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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2007.  ---  

*A1*  Aos 23 dias do mês de Agosto do ano 2007, 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 os senhores 

vereadores doutor João Rodrigues e doutor Amaral Veiga e 

comparecido todos os restantes senhores vereadores.  ------------  

*A2*  Justificação de Falta : A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

dos senhores vereadores doutor João Rodrigues e doutor 

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

*A3*  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 

*A4*  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 as actas das reuniões de 12 

do passado mês de Julho e 8 do corrente mês de Agosto, 
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dispensando a sua leitura em virtude destas ter em sido 

antecipadamente distribuídas a todos os membros da Câmara e 

que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 91º do 

diploma atrás citado, as actas ora aprovadas, sejam afixadas no 

átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso.  ----------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesoura ria 

número 159 datado de 22 do corrente mês de Agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 484.033,46 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 379.208,32 €.-----------------  

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

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

professor Amílcar Salvador para se referir à questão do 

Programa de Apoio ao Associativismo, perguntando 

designadamente se o referido Programa iria ser implementado 

este ano. ---------------------------------------------------------------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara, afirmo u que o 

citado Programa, só seria lançado para o próximo ano.  ----------  

O senhor vereador professor Amílcar Salvador referiu ainda 

que na sua opinião, as Associações do Concelho que 

demonstram que têm projectos e realizam actividades, a 

autarquia deveria continuar a apoiá-las, pelo que este Programa 
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deveria continuar.  -----------------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para se referir à Feira de São Bartolomeu 

deste ano, reconhecendo embora que ainda não será esta a 

altura ideal para fazer um balanço, aproveitou para perguntar se 

a previsão em termos de bilheteira se tinha ou não 

concretizado.  ----------------------------------------------------------  

Em resposta o senhor vereador doutor António Oliveira afirmou 

que números atingidos não corresponderam de facto às 

expectativas, sendo por isso de esperar um prejuízo final de 20 

a 22 mil euros.  --------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira afirmou ser 

necessário fazer uma reflexão sob o actual modelo da Feira.  ----  

No entanto acrescenta, é já possível apontar alguns motivos que 

poderão justificar a relativa fraca adesão do público à Feira 

deste ano.  --------------------------------------------------------------  

Assim, começou por referir a actual conjuntura económica do 

país, onde o poder de compra diminuiu, para além de mau 

tempo, pois as noites estiveram quase todas frias, o que 

prejudicou claramente a afluência do públi co. --------------------  

Sem prejuízo das propostas que possam resultar da reflex ão a 

realizar, aquele senhor vereador, apontou desde já algumas das 

alternativas que é importante promover já no próximo ano.  -----  
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Assim, desde já, a Feira não poderá ter mais de 9 a 10 dias.  ----  

É igualmente importante rever o actual modelo dos 

espectáculos, sugerindo, para isso que no futuro passe apenas a 

existirem 4 grandes concertos nos fins -de-semana, deixando a 

devendo a contratação e gestão de todo o processo de 

espectáculo ficar a cargo da Empresa Municipal, ficando a 

AENEBEIRA com a gestão de toda a parte comercial.  -----------  

*A8*  Seguidamente o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

chamou à atenção para o existência de diversas dificuldades e 

problemas para quem pretende utilizar a Barragem da Teja 

como local de pesca, não sendo muitas vezes possível contactar 

as pessoas responsáveis para o efeito.  ------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira lembrou que a pesca 

na Barragem da Teja se encontra, nos termos da Lei, 

concessionada à Associação de Caça e Pesca da freguesia do 

Terreno, sendo as questões de funcionamento daquela 

concessão da exclusiva responsabilidade daquela Associação.  --  

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

de novo a palavra para lembrar que tendo sido solicitado à 

DREC, a reabertura do Jardim de Infância de Guilheiro, dado 

haver mais de 5 crianças, o Município foi informado que tal 

não verificaria, passando aquelas crianças para a Torre do 

Terrenho. --------------------------------------------------------------  
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Após discussão do assunto, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, protestar junto da DREC, pela 

intransigência manifestada relativamente ao pedido de 

reabertura do Jardim de Infância de Guilheiro .  -----------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Aquisição de Terrenos na Zona Industrial de Trancoso:  -----  

Atendendo à necessidade de proceder à ampliação da Zona 

Industrial de Trancoso, a Câmara Municipal deliberou propor 

aos herdeiros de José Hermínio Cerveira, a importância de 7 

euros por metro quadrado de terreno com uma área de 43.500 

metros quadrados .  ----------------------------------------------------  

*A11*  Arranjos Urbanísticos em Trancoso – Rotunda e 

Rectificação de Cruzamento - Auto de Medição número 6:  

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 

com as medições efectuadas e com os preços unitários 

constantes na proposta, no valor de 64.329,13 euros.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar procedendo ao 

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

*A12*  Relatório de Ocorrência em Guardas de Segurança:  ----------  

Relativamente ao assunto referido em epígrafe, os Serviços 
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Técnicos informaram a Câmara que o orçamento para a 

reparação das guardas de segurança é de 150 euros, a que 

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

A Câmara Municipal deliberou notificar o responsável para 

pagamento do valor de 150 euros, a que acresce o IVA de 

acordo com a informação dos Serviços Técnicos, devendo ser 

solicitada propostas para adjudicação directa a firmas da 

especialidade de forma a reparar os estragos . -------------------  

*A13*  Cedência dos Edifícios Escolares do 1º Ciclo já Encerrados:   

Em seguida, foi presente o ofício número 2418, da Secretaria, 

que deu entrada nesta Câmara em 3 do passado mês de Julho, 

da Associação de Melhoramentos da Granja, a solicitar a 

cedência da antiga escola do 1º ciclo de Granja, para servir de 

sede da referida Associação. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder a título de comodato, 

por protocolo, devendo os encargos passar a ser suportados 

pela Associação de Melhoramentos da Granja.  ------------------  

*A14*  Seguida, foi presente o ofício número 2613, da Secretaria, que 

deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês de Julho, da 

Junta de Freguesia de Feital, a solicitar a cedência da antiga 

escola do 1º ciclo de Feital.  -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder a título definitivo à 

Junta de Freguesia de Feital.  --------------------------------------  
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*A15*  Subsídios:  De seguida, foi presente o requerimento 2451, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 4 do passado mês 

de Julho, da Associação de Solidariedade Social Amigos da 

Póvoa do Concelho, a solicitar a concessão de um subsídio de 

apoio, para da II Feira das Tradições. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio relativo à 

Festa da Castanha no valor de 2.500 euros, mediante 

protocolo.  --------------------------------------------------------------  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento da Associação d os 

Naturais e Amigos de Moimentinha , a solicitar a concessão de 

um apoio no valor de 25.000 euros, para aquisição de 

equipamento de cozinha e restante mobiliário para o Centro de 

Dia. ---------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A17*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A18*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A19*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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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 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 -----------------------------------------------------------------  


