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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2007. ------  

*A1*  Aos 19 dias do mês de Abril do ano 2007, 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 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião, dando-se de 

imediato início ao Período Antes da Ordem do Dia .  -------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar a acta da reuni ão de 30 do 

passado mês de Março, dispensando a sua leitura em virtude 

desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os membros 

da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 

91º do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja afixada 

no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso.  -------  

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 74 datado de 18 do corrente mês de Abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 119.371,85 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 447.855,09 €.-----------------  

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

*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para perguntar qual o montante 

previsto para as obras de terraplanagens do futuro Mercado 

Grossista.  --------------------------------------------------------------  

*A6*  Este senhor vereador referiu -se de seguida ao Programa de 

Apoio ao Associativismo, lembrando que este ano não se 

realizou o habitual encontro das Associações do concelho, 

tendo questionado se já tinha sigo pago o subsídio relativo ao 

encontro do ano passado, à entidade organizadora, ou seja o 

Grupo Desportivo de Aldeia Nova.  ---------------------------------  

Por último o senhor vereador professor Amílcar Salvador, 

perguntou se, no corrente ano, o referido Programa de Apoio ao 

Associativismo se mantinha.  ----------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou então a palavra para 

responder às questões colocadas, afirmando ainda ser 

importante reflectir sobre este Programa, no sentido de corrigir 

algumas situações que existem e que se prendem com o facto de 
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apenas algumas Associações concretizarem as acções que 

candidatam e que se propõem realizar.  -----------------------------  

Referiu ainda o facto de algumas Associações ainda nem sequer 

terem levantado o apoio para as despesas de funcionamento, 

para além de muitas também não terem levantando a 2ª tranche 

do apoio concedido.  --------------------------------------------------  

Tudo isto, acrescentou, faz com que se torne necessário 

proceder a uma reformulação do Programa de Apoio ao 

Associativismo, passando eventualmente a Câmara Municipal a 

exercer uma maior fiscalização sobre todo este processo.  -------  

*A7*  O senhor vereador professor Amílcar Salvador lembrou ainda 

que era necessário não esquecer o espaço de ajardinamento 

existente no início da Rua engenheiro Amaro da Costa.  ---------  

*A8*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira para recordar que a Esco la Profissional de 

Trancoso, tentou junto das entidades bancárias locais abrir uma 

conta caucionada, dando como garantia, o registo do imóvel, 

não tendo porém essa hipoteca sido aceite.  ------------------------  

Assim, informou, face à necessidade urgente de obter 

financiamento, para solicitar os respectivos reembolsos, 

deslocaram-se a Lisboa a fim de conversar com a Caixa Geral 

de Depósitos, banca institucional, tendo esta mostrado toda a 

disponibilidade em colaborar, à semelhança do que já faz com 
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diversos estabelecimentos de Ens ino Profissional.  ---------------  

*A9*  De seguida o senhor vereador doutor António Oliveira, 

atendendo á recente doação do espólio da pintora Eduarda 

Lapa, por parte da sobrinha doutora Maria Manuela de Almeida 

Lapa de Passos David Gomes, propôs que face à importância 

nacional da citada pintora, fosse alterada a designação do Largo 

do Pelourinho, para Largo Eduarda Lapa. --------------------------  

*A10*  O senhor vereador doutor António Oliveira v isando realçar o 

gesto de grande generosidade por parte da doutora Maria 

Manuel de Almeida Lapa de Passos, propôs que fosse dado o 

seu nome à denominada Rua Escura em Trancoso.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou sobre esta proposta ouvir a 

Comissão de Toponímica, devendo para o efeito ser a mesma 

convocada.  -------------------------------------------------------------  

*A11*  O senhor Presidente da Câmara tomou seguidamente a palavra 

para introduzir a questão do apoio ao investimento já concedido 

à empresa Ana & Raquel, Limitada, com sede em Vila Franca 

das Naves, que para além do apoio financeiro já atribuído, 

prevê ainda a entrega de 2 armazéns, sitos no loteamento 

industrial de Vila Franca das Naves e que se encontram 

ocupados pela referida empresa, a título de comodato.  -----------  

Ora, estes armazéns adquiridos pelo Município em Julho de 

1999, localizam-se nos lotes 2 e 3 do já referido loteamento, 
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loteamento este promovido pelo Município, em terre nos 

adquiridos para o efeito à empresa Móveis Lourenço, Limitada.   

Esta aquisição foi titulada por escritura de compra e venda, 

realizada em 19 de Julho de 2006, prevendo esta, para além do 

preço acordado, ainda a cedência dos lotes 1, 2, 3, 4 e 14 do 

citado loteamento.  ----------------------------------------------------  

Acontece porém que, por lapso, só foi posteriormente 

constatado que os lotes 2 e 3 e respectivos armazéns aí 

implantados, tinham já sido adquiridos e pagos por esta 

autarquia em 1999, como atrás se referiu.  -------------------------  

Assim sendo e obtido o acordo do  vendedor Móveis Lourenço, 

Limitada, foi deliberado mandar proceder à rectificação da 

aludida escritura de 19 de Julho de 2006, devendo passar a 

constar que a Câmara Municipal cederá apenas os lotes 1, 4 e 

14, mantendo-se o preço acordado .  --------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A12*  Análise, Discussão e Votação dos Documentos de Prestação 

de Contas referentes ao ano de 2006:  ----------------------------  

O senhor Presidente da Câmara deu início ao período de 

discussão dos documentos referidos em epígrafe, remetidos 

oportunamente ao senhor vereadores, pelo que se di spensou de 

fazer qualquer referência aos dados constantes dos documentos 

de Prestação de Contas em análise , mostrando-se desde logo 
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disponível para qualquer esclarecimento que os senhores 

vereadores entendessem solicitar.  ----------------------------------  

O senhor vereador professor Amílcar Salvador de seguida 

tomou a palavra para a propósito dos documentos em 

apreciação, referir em síntese os aspectos que considera mais 

relevantes, destacando os seguintes: aumento significativo da 

despesa corrente, sendo esta uma tendência que se vem 

registando desde 2003; regressão das despesas de capital,  à 

semelhança do que aconteceu nos últimos anos; a baixa taxa de 

execução financeira, que se ficou pelos 17,03% e o aumento do 

endividamento do Município, quer ao nível dos empréstimos 

bancários, embora sem contracção de novos empréstimos, quer 

ao nível das dívidas a terceiros.  -------------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara, tomou a palavra 

para esclarecer e comentar os aspectos referidos pelo senhor 

vereador professor Amílcar Salvador.  ------------------------------  

Não tendo sido solic itados mais esclarecimentos  ou 

comentários, passou-se de imediato à votação dos documentos 

referidos em epígrafe, sendo os mesmos sido aprovados por 

maioria com a abstenção dos senhores vereadores do Partido 

Socialista, doutor Paulo Matias, professor Amílcar Salvador e 

doutor Amaral Veiga que apresentaram a “Declaração de 

Voto” que se transcreve de imediato:  ------------------------------  
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-----------------------“DECLARAÇÃO  DE VOTO”  -----------------  

“1. A primeira conclusão que se retira da análise ao Relatório 

de Gestão e Contas de 2006 da Câmara Munic ipal de Trancoso 

é de que os Vereadores do PS tinham razão quando se 

abstiveram na votação ao Orçamento e às Grandes Opções do 

Plano para 2006.  -----------------------------------------------------  

Esta conclusão já não é nova, mas importa sublinhá -la mais 

uma vez.  ----------------------------------------------------------------  

Anos após ano, os Vereadores do PS vêm ale rtando para o 

facto de que os orçamentos apresentados correspondem a 

cenários irrealistas e virtuais, sem qualquer hipótese de 

concretização.  ---------------------------------------------------------  

A Conta de Gerência de 2006, agora apresentada, confirma as 

nossas previsões e denuncia a falta de verdade e de r igor, 

tantas vezes é apregoada, mas raramente cumprida.  -------------  

A gestão municipal levada a cabo pelo Partido Social -

democrata teima assim em não aceitar as evidências e as 

recomendações dos vereadores do PS, amplamente 

comprovadas pelas sucessivas Contas de Gerência da 

autarquia.  -------------------------------------------------------------  

O ano de 2006 não foi assim um ano em que se fez melhor, foi 

um ano em que, mais uma vez, se fez de conta.  -------------------  

2. Dissecando os documentos de prestação de contas referente 
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ao ano de 2006 constata--se que o realizado fica aquém das 

reais necessidades do concelho e das promessas que mandato 

após mandato esta maioria vai fazendo, bem como das 

expectativas que vai criando, mas também frustrando os 

Trancosenses.  ---------------------------------------------------------  

Consideramos, por isso, que este município contínua sem uma 

estratégia de desenvolv imento centrada no combate à 

desertificação e ao posicionamento do nosso concelho num 

lugar de destaque no contexto geopolítico e económico da beira 

interior.  ----------------------------------------------------------------  

Estratégia essa há muito definida pelo Partido Socialista local 

e que se concentra nas seguintes  linhas orientadoras:  -----------  

A – Melhorar as condições e vida das populações das aldeias e 

cidade; -----------------------------------------------------------------  

B – Fomentar e modernizar as actividades económicas e a 

criação de emprego; --------------------------------------------------  

C – Posicionar Trancoso nos roteiros turísticos do interior 

norte; -------------------------------------------------------------------  

D –  Modernizar e abrir a administração Municipal.  -------------  

3. A falta de estratégia da maioria executiva manifesta -se, 

desde logo, em obras estruturantes para o desenvolvimento do 

concelho, há muito reivindicadas e por concretizar como se 

constata do mapa de execução anual do plan o plurianual de 
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investimentos:  ---------------------------------------------------------  

- Modernas zonas industriais e respectivas Etars;  ---------------  

- Centro de coordenador de transportes;  --------------------------  

- Remodelação e modernização do mercado municipal;  ----------  

- Variante sul e norte;  -----------------------------------------------  

- Melhoramento das estradas municipais;  -------------------------  

- Conclusão dos saneamentos básicos no concelho;  --------------  

- Equipamento escolares de qualidade;  ----------------------------  

- Remodelação do edifício dos Paços do Concelho;  --------------  

- Espaços museológicos;  ---------------------------------------------  

- Elaboração de roteiros turísticos e protocolos para circuitos 

turísticos com municípios vizinhos.  --------------------------------  

A RECEITA  -----------------------------------------------------------  

4. Entrando na análise dos números e no que diz respeito á 

receita, verifica-se que o total da receita prevista no 

orçamento inicial para 2006 e ra de € 20.177.881,00 e o total  

da receita arrecadada cifrou-se apenas em € 9.679.055, 26.  ----  

Assim a receita total foi praticamente igual á de 2005. (€ 

9.342.420,78 em 2005 e € 9.679.055, 26 em 2006).  --------------  

No capítulo da receita corrente verificou-se uma ligeira 

diminuição de cerca de € 12.000,00.  -------------------------------  

A DESPESA  -----------------------------------------------------------  

5. Mas o que é de estranhar para uma maioria executiva que 
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apela á contenção e ao rigor, é o aumento das despesas 

correntes que passaram de € 4.664.054,00 em 2005 para € 

5.217.293,00 em 2006 sendo esta, ali ás, uma tendência 

preocupante que se vem agravando desde 2003; Contrariamente 

as respectivas despesas de capital têm vindo a regredir, veja -

se: ----------------------------------------------------------------------  

(receitas correntes)                                 (despesas de capital)   

2003: € 4.014.439,00                               2003: € 7.320.100,00   

2004: € 4.488.454,00                               2004: € 5.517.987,00   

2005: € 4.664.054,00                               2005: € 4.665.358,00   

2006: € 5.217.293,00                               2006: € 4.442.544,00   

Verifica-se também que a receita corrente se aproxima de ano 

para ano á despesa corrente.  ----------------------------------------  

Registe-se ainda que, apesar do aumento da receita de capital  

de 2005 para 2006 na ordem dos 300 mil euros/ano, a 

respectiva despesa diminuiu, revelando uma manifes ta 

incapacidade de gestão, fruto da ausência de investimento.  ----  

Lamenta-se finalmente, neste capítulo, o aumento dos subsídios 

para a empresa municipal Trancoso Eventos de € 600.000,00 

em 2005 para € 700.000,00 em 2006 (17% de aumento), o que 

também vem dar razão aos vereadores do partido socialista que 

votaram contra a criação da empresa municipal por temerem 

tratar-se de uma decisão cuja eficácia no plano da gestão dos 
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equipamentos está ainda por demonstrar e uma fonte acrescida 

de despesa improdutiva.  ---------------------------------------------  

TAXA DE EXECUÇÃO GLOBAL  ----------------------------------  

6. Relativamente às Grandes Opções do Plano de 2006, 

constata-se uma baixíssima taxa de execução financeira de 

17,03%. ----------------------------------------------------------------  

Este facto traduz bem a ineficácia deste executivo na 

realização de investimento e torna-se preocupante quando 

verificamos que o nível de execução global vem diminuindo nos 

últimos anos, numa média de 3% ao ano:  --------------------------  

2004: 23, 20 % --------------------------------------------------------  

2005: 20, 75% ---------------------------------------------------------  

2006: 17, 03%.  --------------------------------------------------------  

O ENDIVIDAMENTO  -----------------------------------------------  

7. Quanto ao endividamento não deixa de ser significativo que 

a nível de empréstimos bancários e sem ter havido a 

contracção de qualquer novo empréstimo, o  capital em divida 

tenha registado um aumento de € 227.005,00 ou seja € 

7.547.286,00 em 2005 para € 7.774.291,00 em 2006.  ------------  

No que diz respeito á divida para com terceiros regista -se um 

aumento exponencial de € 609.307,00.  -----------------------------  

Significa isto que o endividamento do município de 2005 para 

2006 aumentou € 836.252,00 ou seja um acréscimo de cerca de 
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7%. (€ 12.040.448,00 em 2005 para € 12.876.700,00 em 2006).   

Face ao exposto, não se estranha que o nosso município ocupe 

o 43.º lugar das câmaras mais endividas a níve l nacional, num 

total de 305 municípios.  ---------------------------------------------  

Vislumbrando-se com dificuldade, enquanto se mantiver esta 

maioria, o estancamento e amortização progressiva da divida 

do município.  ----------------------------------------------------------  

EM CONCLUSÃO:  ---------------------------------------------------  

8. Em resumo e conclusão, a Conta de Gerência de 2006 só vem 

confirmar a trajectória errada e errática, porque sem rumo, 

que tem sido seguida pela maioria social -democrata que lidera 

a Câmara Municipal de Trancoso.  ----------------------------------  

Ao crescimento das receitas por via dos impostos municipais 

nos últimos anos, responde-se com um aumento da despesa 

corrente e uma redução significativa do investimento para os 

níveis mais baixos dos últimos 4 anos.  -----------------------------  

Por tudo isto e porque não concordamos com uma gestão que 

continua a comprometer o desenvolvimento sustentável do 

nosso concelho, que sacrifica os munícipes, penaliza as 

associações e colectividades e cerceia as legítimas 

reivindicações das freguesias, decidimos abster -nos na votação 

do Relatório de Gestão e Contas de 2006.  -------------------------  

Os Vereadores do Partido Socialista”  ------------------------------  
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*A13*  Análise, Discussão e Votação do Inventário de Todos os 

Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e Respectiva 

Avaliação:  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, dando cumprimento ao previsto no 

artigo 64º, número 2, alínea e) da Lei número 169/99 de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei número 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, deliberou aprovar os documentos referidos em 

epígrafe.  ---------------------------------------------------------------  

*A14*  Alteração da Composição da Constituição Técnica Municipal 

de Fiscalização de Espaços e Jogos de Recreio:  ----------------  

Atendendo a que o Delegado Distrital do IDP, para além da 

Comissão Técnica Municipal, integra a Comissão que fiscaliza 

os espaços de jogos e recreio do Município, a Câmara 

Municipal deliberou proceder à substituição daquele 

representante na referida Comissão Técnica Municipal, sendo 

substituído pela engenheira técnica Sandra Ribeiro, técnica  

superior da autarquia .  -----------------------------------------------  

*A15*  Arranjos Urbanísticos em Trancoso – Rotunda e 

Rectificação de Cruzamento -Auto de Medição número 5:  

Em seguida, foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, a dar conta que o auto em 

epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Chupas & Morrão, 

Construtores de Obras Públicas, S.A. , está em conformidade 
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com as medições efectuadas e com os preços unitários 

constantes na proposta, no valor de 89.696,65 euros.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto proce dendo-se 

ao pagamento.  --------------------------------------------------------  

*A16*  Piscina Municipal Coberta de Vila Franca das Naves –  

Prorrogação de Prazo:  Em seguida foi presente informação 

número 67/07, emanada pelo sector de fiscalização do Gabinete 

de Apoio Técnico de Trancoso, a informar que as razões 

apresentadas pela f irma DABEIRA – Sociedade de Construções, 

Limitada, a fundamentar o pedido de prorrogação 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 Maio de 2007.  -----------------------------------------------------  

A prorrogação deverá ser concedida, sem direito a revisão de 

preços.  -----------------------------------------------------------------  

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 aprovar a prorrogação sem 

direito a revisão de preços . -----------------------------------------  

*A17*  Caminho Agrícola Fiães – Barrocal (limite do concelho) –  

Prorrogação de Prazo:  Em seguida, foi presente o ofício 
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número 1223, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 3 

do corrente mês de Abril, do empreiteiro António José Baraças, 

a submeter a revisão de preços para a obra referida em epígrafe.   

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que a revisão de 

preços apresentada pelo empreiteiro não teve em conta o atraso 

no cumprimento do plano de trabalhos, sendo que os 

indicadores económicos a considerar na revisão de preços 

deveriam ser os correspondentes ao período em que os trabalhos 

deveriam ter sido executados.  ---------------------------------------  

Assim sendo o valor da revisão é de 2.184,04 euros a que 

acresce o IVA. --------------------------------------------------------  

*A18*  Infra-estruturas na Zona Industrial de Trancoso:  Em 

seguida, foi presente o ofício número 1385, da Secretaria, que 

deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente mês de Abril, do 

empreiteiro Albino & Inácio, Limitada, a enviar, para 

aprovação, o plano de trabalhos e respectivos cronogramas 

financeiros.  ------------------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que  o empreiteiro 

apresentou o plano de trabalhos, que se destina à fixaçã o da 

sequência, prazo e ritmo da execução dos trabalhos que 

constituem a empreitada, o qual está em conformidade com o 

apresentado aquando da apresentação da proposta, merecendo 

por isso parecer favorável, devendo a Câmara Municipal 
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aprovar o presente plano de trabalhos.  -----------------------------  

Regista-se também que na presente data existem já desvios no 

cumprimento do plano de trabalhos, não tendo ainda sido 

iniciados os trabalhos.  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de trabalhos, 

devendo registar-se o atraso nos mesmos como decorre da 

informe.----------------------------------------------------------------  

*A19*  Subsídio:  Em seguida, foi presente o ofício 1356, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês de Abril,  

da Associação Cultural e Juvenil da Ribeirinha de Trancoso a 

solicitar um subsídio de 1.800 euros para financiamento do 

professor de música.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 800 

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

*A20*  Prestação de Contas e Relatório de Gestão:---------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente Prestação 

de Contas e Relatório de Gestão . -----------------------------------  

*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 
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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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 -----------------------------------------------------------------  


