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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2013. ------  

*A1*  Aos 12 dias do mês de abril do ano 2013, 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 , João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador , António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco.  ------------------------------------------------  

*A2*  Às 11,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 70 datado de 11 do corrente mês de abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 82.361,52 €;  ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 164.227,48 €.  ----------------  

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

*A4*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Carvalho para referir que , sendo uma das competências do 

Município assegurar o acesso à rede  de saneamento, e 
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considerando a sua inexistência, em algumas freguesias do 

concelho, como é o caso de Vila Novinha, onde, em alternativa, 

estão colocadas cerca de 30 fossas céticas, apresent ou a 

proposta de autorização de abertura de um procedimento para a 

contratação de uma prestação de serviços, com vista à limpeza 

das referidas fossas.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder à abertura do 

procedimento.  ---------------------------------------------------------  

*A5*  De seguida o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

questionou sobre a oportunidade de fazer aprov ar nesta reunião 

as transferências para as Juntas de Freguesia.  ---------------------  

Em resposta à questão colocada, o senhor Presidente da Câmara 

esclareceu que devido à insuficiência de Fundos Disponíveis 

não seria ainda oportuno tomar a referida deliberação.  ----------  

*A6*  Seguidamente, o referido senhor vereador professor Amílcar 

Salvador manifestou apreensão pela hipotética deslocalização 

da ambulância de suporte básico de vida afeta ao Centro de 

Saúde, que o INEM estaria na disposição de retirar do concelho 

de Trancoso, propondo que fossem desenvolvidas diligências 

no sentido de assegurar a sua manutenção , tendo para o efeito 

apresentado a seguinte Proposta que se transcreve na integra:  --  

------------------------------ ‘PROPOSTA  ----------------------------  

-------Manutenção da Ambulância do INEM em Trancoso  -------  
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Desde outro de 2008 que se encontra localizada no Centro de 

Saúde de Trancoso, de forma permanente e durante 24 horas 

por dia, numa ambulância do Instituto Nacional de Emergência 

Médica. ----------------------------------------------------------------  

Aliás, de forma sazonal, nos longos períodos de inverno, tem 

estado também, uma outra ambulância capaz de responder às 

rigorosas condições climatéricas do inverno (neve, chuva, 

gelo, etc.),  chamado veiculo 4 por 4.  -------------------------------  

Depois de escolas tribunais encerrados, no interior, estradas 

portajadas e juntas de freguesia extintas, consta, agora, que o 

Ministério da Saúde pretende retirar de Trancoso a ambulância 

do INEM que serve a nossa população há mais de 4 anos e 

meio. -------------------------------------------------------------------  

Num concelho tão disperso e com uma população tão 

envelhecida como a de Trancoso, esta ambulância, 

extremamente bem equipada e com excelentes profissionais de 

saúde é de vital importância na prestação de cuidados médicos 

e de socorro aos cidadãos do nosso concelho, em especial aos 

mais frágeis e desemparados.  ---------------------------------------  

Nesse sentido, propomos que a Câmara Municipal diligencie 

junto do Governo e do Ministério da Saúde e outras entidades 

competentes no sentido de garantir a manutenção da 

ambulância do INEM em Trancoso.  --------------------------------  
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Os vereadores do Partido Socialista.’  -----------------------------  

O senhor Presidente da Câmara esclareceu que se desconhece 

qualquer intenção do INEM no sentido de retirar  a referida 

ambulância.  ------------------------------------------------------------  

*A7*  Tomou de seguida a palavra o senhor vereador doutor António 

Oliveira que apresentou aos restantes membros do executivo 

municipal, as contas finais relativas à organização da Feira de 

S. Bartolomeu 2012. --------------------------------------------------  

Relativamente à feira de 2013, foi comunicado que a 

AENEBEIRA não irá responsabilizar -se pela contratação e 

realização dos espetáculos musicais. Informou ainda, que 

existem já contactos com a TVI no sentido de que, à 

semelhança do que aconteceu em 2012,  o programa Portugal 

Total seja transmitido a partir de Trancoso, com data provável 

de realização no dia 18 de agosto.  ----------------------------------  

Estabeleceu-se ainda que a feira decorrerá entre os dias 15 e 25 

de agosto de 2013.  ----------------------------------------------------  

A este propósito, o senhor vereador João Carvalho informou 

que a Casa de Portugal de São Paulo, se prontificou a realizar 

um espetáculo enquadrado no programa da feira.  -----------------  

*A8*  Seguidamente o senhor Presidente da Câmara colocou à 

discussão a proposta de aluguer de uma viatura para proceder à 

recolha de RSU's, dado que as viaturas existentes no Município 
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se encontrarem ambas danificadas, e sem grande possibilidade 

de reparação.  ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador professor Amílcar Salvador questionou sobre 

a possibilidade de, em alternativa, se optar pela concessão 

integral ou mesmo pela aquisição de uma nova viatura.  ---------  

Considerando que ambas as opções propostas pelo referido 

senhor vereador se fariam repercutir no médio/longo prazo, 

entendeu-se que em final de mandato não seria desejável tomar 

tais opções.  ------------------------------------------------------------  

Assim, foi deliberado, por unanimidade, a abertura de uma 

procedimento para a prestação de serviços de recolha de 

resíduos indiferenciados nos aglomerados rurais do concelho 

de Trancoso, o qual terá como limite temporal máximo 31 de 

dezembro de 2013, deixando para o novo executivo  as opções 

de gestão que entender mais adequadas no médio/longo prazo.  

*A9*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara propôs a 

denúncia do contrato de arrendamento do terreno onde estão 

instaladas as bombas da Repsol, o que deverá ser efetuado com 

180 dias de antecedência, tendo sido deliberado denunciar o 

contrato de arrendamento de uma parcela de terreno, 

pertencente ao prédio rústico, sito no lugar de Santa Luzia, 

freguesia de Santa Maria, inscrito na respetiva matriz sob o 

artigo 232, onde se encontra instalado o Posto de 
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Abastecimento de Combustíveis Repsol .  ---------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Análise, Discussão e Votação da Proposta Relativa ao Plano 

de Transportes Escolares para o Ano Letivo 2013/2014:  Em 

seguida foi presente informação dos serviços dando conta que 

tendo organizado o Plano de Transportes Escolares, para o ano 

letivo 2013-2014 de acordo com o artigo 4°, do Decreto-Lei n° 

299/84, de 5 de setembro, de que do presente Plano fazem parte 

uma rede de transportes públicos em carreira de horário, cuja 

concessão pertence às empresas Viúva Carneiro & Filhos, Lda. 

com sede na cidade de Meda, Rodocôa - Transportes, SA, com 

sede em Pinhel e Empresa Automobilista de Viação e Turismo, 

com sede em Lamego, garantindo estes, o transporte dos alunos 

que residem nos lugares e local idades de todo o concelho que 

frequentem os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de 

Trancoso (1.º, 2.º  e 3º ciclo e secundário)  -------------------------  

Encontra-se, também, previsto neste Plano o transporte dos 

alunos que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico que 

residem em quintas ou lugares onde não existe rede de 

transportes públicos ou incompatibilidade em termos de 

horários, contam ainda deste Plano os alunos do Ensino Pré -

Escolar, cujo transporte tem sido realizado nos anos anteriores 

em viaturas do Município.  -------------------------------------------  
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Não se encontram incluídos neste Plano, a previsão dos alunos 

para a Escola Profissional, por não haver informação, por parte 

daquele Estabelecimento de Ensino.  --------------------------------  

Nestes termos e porque o Decreto – Lei número 7/2003 de 15 

de janeiro extinguiu o Conselho Consultivo dos Transportes 

Escolares, criando o Conselho Municipal de Educação, deixa o 

assunto á consideração superior.  ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de 

Transportes Escolares, devendo ser submetido para 

autorização à Assembleia Municipal, dado ser  encargos 

plurianuais, bem como iniciar os procedimentos de 

contratação ------------------------------------------------------------  

*A11*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente uma Certidão expedida pelo Sec tor de Licenciamento 

de Obras Particulares e Loteamentos  onde certifica que, de 

harmonia com despacho exarado em requerimento entrado nesta 

Câmara sob o número 168, apresentado por Jorge Manuel 

Martinho Matias, portador do bilhete de identidade nº 7876709, 

residente em Rua João Rodrigues Fernandes, 13, freguesia de 

Santa Maria, Concelho de Trancoso, que o prédio urbano sito 

na Avª 25 de Abril,  freguesia de Terrenho, Concelho de 

Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número P-382, está 

isento de licença de utilização, uma vez que, o mesmo foi 
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construído antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número 

38.382, de 7 de agosto de 1951. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho.  -----------  

*A12*  Seguidamente, foi presente uma Certidão expedida pelo Sec tor 

de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos  onde 

certifica que, de harmonia com despacho exarado em 

requerimento entrado nesta Câmara sob o número 189, 

apresentado por Associação Cultural, Recreativa, Social e 

Melhoramentos de São Martinho, residente em São Martinho, 

freguesia de São Pedro, Concelho de Trancoso, que o prédio 

urbano ‘EB1 de São  Martinho’, sito em São Martinho, freguesia 

de São Pedro, Concelho de Trancoso , inscrito sob o artigo 

matricial número 1841, está isento de licença de utilização, 

uma vez que, o mesmo foi construído antes da entrada em vigor 

ao Decreto - Lei número 38.382, de 7 de agosto de 1951. -------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho.  -----------  

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: --------------------------------------------------------------------  

*A13*  Fundos Disponíveis - Realização de Despesa:  Em seguida foi  

presente informação da divisão financeira da autarquia na 
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sequência dos envios dos processos de despesa, a dar conta que 

não existem fundos disponíveis pelo que não se poderá permitir 

a assunção de compromissos , sob pena de o processo de 

despesa ser ilegal .  ----------------------------------------------------  

Ainda assim, a Câmara deliberou aprovar  por unanimidade a 

seguinte despesa:  -----------------------------------------------------  

1 –  Freguesia do Reboleiro: 35.000 euros;  -------------------  

2 –  Clube Trancosense – Associação Cultural e 

Recreativa: 7.500 euros. O senhor vereador João 

Carvalho não participou na discussão e votação;  ---------  

3 – Associação de Dadores de Sangue de Vila Franca das 

Naves: 500 euros;  ---------------------------------------------  

4 – Associação Cultural e Recreativa de Trancoso: 5.000 

euros; -----------------------------------------------------------  

5 – Associação Cultural e Recreativa de Trancoso: 5.000 

euros; -----------------------------------------------------------  

6 –  Clube Escape Livre: 8.000 euros;  -------------------------  

7 –  Freguesia de Freches: 20.000 euros. ----------------------  

*A14*  Conta Exclusiva para o PAEL: Considerando existir 

necessidade de utilizar, de forma exclusiva, uma conta bancá ria 

para a movimentação dos montantes a receber a titulo de 

empréstimo no âmbito do PAEL, bem como para efetuar os 

pagamentos inerentes ao Programa em questão, foi proposta a 
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utilização para o referido fim, da conta existente na CGD, 

identificada pelo NIB 003508250002041343051, a qual não tem 

quaisquer movimentos desde 2011. ---------------------------------  

A Câmara Municipal  deliberou aprovar. --------------------------  

*A15*  Remoção do Equipamento de Alarme no Edifico da Rua 

Conde Tavarede:  Em seguida, foi presente informação a dar 

conta que está instalado no edifício da rua Conde Tavarede n° 4 

um alarme instalado pela empresa SURSYSTEMS, o edifício 

vai entrar em obras sendo necessitário a remoção do 

equipamento com urgência . ------------------------------------------  

Foi informado que o valor estimado é de 123 euros com IVA 

incluído.  ---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor  João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: ‘Atendendo ao carater urgente da despesa, realize -se 

a obra. À reunião de Câmara para ratificação ’.  ------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a prestação de 

serviços.  ---------------------------------------------------------------  

*A16*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A17*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 
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modo de votação.  -----------------------------------------------------  

*A18*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata , que foi aprovada em minuta e 

que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e pe lo 

Chefe da Divisão Administrativa  que a redigiu. ------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 

 


