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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 9 DE JULHO DE 2013. ------------------------  

*A1*  Aos 9 dias do mês de julho 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 10,00 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 128 datado de 8 do corrente mês de julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 533.431,58 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 204.317,79 €.  ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A4*  Licença de Habitabilidade/Utilização:  Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 362 da Secção de Obras 
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Particulares que deu entrada nesta  Câmara em 26 do passado 

mês de junho, de Esperança dos Anjos Silva Monteiro, 

residente em Aldeia Nova, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

ma Quinta da Lavagem, em Aldeia Nova, inscrita na matr iz 

predial urbana sob o artigo 573 da freguesia de Aldeia Nova,  

uma vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor 

do Decreto - Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951.  -------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

interessada, considerar isenta de licenciamento.  ----------------  

*A5*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 386 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de julho, de Maria Isabel Pereira, residente 

em Cogula, na qualidade de proprietária, a sol icitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita na Quinta da Citra, 

em Cogula, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 9 da 

freguesia de Cogula, uma vez que a mesma foi construída antes 

da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

Agosto de 1951.  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

interessada, considerar isenta de licenciamento.  ----------------  

*A6*  Acordo para Construção entre as Partes Litigantes:  Em 

seguida, foi presente o requerimento número 44 da Seção de 
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Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 23 do 

passado mês de janeiro, de Paulo Jorge Lameiras do 

Nascimento, residente em Guilheiro, a anexar o acordo entre 

ambas as partes, bem como o projeto de alterações para ser 

analisado. --------------------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que o requerente apresentou o 

acordo rubricado ‘aparentemente’ pelas partes litigantes, dando 

ambos autorizações mútuas de construção a uma distância de 

1.22 metros do limite comum entre as partes.  ---------------------  

Apesar das limitações académicas do signatário na ciência da 

jurisprudência e salvo melhor opinião, os acordos entre 

particulares, não se sobrepõem às regras urbanísticas citadas 

em anteriores informações.  ------------------------------------------  

Assim o signatário, nada mais tem a acrescentar às an teriores 

informações técnicas, reafirmando a importância da recolha de 

pareceres jurídicos para o presente processo, antes da tomada 

de decisão.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou em face do acordo entre as 

partes li tigantes, aceitá-lo uma confirmação entre as partes 

que vão permitir que uma aldeia em processo de 

desertificação, permita duas novas construções .-----------------  

*A7*  Requalificação de um Edifício para ‘Casa do Bandarra’ - 
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Auto de Medição número 1: Em seguida, foi presente 

informação prestada pelos serviços de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais  desta Câmara, informando que 

o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Floponor –  

Florestas e Obras Públicas do Norte, Limitada, no valor 

7.236,73 euros, encontra-se correto e de acordo com as 

medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

registados na proposta . -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto  de medição. ---  

*A8*  Pagamento de Dormidas:  Em seguida o senhor vereador 

doutor João Rodrigues exarou o seguinte despacho: 'Vai 

realizar-se nos próximos dias 3, 4 e 5 de Julho no centro 

histórico de Trancoso, filmagens para um programa de história 

do canal Panda, patrocinado pelas Aldeias Históricas de 

Portugal, pelo que se torna necessário reservar no Hotel 

Turismo de Trancoso 4 quartos singles, para as noites  de 3 e 4 

de Julho .  ---------------------------------------------------------------  

Segundo informação do Serviço de Aprovisionamento, o valor 

total dos referidos quartos é de 360€, com IVA incluído, pelo 

que determino a sua reserva, desde que haja dotação 

orçamental.  ------------------------------------------------------------  

À reunião para ratificar.’  -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  
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*A9*  Oferta de Material:  Em seguida foi presente informação do 

Setor de Turismo a dar conhecimento á Câmara que foram 

entregues 2 sacos com folhetos, 2 livros: Trancoso – A 

presença viva da História, 3 livros das Bodas de D.  Dinis –  

Português e 3 livros Lendas, Figuras e Factos Históricos para 

oferta ao Presidente da Comissão Nacional de Protecção de 

Crianças e Jovens e Riscos, doutor Armando Leandro .-----------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: Autorizado’.  -----------------------------------------------  

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

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 968 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 do passado mês 

de maio do Rancho Folclórico Etnográfico de Palhais e 

Benvende a solicitar 3 sacos com lembranças para os ranchos 

participantes no Festival de Folclore.  ------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: Autorizado’.  -----------------------------------------------  

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: --------------------------------------------------------------------  
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*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 283, apresentado por Joaquim Gaspar 

Ferreira, residente na Rua Billerud 23, 2º dtº, freguesia de São 

Julião, concelho de Figueira de Foz, que o prédio urbano sito 

na Rua de Santa Barbara, freguesia de Vila Garcia , concelho de 

Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 285, 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.  -----------  

*A12*  Pedido de Delimitação de uma Faixa de Proibição de 

Estacionamento:  Seguidamente, foi presente o requerimento 

número 1544 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 

do corrente mês de julho da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso a solicitar a delimitação na 

Rua do Bombeiros, em frente ao quartel, de zebras em amarelo, 

ao longo do passeio, numa faixa de 36 metro s de comprimento 

por 1,60 de largura, para impedimento de ali se poder 

estacionar, dando desse facto conhecimento às autoridades 

policiais.  ---------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou deferir.  ---------------------------  

*A13*  Pedido de Espaço:  Seguidamente, foi presente o requerimento 

número 1448 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 28 

do passado mês de junho da Assembleia de Deus – Igreja Cristã 

Evangélica de Trancoso a solicitar a cedência de espaço no 

Largo da Avenida, em Trancoso, dia 14, na Praça do Mercado, 

em Vila Franca das Naves, dia 17 e no parque de 

estacionamento em frente ao turismo, em Trancoso dia 19 para 

reuniões de fieis, destinados ao culto e proclamação do 

Evangelho, bem como a utilização da residência de estudantes 

no período de 14 a 19 de julho, para 12 pessoas.  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou propor como alternativas o 

Pavilhão Multiusos, o Parque Municipal ou o campo da Feira 

de Baixo. Quanto à Residência de Estudante deverão 

manifestar o pedido à Empresa Municipal.  -----------------------  

*A14*  Subsídios:  O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte  

despacho: ‘Despacho 1: Tendo em vista atribuir um subsídio ao 

Grupo Desportivo de Trancoso no apoio às camadas jovens, 

proponho assunção de dez mil euros de subsídio para aquela 

finalidade’.  ------------------------------------------------------------  

‘Despacho 2: Tendo em vista atribuir um subsídio à Associação 

Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves, proponho a 

atribuição de um subsídio de 5.000 euros para a finalidade de 
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promoção do futebol’.  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder os subsídios 

conjuntos ao GDT de 10.000 euros e da ACR de Vila Franca 

das Naves de 5.000 euros, mediante protocolo . ------------------  

*A15*  Fundos Disponíveis Julho de 2013 - Realização de Despesa: 

Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia a dar conta que de forma a dar cumprimento ao 

disposto no n°. 1, do artigo 7 º, do Decreto-Lei 127/2012 de 21 

de junho, foram calculados os Fundos Disponíveis para o mês 

de julho de 2013, cujo mapa se anexa. Os referidos cálculos 

foram efetuados tendo por base os princípios expostos na 

deliberação do executivo de 24 de junho último, cuja cóp ia se 

anexa. ------------------------------------------------------------------  

Resultando deste apuramento um valor positivo de Fundos 

Disponíveis, terá no entanto de se deduzir ao referido montante 

os valores de compromissos já assumidos, que se traduzirão em 

despesa no decurso do mês de julho, e que atingem um valor n a 

ordem dos 581.559,81 euros.  ----------------------------------------  

Conclui-se pois pela não existência de Fundos Disponíveis que 

permitam acomodar mais despesa, pelo que, de acordo com o 

previsto na Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e no citado Decreto -

Lei 127/2012, de 21 de junho, não poderão ser assumidos novos 

compromissos, sob pena de os respetivos processos de despesa 
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serem ilegais.  ----------------------------------------------------------  

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

*A16*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia a dar conta que de De forma a dar cumprimento ao 

disposto no n°. 1, do artigo 7o, do Decreto -Lei 127/2012 de 21 

de junho, foram calculados os Fundos Disponíveis para o mês 

de julho de 2013, sujeitos a apreciação na presente reunião de 

executivo municipal.  -------------------------------------------------  

Reforça-se uma vez mais a informação de não existência de 

Fundos Disponíveis, pelo que de acordo com o previsto na Lei 

8/2012, de 21 de fevereiro e no citado Decreto -Lei 127/2012, 

de 21 de junho, não poderão ser assumidos novos 

compromissos, sob pena de os respetivos processos de despesa 

serem ilegais.  ----------------------------------------------------------  

Ainda assim, foram remetidos aos serviços financeiros todo um 

conjunto de despesa a realizar, com vista à emissão de 

requisição ou de compromisso, cujo mapa resumo se anexa à 

presente informação.  -------------------------------------------------  

O senhor diretor de departamento concordou com o  teor da 

informação.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a despesa seguinte:  -  

- Revisão viatura 52-GN-34: 261,20 €------------------------  

- Aquisição pneus viatura 73-HG-81: 362,85 €  -------------  
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- Aquisição óleo para máquina JCB: 130,47 €  --------------  

- Alojamento no âmbito do programa de história do canal 

Panda: 360,00 €  ----------------------------------------------  

- Contratação de serviços de engenharia eletrotécnica: 

2.460,00 €  -----------------------------------------------------  

- Material de rega para espaços verdes/jardins: 1.408,97 

€  ----------------------------------------------------------------  

- Aquisição de material para limpa bermas ORSI 500: 

742,43 €--------------------------------------------------------  

- Indemnização por danos causados na viatura 96 -DN-55, 

por trabalhos c/ roçadora: 718,63 €  -----------------------  

- Aquisição Material higiene e limpeza para stock: 165,66  

€  ----------------------------------------------------------------  

- Feira S. Bartolomeu - material elétrico para correção 

de anomalias: 686,73 €  --------------------------------------  

- Feira S. Bartolomeu - requisição de ligações eventuais 

eletricidade: 4.500,00 €  -------------------------------------  

- Aquisição de carimbo "taxa paga": 43,05 €  ---------------  

- Aquisição alimento para centro de recolha animais: 

363,99 €--------------------------------------------------------  

- Aquisição material para reparação embraiagem da 

Viatura DQ-06-95: 23,06 €  ----------------------------------  

- Aquisição de chapa para reparação do telhado do 
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Mercado Municipal: 64,58 €  --------------------------------  

- Aquisição de martelos de calceteiros: 63,00 €  ------------  

- Reparação da viatura 88-96-QF: 169,74 €  -----------------  

- Aquisição de 2 bombas de travão para JCB: 276,75 €  ---  

- Aquisição de material para Corta Relva Viking 585: 

91,00 €  ---------------------------------------------------------  

- Reparação de pistola pneumática: 129,77 €  ---------------  

- Aquisição de placa de projeto "EM Trancoso - Aldeia 

Velha": 59,04 €  -----------------------------------------------  

- Aquisição de gambiarra: 29,34 €  ---------------------------  

- Comemoração do 10º aniversário da CPCJ: 452,51 €  ----  

- Juros demora Manuel Rodrigues Gouveia: 90.000,00 €  -  

- Feira de S. Bartolomeu: 108.000,00 €  ----------------------  

- Transferência Corrente para Grupo Desportivo de 

Trancoso: 10.000,00 €  ---------------------------------------  

- Transferência Corrente para Associação Cultural e 

Desportiva de VFN: 5.000,00 €  -----------------------------  

- Candidatura IEFP - Requisição de desempregado 

(bolsa+subs.refeição+seguro): 1.063,21 €  ----------------  

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A18*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  
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As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A19*  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 ata , que foi aprovada em minuta e 

que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e pelo 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 

 
 


