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ACTA DA REU$IÃO ORDI$ÁRIA DA 

CÂMARA MU$ICIPAL DE TRA$COSO 

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2006.  

*A1*  Aos 14 dias do mês de Dezembro 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 comparecido todos os 

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

*A2*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara declarou aberta 

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

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

PERÍODO A$TES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 236 datado de 13 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 210.529,38 €; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 345.474,57 €.-----------------  

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

*A4*  Estiveram presentes na reunião, o senhor engenheiro Viterbo e 

o senhor Hermínio Pedro. --------------------------------------------  

O senhor engenheiro Viterbo começou por cumprimentar todos 

os presentes, agradecendo a disponibilidade do executivo para o 
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receber, justificando a sua presença com o facto de pretender 

alguns esclarecimentos relativamente à ocupação de um espaço 

localizado na Urbanização de Santa Maria (1ª fase), espaço este 

situado junto ao antigo Edifício da EPAC, hoje propriedade do 

senhor Hermínio Pedro. ----------------------------------------------  

Dado estar presente o senhor engenheiro Vítor Jorge, chefe da 

divisão de planeamento e urbanismo da Câmara Municipal, este 

prestou, com o auxílio de uma planta da citada urbanização, os 

esclarecimentos solicitados. -----------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A5*  Análise, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e 

Proposta de Orçamento para o ano de 2007:  --------------------  

O senhor Presidente da Câmara, tomou de seguida a palavra 

para, aberta a discussão sobre os documentos referidos em 

epígrafe, mostrar disponibilidade para responder às questões 

que os senhores vereadores entendessem colocar. ----------------  

Neste período, os senhores vereadores professor Amílcar 

Salvador e doutor Paulo Matias solicitaram diversos 

esclarecimentos sobre situações concretas em termos de despesa 

e receita previstas no novo Orçamento, tendo o senhor 

Presidente da Câmara respondido às dúvidas apresentadas. -----  

�ão havendo mais pedidos de esclarecimentos, o senhor 

Presidente da Câmara, colocou os documentos em discussão à 
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votação, tendo os mesmo sido aprovados por maioria, com as 

abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista,  

doutor Paulo Matias, professor Amílcar Salvador e doutor 

Amaral Veiga. --------------------------------------------------------  

Os senhores vereadores do PS apresentaram a “Declaração de 

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

----------------------DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------  

“- A propósito dos documentos agora em análise, discussão e 

votação, e como já alertamos bastas vezes no passado, é 

necessário que os mesmos cheguem, com mais tempo de 

antecedência, ao conhecimento dos vereadores da oposição e 

não apenas a escassas 48 horas da votação, acompanhando a 

convocatória da respectiva reunião. -------------------------------  

Os vereadores da oposição têm a sua profissão, o que nem 

sempre lhes permite, embora dentro do prazo legal, apreciar 

com pormenor e rigor os referidos documentos. ------------------  

Daí apelarmos, mais uma vez, a maioria executiva no sentido 

de fazer chegar o suporte documental do orçamento e grandes 

opções do plano com pelo menos uma semana de antecedência 

relativamente á reunião na qual serão discutidos. ---------------  

Assim o exige o princípio da transparência, da cooperação 

entre eleitos e de uma oposição esclarecida; ---------------------  

- -a introdução às grandes opções do plano acusa-se os vários 
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governos de despesismo, responsabilizando-os pelo descontrole 

das finanças públicas. ------------------------------------------------  

Pena é que a maioria executiva do nosso município, liderado 

pelo mesmo presidente e partido há mais de 20 anos, também 

não assuma “mea culpa” pelo endividamento e situação 

financeira asfixiante do município. Tanto mais quando, ainda 

há bem pouco tempo, passou a ser do conhecimento público que 

dos 305 municípios do país, a Câmara de Trancoso ocupava a 

43.ª posição das Câmaras mais endividadas; ---------------------  

- Louvamos que se reconheça finalmente a importância da 

cooperação institucional e politica com os municípios vizinhos, 

quando esta deveria ter sido uma prioridade há muito 

considerada por esta maioria executiva, como estratégia 

fundamental de desenvolvimento dos concelhos e das regiões. --  

-ão podemos no entanto deixar de lamentar que tal 

reconhecimento venha a reboque do quadro de referência 

preconizada pelo governo para o acesso aos fundos europeus e 

não como uma estratégia própria e prioritária assumida por 

este executivo.---------------------------------------------------------  

- -o que diz respeito ao orçamento e como se reconhece no 

Capitulo I / Consolidação orçamental das grandes opções do 

plano (página 4, penúltimo paragrafo), trata-se de um 

orçamento empolado. -------------------------------------------------  
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Reconhece assim a maioria executiva que não se trata de um 

orçamento de rigor, carecendo assim os números apresentados 

de verdade e credibilidade. ------------------------------------------  

- Por outro lado, reconhece-se também a conjuntura económica 

difícil que atravessa o país, virada para uma contenção da 

despesa pública e com um crescimento nulo nos fundos 

municipais. ------------------------------------------------------------  

-o entanto, apresenta-se um orçamento substancialmente 

superior a qualquer um dos últimos cinco anos e com um 

aumento significativo na despesa corrente (de € 6.965.81 em 

2006 para € 7.514.271 em 2007), bem sabendo-se que o 

investimento para o ano de 2007 será extremamente reduzido 

porquanto grande parte das verbas destinam-se a pagar obras 

realizadas e cujo pagamento integral se arrasta, em alguns 

casos, desde o ano de 2001. -----------------------------------------  

Veja-se o exemplo do Auditório e Cinema, Centro de Feiras e 

diversos arruamentos e pavimentações. ----------------------------  

– Ainda quanto à despesa, registamos, negativamente, nas mais 

diversas rubricas as elevadas verbas coma designação de 

“outras” desconhecendo-se ao que, efectivamente, se destinam;  

 – Continuamos a registar o peso elevado dos empréstimos de 

médio e longo prazo e que vêm aumentando significativamente 

de ano para ano; ------------------------------------------------------  
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 – -a rubrica dos saneamentos é chocante verificar que 

continuam a existir sedes de freguesia ainda não contempladas 

neste orçamento; ------------------------------------------------------  

– Também na rubrica da cultura alguns centros culturais que 

andaram de plano em plano, e diversas vezes prometidos, 

foram, agora retirados; ----------------------------------------------  

– Continuamos a verificar que estradas municipais em muito 

mau estado e a necessitarem de urgente repavimentação não 

estão orçamentadas. --------------------------------------------------  

– Salientamos a necessidade de aquisição de terrenos para 

excelentes zonas industriais, sendo certo que as verbas afectas 

são praticamente insignificantes; -----------------------------------  

– Ficamos na expectativa da realização das obras de reparação 

e beneficiação do mercado bem como ampliação/construção do 

cemitério em Trancoso; ----------------------------------------------  

– Congratulamo-nos, desde já, e esperamos que este governo 

ajude, efectivamente, a concretizar, no concelho de Trancoso, 

investimentos importantes previstos neste plano e que há muito 

esta Câmara deveria ter executado como a carta educativa,  

centros escolares, arrelvamento do campo de futebol, quartel 

da G-R. ----------------------------------------------------------------  

– Em jeito de conclusão:  --------------------------------------------  

As grandes opções do Plano e Orçamento para 2007 são mais 
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um conjunto de “Boas intenções” demagogicamente 

apresentadas, mas sem o mínimo de capacidade financeira para 

as concretizar, procurando induzir em erro aqueles que se 

limitam a fazer uma leitura superficial dos documentos ou que 

efectivamente não conhecem a realidade e as dificuldades das 

pessoas do nosso concelho. ------------------------------------------  

Anunciar é fácil, difícil  será mesmo concretizar. -----------------  

Por todas as razões expostas o sentido de voto dos vereadores 

do partido socialista sobre o orçamento e grandes opções do 

plano para o ano de 2007 é a abstenção. --------------------------  

Os vereadores do PS: ------------------------------------------------  

a) João Paulo Matias; ------------------------------------------  

b) Amílcar Salvador; --------------------------------------------  

c) Amaral Veiga.” -----------------------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara e os senhores 

vereadores do PSD apresentaram a “Declaração de Voto” que se 

transcreve de imediato: ----------------------------------------------  

----------------------DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------  

“Votam favoravelmente o documento das Grandes Opções e do 

Orçamento para 2007, que concordam com a estratégia 

definida, pela coerência e rigor dos documentos e porque os 

mesmo estão em consonância com o momento particularmente 

difícil  da economia portuguesa.-------------------------------------  
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Quanto à Declaração de Voto dos Vereadores do PS, 

sublinhem, que, a sua abstenção representa um esforço de 

colaboração institucional com o executivo, compreendendo as 

razões invocadas para as criticas apresentadas, embora não 

concordando com as mesmas. ---------------------------------------  

Porquanto, designadamente no domínio da cooperação 

intermunicipal, a verdade é que, contrariamente ao afirmado, a 

Câmara de Trancoso tem contribuído para que na região 

existam já alguns exemplos de cooperação entre os municípios 

vizinhos. ---------------------------------------------------------------  

É o caso da ADL Raia Histórica, constituída pelos municípios 

de Trancoso, Meda, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e 

Almeida, ou ainda da Associação de Municípios do Vale do Côa 

(10 municípios),  também dos projectos de Cooperação 

Transfronteiriça com Espanha e a -UT III Beira Interior 

-orte, entre outros exemplos. ---------------------------------------  

Quanto à ausência dos Centros Culturais de Vila Franca das 

-aves e Freches, a sua inclusão no Orçamento de 2006 deveu-

se à necessidade de elaborar os respectivos projectos e a obra 

será candidata em 2008 no início do próximo Quadro 

Comunitário. ----------------------------------------------------------  

Sublinham de novo, que o actual Plano e Orçamento vive da 

contingência, de que se vinha a verificar um atraso na 
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implementação do novo quadro de referência estratégica, o que 

implica necessariamente menos receita para os investimentos 

que ainda se revelam necessários. ----------------------------------  

Finalmente, os votos formulados pelos vereadores do PS quanto 

à concretização das obras enunciadas são sinal evidente de 

confiança nesta maioria. ---------------------------------------------  

Já quanto ao desejo de que o actual Governo ajude o concelho 

de Trancoso, não parece que a expectativa seja tão evidente.” -  

*A6*  Proposta de Alteração ao Regulamento do actual P.D.M., nos 

termos da alínea c) nº 2 do artigo 95º do Decreto – Lei 

número 380/99 de 22 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto – Lei número 310/2003 de 10 de 

Dezembro:  -------------------------------------------------------------  

Encontrando-se já aprovado o Parque Eólico de Trancoso, a 

instalar em terrenos pertencentes às freguesias de Terrenho, 

Castanheira e Sebadelhe da Serra, a empresa Montes Serranos, 

S.A., do grupo Generg, pretende agora licenciar o referido 

Parque. -----------------------------------------------------------------  

De facto, a produção de energia eléctrica a partir de recursos 

renováveis, assume hoje uma importância significativa em 

termos ambientais, contribuindo decisivamente para que 

Portugal possa dar cumprimento aos compromissos assumidos 

internacionalmente nesta matéria. ----------------------------------  
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A realização no concelho de Trancoso, de um empreendimento 

deste tipo, com aproveitamento dos seus recursos endógenos, 

representa uma excelente oportunidade para criar novas fontes 

de rendimento local, impulsionando assim o seu 

desenvolvimento, quer pelos postos de trabalho a criar, quer 

pelos novos rendimentos que irá proporcionar às autarquias, 

resultantes das percentagens legais a reverter pela venda de 

energia. ----------------------------------------------------------------  

Analisado o enquadramento do citado empreendimento face ao 

actual PDM em vigor, constata-se que o mesmo, recai em 

espaços designados como espaços florestais, conforme o 

disposto no artigo 24º. -----------------------------------------------  

Assim, de acordo com este artigo, verifica-se que o uso 

pretendido para aquele espaço, não se enquadra nas disposições 

do actual PDM. --------------------------------------------------------  

Apesar de a Câmara Municipal ter iniciado já o processo de 

revisão do PDM, constata-se todavia, que o prazo provável de 

conclusão deste processo de revisão excederá em muito, o prazo 

necessário para um processo de alteração ao Regulamento do 

PDM, nos termos da legislação referida em epígrafe. ------------  

Desta forma, uma vez que a Câmara Municipal considera a 

realização deste empreendimento como fundamental para a 

região e para o país, revelando assim um manifesto interesse 
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público, foi deliberado, ao abrigo do disposto na alínea c) nº 2 

do artigo 95º do Decreto - Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, 

com a redacção dada pelo Decreto - Lei nº 310/2003, de 10 de 

Dezembro, propor a alteração ao Regulamento do actual PDM 

designadamente os artigos 16º, 17º e 18º no sentido de que nos 

espaços não urbanos seja permitida a instalação de infra-

estruturas de produção e transporte de energias renováveis, 

prevendo-se um prazo de cerca de seis meses para a conclusão 

deste processo de alteração. ----------------------------------------  

Mais foi deliberado, mandar publicitar para efeitos do nº 2 do 

artigo 77º do Decreto - Lei nº 380/99 de 22 de Setembro, com 

a redacção dada pelo Decreto - Lei nº 310/03, de 10 de 

Dezembro, a presente deliberação, concedendo um período de 

30 dias úteis para formulação de sugestões e apresentação de 

informações pelos interessados. ------------------------------------  

*A7*  Aldeias Históricas de Portugal – Associação de 

Desenvolvimento Turístico:  ----------------------------------------  

Em seguida foi presente o requerimento número 3916, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 31 do passado mês 

de Outubro, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, a enviar para aprovação junto da 

Assembleia Municipal da versão final dos estatutos da 

Associação referida em epígrafe, no âmbito da Medida 3 – 
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Acções Inovadoras de Dinamização das Aldeias, do Eixo II – 

Acções Integradas de Base Territorial, do QCA III – P. O. 

Centro. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os estatutos, 

deliberando integrar a referida Associação, devendo ser 

submetidos á aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 

do artigo 53º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela 

Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -------------------------------------  

*A8*  Trancoso Finicia:  ----------------------------------------------------  

Em seguida foi presente o protocolo financeiro e de cooperação 

denominado de Trancoso Finicia, Financiamento a Micro e 

Pequenas Empresas no Concelho de Trancoso, celebrado entre a 

Câmara Municipal de Trancoso, o Banco Espírito Santo, S.A., a 

Norgarante, Sociedade de Garantia Mútua, S.A., a Aenebeira, 

Associação Empresarial do Nordeste da Beira e o IAPMEI, 

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao 

Investimento. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o presente protocolo 

nos seus precisos termos. --------------------------------------------  

*A9*  Aprovação dos Arranjos Urbanísticos integrados no Plano 

de Aldeia de Cogula:  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, no âmbito do Plano 

referido em epígrafe, os arranjos urbanísticos referentes às 
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seguintes intervenções: ----------------------------------------------  

-Pavimentação do passeio de acesso à capela de São 

Silvestre; --------------------------------------------------------  

-Requalificação do largo da capela de São Silvestre; ------  

-Restauro da capela de São Silvestre; ------------------------  

-Recuperação e valorização do coreto; -----------------------  

-Centro de Interpretação de Cogula. -------------------------  

*A10*  Concurso Público “Aquisição e Aplicação de Contentores 

Subterrâneos no âmbito do Programa Aldeias Históricas – 

Valorização de Estruturas Urbanas de Suporte do Centro 

Histórico”: Seguidamente, foi presente o relatório final do Júri 

do Concurso, dando conta que concluído o prazo para audiência 

prévia dos concorrentes, estes não apresentaram qualquer 

observação ou reclamação, podendo para o efeito adjudicar-se 

ao concorrente TNL, pelo valor proposto de 236.000 euros. ----  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar à empresa T�L pelo 

valor de 236.000 euros, aprovando-se a minuta do contrato,  

devendo prestar caução no prazo máximo de 12 dias. -----------  

*A11*  Operação de Loteamento (emparcelamento): Em seguida foi 

presente o requerimento número 1190, da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 22 do passado 

mês de Novembro, de Joaquim Monteiro Gamboa, residente em 

Lisboa, a solicitar autorização de emparcelamento dos artigos 
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inscrito na matriz predial urbana sob os números 20 e 325 da 

freguesia de Granja e descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso sob os números 18 e 213. --------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que a 

presente operação de loteamento, neste caso é uma acção de 

emparcelamento, localiza-se em espaço urbanizável conforme o 

definido em planta de ordenamento do P.D.M.. Analisado o 

processo, verifica-se que é pretensão do requerente criar um 

lote urbano, agregando dois artigos urbanos com construções 

existentes, a zona já está infra-estruturada, pelo que não se vê 

inconveniente. ---------------------------------------------------------  

O requerente não previu as cedências de parcelas destinadas a 

espaços verdes, utilização colectiva e equipamento, pelo que 

deveria de haver lugar ao pagamento de uma compensação ao 

Município. Uma vez que o novo Regime Jurídico engloba na 

mesma definição as acções divisão de um ou mais prédios ou o 

emparcelamento dos mesmos, então, depreende-se que a acção 

em questão também está obrigada a efectuar cedências. ---------  

Taxa pela manutenção e conservação das redes existentes: 

141,10 euros; ----------------------------------------------------------  

Compensação por falta de cedências: 162 euros. ------------------  

Deverá o requerente solicitar a emissão do alvará de 

loteamento. ------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a operação nos termos 

da informação dos serviços, aprovando-se igualmente as taxas 

e compensação aí referidas. ----------------------------------------  

*A12*  Obras Particulares: Em seguida, foi presente o requerimento 

4361, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do 

corrente mês de Dezembro, da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos 

de Vila Franca das Naves, a solicitar a isenção de todas as taxas 

relativas ao processo de licenciamento do depósito de gás a 

instalar na Escola. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar de taxas. ----------------  

*A13*  Requalificação do Largo Padre Francisco Ferreira - Auto de 

Medição número 2: 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 14.142,36 euros. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A14*  Arranjos Urbanísticos em Trancoso e Rectificação de 

Cruzamento - Auto de Medição número 2: Em seguida, foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, elaborado 
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pelo empreiteiro Chupas & Morrão, Construtores de Obras 

Públicas, S.A. , está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 14.235,80 euros. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A15*  Aquisição e Aplicação de Filtros de Carvão na Estação de 

Tratamento de Águas de Trancoso - Auto de Medição 

número 2: Em seguida, foi presente informação prestada pelos 

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

auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Hubel, Industria 

da Água, está em conformidade com as medições efectuadas e 

com os preços unitários constantes na proposta, no valor de 

16.806,82 euros. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A16*  Parecer sobre Pedido de Utilidade Pública: Em seguida, foi 

presente o ofício 4221 que deu entrada na Secretaria da 

Câmara, em 22 do passado mês de Novembro, da Raia 

Histórica, Associação de Desenvolvimento a solicitar parecer 

fundamentado para o reconhecimento como entidade de 

utilidade pública. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável ao 
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pedido de utilidade pública da ADL Raia Histórica, pelo 

exemplo pioneiro na região, no âmbito da cooperação 

intermunicipal e de estímulo à sociedade civil, através do 

financiamento de diversos projectos cujo impacto indutor no 

desenvolvimento regional é inegável.  ------------------------------  

O exemplar desempenho na gestão dos programas de iniciativa 

comunitária Leader e Leader+, do Centro Rural do Côa, na 

formação profissional, na animação das aldeias históricas e 

na dinamização turística, bem como o apoio ao 

desenvolvimento de iniciativas de cooperação transfronteiriça 

com associações de desenvolvimento local de Espanha são 

testemunho da importância regional, da isenção e 

transparência de processos e de excepcional exemplo de 

cooperação institucional. -------------------------------------------  

*A17*  13ª Alteração às Grandes Opções do Plano:  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente décima 

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

*A18*  13ª Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa:  --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente décima 

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

*A19*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata. --------------------  
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*A20*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A21*  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:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  

 

 


