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ACTA DA REU$IÃO ORDI$ÁRIA DA 

CÂMARA MU$ICIPAL DE TRA$COSO 

REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE 2011. --------  

*A1*  Aos 5 dias do mês de Abril do ano 2011, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues e João 

Carvalho. --------------------------------------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada as faltas de comparência à presente 

reunião dos senhores vereadores professor Amílcar Salvador, 

António Nascimento e doutora Ivone Mouco. ---------------------  

*A3*  Às 10,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO A$TES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 64 datado de 4 do corrente mês de Abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 121.832,67 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 385.073,18 €. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. -----------  
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ORDEM DO DIA 

*A5*  Análise, Discussão e Votação da Proposta Revisão do 

Tarifário de Água para 2011: De seguida, foi presente o 

requerimento número 390 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 3 do passado mês de Fevereiro, de Águas da Teja, 

S.A., com sede em Trancoso, a enviar, de acordo com o artigo 

35º do contrato respeitante à Concessão da Exploração do 

Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água e do 

Sistema de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do 

Concelho de Trancoso, a revisão do tarifário para o ano de 

2011, correspondente à actualização de preços de acordo com 

as fórmulas de revisão do tarifário aceites na proposta 

anteriormente apresentada, bem como o envio do respectivo 

documento comprovativo da aprovação para envio à Entidade 

Reguladora. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o tarifário devendo 

ser comunicado à Águas da Teja. ----------------------------------  

*A6*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das $aves - Auto de Medição número 12: Em seguida, 

foi presente informação prestada pela Divisão de Obras 

Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Cipriano Pereira 

de Carvalho & Filhos, Limitada, está em conformidade com os 
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trabalhos executados, no valor de 11.955,18 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A7*  Pedidos de Cedência de Transporte:  -----------------------------  

Em seguida foi presente o despacho relativo ao pedido de 

transporte que de seguida se transcrevem: -------------------------  

- Uma deslocação à Guarda, em 22 de Março, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 200 euros. ------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 200 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação e reunião’.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

- Uma deslocação a Vila Franca das Naves, em 29 de 

Março, tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

150 euros. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 150 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 
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ratificação e reunião’.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A8*  Passeio de Deputados da Assembleia da República:  Em 

seguida, foi presente informação do Posto de Turismo seguinte:  

O Clube Escape Livre vai realizar no fim-de-semana de 2 e 3 de 

Abril um passeio para os deputados da Assembleia da 

República, cujo percurso inclui visita a Trancoso. ---------------  

A realização deste passeio implica o suporte pela Autarquia das 

despesas referentes a: ------------------------------------------------  

- Almoço do dia 3 de Abril,  para cerca de 50 pessoas; ------  

- 50 Sacos com lembranças do Município: História de 

Trancoso (banda desenhada), Plano B 2.0 Lester Brown 

e folhetos; -----------------------------------------------------  

- 50 Caixas de sardinhas doces. --------------------------------  

O serviço de aprovisionamento informou que os valores 

necessários são: -------------------------------------------------------  

- 300€ para as sardinhas doces; --------------------------------  

- 950€ para as refeições. ----------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Adjudico por ajuste directo o fornecimento das refeições bem 

como a aquisição das sardinhas doces de acordo com a 

informação, isto é, 950 euros pelas refeições e 300 euros pelas 

sardinhas doces. À reunião para ratificar as ofertas’. -----------  
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A Câmara Municipal deliberou ratificar as ofertas das 

lembranças bem como o pagamento do almoço oferecido aos 

deputados da Assembleia da República. ---------------------------  

*A9*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

861, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 21 do 

passado mês de Março, da Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Freches solicitar apoio no valor de 1.750 euros 

para pintura da parte exterior da igreja paroquial. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 1.000 

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

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 863, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês 

de Março, da Associação de Dadores de Sangue de Vila Franca 

das Naves a solicitar apoio para as comemorações do Dia 

Nacional do Dador de Sangue. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 250 

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

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 980, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 29 do passado mês 

de Março, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso a 

solicitar apoio para deslocação a Lisboa ao Convívio de 

Trancosenses residentes em Lisboa. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder transportes e subsídio de 
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450 euros, mediante protocolo. -------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A12*  Pedido de Propostas a Diversas Entidades Bancárias com 

vista à Elaboração de um Plano de Saneamento Financeiro:  -  

Estando em desenvolvimento estudos tendo em vista a 

contratação de um empréstimo sob a forma de Plano de 

Saneamento Financeiro, torna-se necessário proceder à consulta 

de várias entidades bancárias para saber da sua disponibilidade 

e da taxa de juro praticado, uma vez tal informação é condição 

essencial para a elaboração do Plano Financeiro do Município.  

Assim, a Câmara Municipal deliberou solicitar propostas a 

diversas entidades bancárias, tendo por base os seguintes 

pressupostos. ----------------------------------------------------------  

1. Valor – 9.800.000 euros; ------------------------------------  

2. Prazo – 12 anos; ---------------------------------------------  

3. Período de Carência: 3 anos; ------------------------------  

4. Pagamentos trimestrais, com prestações constantes 

após período de carência. -----------------------------------  

As entidades bancárias a consultar serão: CGD, BES, BPI 
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Montepio, Santander/Totta. -----------------------------------------  

*A13*  Protocolo Celebrado com a Gamesa Energia (Portugal) S.A. 

- Parque Eólico do Pisco: Em seguida foi presente ofício da 

Gamesa Energia (Portugal) SA, a enviar a proposta da adenda 

ao contrato referido em epígrafe que se reproduz na íntegra: ---  

------------“ADE3DA A PROTOCOLO 1-Abril-2011 --------------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

Gamesa Energia (Portugal),  S.A., sociedade anónima com sede 

na Rua Iracy Doyle, n.° 43 A, 1.° direito, freguesia e concelho 

de Cascais, com o capital social de 475.000 Euros, matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o 

número único de pessoa colectiva e de matrícula 504 901 044, 

neste acto representada pelo Eng. Álvaro de Freitas, na 

qualidade de Procurador com poderes para o acto ("GEP"); ---  

E ------------------------------------------------------------------------  

Município de Trancoso, pessoa colectiva número 501143726, 

com sede na vila e concelho de Trancoso, neste acto 

representado pelo seu Presidente, Senhor Dr. Júlio José 

Saraiva Sarmento, residente na Praça do Município, em 

Trancoso ("CM"). -----------------------------------------------------  

Considerando ---------------------------------------------------------  

(A) Que em 5 de Fevereiro de 2009, a GEP e a CM celebraram 

um protocolo nos termos do qual se estabeleceram as 
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linhas gerais de relação entre as partes tendo em vista a 

finalidade de promoção e instalação do Parque Eólico de 

Picoto no município de Trancoso ("Protocolo"); ------------  

(B) Que após celebração do Protocolo, o projecto Parque 

Eólico de Picoto foi alterado passando a designar-se por 

Parque Eólico do Pisco; ----------------------------------------  

(C) Que também após a celebração do Protocolo, a GEP e CM 

acordaram em alterar os termos da contrapartida prevista 

no Protocolo; ----------------------------------------------------  

(D) Que as partes pretendem, assim, alterar o Protocolo em 

conformidade com o referido nos Considerandos 

anteriores; -------------------------------------------------------  

(E) Que a presente adenda ao Protocolo foi aprovada em 

sessão camarária da CM realizada em [inserir] , na qual 

foram igualmente conferidos ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Trancoso poderes para a respectiva 

celebração, ao abrigo do disposto no artigo 67.°, na 

alínea a) do número 1 do artigo 68.° e na alínea b) do 

número 4 do artigo 64.°, todos da Lei n.° 169/99, de 18 de 

Setembro, na versão em vigor. ---------------------------------  

É celebrado e reciprocamente aceite a presente Adenda a 

Protocolo ("Adenda"), que se regerá pelas cláusulas seguintes:  

1. Objecto --------------------------------------------------------------  
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1.1. Pela presente Adenda, as partes acordam em alterar o 

projecto Parque Eólico do Picoto, o qual passa a 

designar-se por Parque Eólico do Pisco para efeitos do 

Protocolo e aí definido como "Parque Eólico". -----------  

1.2. Pela presente Adenda, as partes acordam ainda em 

alterar a redacção da cláusula 3 do Protocolo. ----------  

2.Alteração da cláusula ----------------------------------------------  

Pela presente Adenda, a cláusula 3 do Protocolo passará a ter 

a seguinte redacção: -------------------------------------------------  

"3.1. Como contrapartida pela colaboração e apoio prestado 

pela CM, nos termos da anterior cláusula 2.2, a GEP 

pagará à CM a quantia de €5.000,00 (cinco mil Euros) 

por MW de potência atribuída ao Parque Eólico pelas 

entidades públicas competentes e instalada no concelho 

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

3.2. O pagamento da quantia referida na cláusula 3.1 será 

efectuado contra a entrega de documento de quitação e 

da seguinte forma: --------------------------------------------  

a) 25% (vinte e cinco por cento) com a atribuição da 

licença ou autorização municipal para a 

construção do Parque Eólico; -----------------------  

b) Os restantes 75% (setenta e cinco por cento) com 

atribuição da licença ou autorização municipal 
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para a utilização do Parque Eólico. ----------------  

3.3. Além da contrapartida referida na cláusula 3.1, a GEP 

pagará ainda à CM a renda sobre o pagamento mensal 

efectuado pela entidade receptora da energia eléctrica 

produzida pelo Parque Eólico, nos termos previstos na 

legislação aplicável." ----------------------------------------  

3. Disposições finais -------------------------------------------------  

3.1. A presente Adenda entra em vigor na data da sua 

assinatura. -----------------------------------------------------  

3.2. A presente Adenda contém o acordo integral e final das 

partes relativamente ao seu objecto, alterando, para 

todos os efeitos e a partir da sua entrada em vigor, o 

disposto no Protocolo quanto à matéria incluída no seu 

objecto. --------------------------------------------------------  

Feito em Trancoso, em 1 de Abril de 2011. ------------------------  

Gamesa Energia (Portugal), S.A. - Eng. Álvaro de Freitas 

Gouveia Silva – Procurador -----------------------------------------  

Município de Trancoso - Dr. Júlio José Saraiva Sarmento - 

Presidente da Câmara Municipal” ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar os termos da adenda 

que se integra no contrato para todos os efeitos. ----------------  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para o respectivo contrato.--------------------------------  
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*A14*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A15*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A16*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12,00 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:  

 

 


