

número 164/06, emanada pelo sector de fiscalização do 

Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, informando que o auto 

de medição apresentado pela firma adjudicatária no valor de 

22.362,28 euros, se encontra correcto e de acordo com os 

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

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

*A16*  Fornecimento e Aplicação de Filtros de Carvão Activo para 

a ETA – Apresentação de Caução Fora de Prazo:  -------------  

Na sequência da adjudicação do fornecimento referido em 

epígrafe, foi solicitado a apresentação da competente caução, o 

que veio a acontecer, embora não respeitando o prazo que lhe 

foi estipulado.  ---------------------------------------------------------  

A empresa adjudicatária veio justificar o não cumprimento do 

referido prazo, alegando que tal se ficou a dever a atrasos de 

emissão da garantia por parte da entidade bancária.  --------------  

A Câmara Municipal deliberou manter a respectiva 

adjudicação.-----------------------------------------------------------  

*A17*  Direito de Preferência de Imóvel de Interesse Público:  Em 

seguida, foi presente o ofício número 2098, da Secretaria, que 

deu entrada nesta Câmara em 26 do passado mês de Maio, de 

Francisco José Queirós Pinheiro de Veiga e José Joaquim 

Queirós Pinheiro de Veiga, residentes em Sabrosa, a informar 

do nome do promitente-comprador do edifício denominado de 

Solar dos Brasis, sito em Torre do Terrenho.  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou não preferir face às intenções 

do promitente-comprador na sua carta anexa ao processo, 

devendo ser comunicado aos interessados.  -----------------------  

*A18*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 1792, da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3 do passado mês 

de Maio, da APODEM-BEIRAS, com sede em Cótimos, a 

solicitar a concessão de um subsídio no valor de 7.000 euros, 

para a realização no próximo dia 11 de Junho de uma prova de 

Motocrosse integrada no Campeonato Nacional de Motocrosse.  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio no valor de 

6.000 euros, mediante protocolo.  -----------------------------------  

*A19*  E, seguidamente, foi presente o requerimento 1883, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 1 0 do passado mês 

de Maio, do Grupo Desportivo de Trancoso , a solicitar a  

atribuição de um subsídio no valor de 4.000 euros, para fazer 

face aos custo da equipa de futsal a participar no campeonato 

distrital de futsal .  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio através de 

subsídio no montante de 4.000 euros.  -----------------------------  

*A20*  De seguida foi ainda presente o requerimento de um grupo de 

amigos apaixonados por carros antigos, em especial pelos 

Citroën, denominado por Guarda à Descoberta, a solicitar a 

oferta de jantar, guia turístico e diverso material promocional 

do concelho para aproximadamente 120 pessoas, para a 

realização de um encontro.  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou oferecer o jantar a 120 

participantes.  ---------------------------------------------------------  
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*A21*  6ª Alteração às Grandes Opções do Plano:  ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente sexta 

alteração às Grandes Opções do Plano.  ---------------------------  

*A22*  6ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa:  ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente sexta 

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

*A23*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imedia ta.  --------------------  

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A25*  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 Sara iva Sarmento --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 

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


