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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 6 DE OUTUBRO DE 2006.  ---  

*A1*  Aos 6 dias do mês de Outubro do ano 2006, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidênc ia do senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento tendo faltado o senhor 

vereador doutor João Rodrigues e comparecido todos os 

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

*A2*  Justificação de Falta : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à  presente reunião 

do senhor vereador doutor João Rodrigues . ------------------------  

*A3*  Às 15,00 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:  ------------------------------------------------  

Seguidamente foram colocadas à discussão e votação, as actas 

das reuniões ordinárias realizadas em 14 e 21 do passado mês 

de Setembro, documentos que previamente haviam sido 

distribuídos. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar , por unanimidade, a 

acta da reunião do passado dia 14 e por maioria, com a 
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abstenção do senhor vereador professor Amílcar Salvador, que 

justificou o seu voto com o facto de não ter estado presente, a 

acta da reunião do passado dia 21  e para efeitos do disposto 

no artigo 91º da Lei número 169/99, na sua actual redacção, 

foi deliberado dar-lhes a devida publicidade.  --------------------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 190 datado de 4 do corrente mês de Outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 213.537,61 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 342.455,07 €. -----------------  

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

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para solicitar uma explicação 

relativamente à demorada suspensão dos trabalhos da rotunda,  

trabalhos que só agora foram retomados.  --------------------------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara, afirmou não existir 

nenhuma explicação para que esta obra tenha sido suspensa, 

não existindo assim qualquer razão técnica para que tal tenha 

acontecido, ressalvando apenas o facto de a Câmara Municipal 

não ter autorizado que os trabalhos decorressem nos meses de 

Julho e Agosto, meses de tradicional movimento em Trancoso , 

designadamente com a realização da Feira de São Bart olomeu. -  
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*A7*  Seguidamente o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

perguntou se existiam ou não problemas de abastecimento de 

água em Ribeira do Freixo.  ------------------------------------------  

Em resposta o senhor vereador João Carvalho confirmou que 

durante os meses de Agosto e Setembro houve problemas de 

abastecimento de água, tendo a mesma sido racionada, 

realizando-se inclusive algumas obras, no sentido de minorar 

aquela situação.  -------------------------------------------------------  

*A8*  A propósito desta questão, o senhor Presidente da Câmara 

lembrou que estes problemas que surgiram particularmen te no 

Ameal e Vale do Seixo, só ocorre ram por algumas campanha de 

desinformação relativamente à qualidade da água fornecida pela 

empresa Águas da Teja, não se justificando que continuem a 

existir inúmeras captações, que não são devidamente tratadas, 

tendo por isso esta situação de ser ultrapassada rapidamente.  ---  

Assim a propósito da qualidade da água, o senhor vereador 

doutor Amaral Veiga afirmou ser importante que a empresa 

Águas da Teja, promovesse uma campanha de informação 

pública, agora que já estão ins talados os filtros, divulgando as 

análises respectivas, de forma a que as populações entendessem 

que a água fornecida pela empresa, é de facto melhor do que 

aquela que tem nas suas próprias captações.  ----------------------  

*A9*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 
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António Oliveira para abordar a questão hoje muito discutida, 

do encerramento de um conjunto de urgências.  -------------------  

Na sua opinião, a Câmara Municipal deveria reagir, 

veementemente quanto à hipótese de ficar sem atendimento 

médico durante a noite, pois acrescentou , isso seria regredir 

imensos anos, representaria um retrocesso histórico, uma 

significativa perda da qualidade e segurança das nossas 

populações.  ------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Aquisição e Aplicação de Contentores Subterrâneos no 

âmbito do Programa Aldeias Históricas – Valorização de 

Estruturas Urbanas de Suporte no Centro Histórico:  ---------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que a aquisição de 

equipamentos de recolha de resíduos, contentores subterrâneos, 

que contempla a recolha indiferenciada e selectiva, tem um 

orçamento de 255.000 euros, preço este que engloba os 

trabalhos de construção civil, escavação e execução da 

estrutura para receber os referidos contentores.  -------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto, caderno de 

encargos e programa de concurso, deliberando -se lançar 

concurso público, delegando no júri a competência para a 

realização da audiência prévia, nos termos do número 3 do 

artigo 108º do Decreto – Lei número 197/99 de 8 de Junho.  ---  
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*A11*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves –  

Prorrogação de Prazo:  Em seguida foi presente informação 

número 273/06, emanada pelo sector de fiscalização do 

Gabinete de Apoio Técnico de Trancoso, a informar que as 

razões apresentadas pela firma DABEIRA – Sociedade de 

Construções, Limitada, a fundamentar o pedido de prorr ogação 

de prazo são pertinentes, pelo que é de opinião, de que deverá 

ser deferido, ficando como nova data de conclusão da 

empreitada, o dia 31 de Janeiro de 2007.  --------------------------  

O plano de Trabalhos e o Plano de Pagamentos devidamente 

actualizados e apresentados de acordo com o pedido de 

prorrogação, alvo desta informação, deverão ser igualmente 

aprovados. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir a prorrogação de 

prazo. ------------------------------------------------------------------  

*A12*  Requalificação do Largo Padre Francisco Ferreira  - Auto de 

Medição número 1:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar 

conta que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

Transbicho, Limitada , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 4.375,38 euros.  ---------------------------------------------  

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

*A13*  Aquisição e Aplicação de Filtros de Carvão na Estação de 

Tratamento de Águas de Trancoso - Auto de Medição 

número 1:  Em seguida, foi presente informação prestada pelos 

Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que os 

equipamentos electromecânicos, a automatização do 

funcionamento dos filtros de areia e o sistema de injecção de 

CO2, estão em funcionamento na estação de tratamento de 

águas, importando o seu valor em 190.200,04 euros  --------------  

Os trabalhos de construção civil encontram-se em fase de 

conclusão, faltando executar a estrutura metálica e importam no 

valor de 19.493,94 euros.  --------------------------------------------  

Anexa a listagem de trabalhos executados, fornecidos e 

aplicados.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A14*  Âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades:  Em seguida, foi 

presente o ofício 3493, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 25 do passado mês de Setembro, do Centro de 

Emprego e Formação Profiss ional da Guarda, a enviar um 

original do protocolo de cooperação referido em epígrafe, 

assinado entre a DREC e o IEFP.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal acordar na celebração do presente 
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protocolo, devolvendo-se devidamente assinado.  -----------------  

*A15*  Subsídios:  Em seguida, foi presente  o ofício 2690, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 24 do passado mês 

de Julho, da Associação de Desenvolvimento das Freguesias da 

Zona Centro do Concelho de Trancoso, a informar 

relativamente ao solicitado sobre a aquisição de uma viatura e 

destinada ao transporte dos trabalhadores ao serviço.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 5.000 

euros à Associação de Freguesias, mediante protocolo.  --------  

*A16*  Em seguida, foi presente o requerimento do Grupo Desportivo 

de Trancoso, a solicitar a colaboração financeira para a época 

2006/2007, conforme plano de actividades.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar na realização do 

contrato desportivo com o GDT no montante de 60.000 euros, 

pago em 10 prestações, sendo 3 no ano de 2006 (Outubro, 

Novembro e Dezembro) e as restantes mensalmente no 

próximo ano de 2007. ------------------------------------------------  

Não votou nem participou na discussão o senhor Presidente 

da Câmara. ------------------------------------------------------------  

*A17*  Em seguida, foi ainda presente o requerimento da Associação 

Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves, a propor a 

celebração de um contrato-programa de apoio ao 

desenvolvimento desportivo em Vila Franca das Naves no valor 
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de 45.000 euros para a formação e prática desportiva de mais de 

90 jovens na época 2006/2007. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar na realização do 

presente contrato programa de desenvolvimento desportivo no 

montante de 45.000 euros, em 10 prestações, sendo 2 no 

corrente ano (Novembro e Dezembro) e as restantes no 

próximo ano. ----------------------------------------------------------  

Não votou nem participou na discussão o senhor Presidente 

da Câmara. ------------------------------------------------------------  

*A18*  Indemnização por Prejuízos Resultantes de Acidente de 

Viação:  ----------------------------------------------------------------  

Na sequência de um acidente em que interveio um veículo 

propriedade do Município e atendendo à repartição de 

responsabilidades de outros intervenientes, a Câmara 

Municipal deliberou pagar a Ana Cristina Pe na Lopes, 

proprietária do veículo automóvel participante no referido 

acidente, como indemnização, o montante de 50% do valor do 

prejuízo constante da factura apresentada .  -----------------------  

*A19*  10ª Alteração às Grandes Opções do Plano:  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente décima 

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

*A20*  10ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa:  --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente décima 
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alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa.  ---------------  

*A21*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A22*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A23*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.00 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 -----------------------------------------------------------------  


