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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 25 DE JULHO DE 2013. -----------------------  

*A1*  Aos 25 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 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

92º da Lei número 16/99 de 18 de setembro, na redação da Lei 

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

deliberou por unanimidade, aprovar as atas das reuniões de 12 

de abril e 7 de maio, dispensando as suas leituras em virtude 

destas terem 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 atas ora aprovadas, 

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

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 140 datado de 24 do corrente mês de julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 493.196,69 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 236.973,82 €.  ----------------  

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

*A5*  Intervenções:  Ainda a propósito da doação do imóvel à Santa 

Casa da Misericórdia de Trancoso, o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador, em nome dos senhores vereadores do Partido 

Socialista, afirmou que, não obstante a decisão de se absterem 

na votação deste ponto, entendem que deveria existir uma 

cláusula de reversão, no caso de futuro em encerramento da 

atividade, trespasse ou venda do negócio.  -------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Doação de um Imóvel à Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso:  Seguidamente, foi presente a informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais referente 

ao assunto em epígrafe, contendo a avaliação de um terreno 

onde está instalado atualmente o Posto de Abastecimento da 

Repsol:  -----------------------------------------------------------------  

1 –  Localização:  ------------------------------------------------------  
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O terreno localiza-se na freguesia de S.ª Maria, em Trancoso.  --  

O terreno encontra-se inscrito como urbano nas Finanças sob o 

artigo nº 2251 e no Registo Predial de Trancoso com o nº 

2391/20130417.  -------------------------------------------------------  

2 - Características do local:  -----------------------------------------  

O terreno está situado no Centro Histórico, com uma 

localização central na cidade, e está servido por todas as 

infraestruturas.  --------------------------------------------------------  

3 - Composição, áreas e dados para o cálculo:  --------------------  

3 - 1 - Composição:  ---------------------------------------------  

Terreno para construção. ---------------------------------------------  

3.-2 -Áreas:  ------------------------------------------------------  

Utilizaram-se as áreas registadas nas respetivas certidões de 

teor (Finanças e Conservatória do Registo Predial).  --------------  

Área total do Terreno: 1.000,00 m2  --------------------------------  

Área de Implantação do edifício: 300,00 m2  ----------------------  

Área bruta de construção: 300,00 m2  -------------------------------  

Área bruta dependente: 0.00 m2 ------------------------------------  

3 –  3 –Dados para o cálculo:  -----------------------------------  

Percentagem para cálculo da área de implantação: 18,00%  ------  

Tipo de coeficiente de localização: Serviços  ----------------------  

4 –  Valor: --------------------------------------------------------------  

Em conformidade com o descrito, o valor atribuído ao terreno é 
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de 27.670,00 €.  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou doar à Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso o terreno em causa, dado que face 

ao valor da avaliação, está na competência da Câmara 

Municipal e dada a relevância social da mesma instituição de 

solidariedade social, um dos grandes empregadores do 

concelho, aprovado com os votos favoráveis dos senhores 

vereadores doutores António Oliveira e João Rodrigues, e com 

as abstenções dos senhores vereadores professor Amílcar 

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

Não participou na discussão e votação o senhor Presidente da 

Câmara Municipal e o senhor vereador João Carvalho.  --------  

Mais foi deliberado, face ao impedimento do senhor 

Presidente da Câmara, dar poderes ao senhor vice -presidente 

da autarquia, senhor vereador doutor António Oliveira, para 

outorgar a respetiva escritura.  -------------------------------------  

Ainda a propósito da doação do imóvel à Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso, o senhor vereador professor Amílcar 

Salvador, em nome dos senhores vereadores do Partido 

Socialista, afirmou que, não obstante a decisão de se absterem 

na votação deste ponto, entendem que deveria existir uma 

cláusula de reversão, no caso de futuro em encerramento da 

atividade, trespasse ou venda do negócio.  -------------------------  
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*A7*  Prolongamento de Horário de Funcionamento:  

Seguidamente, o senhor vereador doutor António Oliveira 

propôs que, à semelhança do que aconteceu no ano anterior, 

fosse alargado o período de funcionamento dos 

estabelecimentos de cafés, cafetarias, cervejarias, pastelarias, 

restaurantes, pizarias, tabernas, casas de pasto, ba res e pubs, 

até às 4 horas, a vigorar durante o período da citada Feira, ou 

seja entre 10 e 19 de Agosto.  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 2 do 

artigo 10.º, do Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e 

de Prestação de Serviços do Concelho de Trancoso, fixar um 

horário de funcionamento mais alargado para alguns tipos de 

Estabelecimentos, enquanto vigorar o período da citada Feira.   

*A8*  Comercialização de Feirantes Durante a Feira  de São 

Bartolomeu: Seguidamente, o senhor vereador doutor António 

Oliveira propôs que, à semelhança do que aconteceu no ano 

anterior, que no decurso da Feira de São Bartolomeu, seja 

permitido aos feirantes habituais dos mercados semanais,  

comercializar no dia 22 de Agosto, para além dos mercados 

semanais de 16 e 23 do mesmo mês, bem como que, dada a 

realização da Feira de São Bartolomeu, os feirantes que 

dispõem de terrados localizados no Campo de Cima da Feira 
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(entre as Portas d’El-Rei e o Parque Municipal de Trancoso) 

tenham, nos mercados de 16 e 23 de Agosto, de exercer a sua 

atividade em local a indicar pelos Serviços de Fiscalização de 

Feiras e Mercados do Município’.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou permitir aceitando a proposta 

apresentada.-----------------------------------------------------------  

*A9*  Alteração a Alvará de Loteamento: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 272 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 15 do passado 

mês de maio, de Hugo Filipe Cardoso Brás, residente em Zabro, 

a solicitar alteração às condições do alvará de lot eamento nº. 

1/2002. -----------------------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que t rata o presente processo do 

pedido de Alteração do Alvará de Loteamento n°. 1/2002 da 

Constro Celoricense no que diz respeito às condições 

especificas do Lote 21 propriedade do Sr. Hugo Filipe Cardoso 

Brás. --------------------------------------------------------------------  

As características constantes do referido Alvará de Loteamento 

para o Lote 21 são as seguintes:  ------------------------------------  

- Área do Lote: 620,20 m2 -------------------------------------  

- Área de Implantação: 144 m2 --------------------------------  

- Área de Construção: 288 m2 ---------------------------------  
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- Utilização: Habitação -----------------------------------------  

- N°. de Pisos: 3 Tipologia:  T4 --------------------------------  

As alterações propostas passam pela redução da Área de 

Construção do Lote para 144 m2, a eliminação de 1 piso para 2 

pisos e a alteração da tipologia para T3.  ---------------------------  

Neste sentido, as características do Lote 21 passar iam a ser as 

seguintes:  --------------------------------------------------------------  

- Área do Lote: 620,20 m2 -------------------------------------  

- Área de Implantação: 144 m2 --------------------------------  

- Área de Construção: 144 m2 ---------------------------------  

- Utilização: Habitação -----------------------------------------  

- N°. de Pisos: 2  -------------------------------------------------  

- Tipologia: T3 --------------------------------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices máximos de 

edificabilidade e os parâmetros de dimensionamento de espaços 

verdes, de utilização coletiva, equipamentos, infraestruturas e 

estrutura viária são respeitados, sendo, por esse facto, 

merecedor de Parecer Favorável.  -----------------------------------  

Havendo deferimento concordante com o teor da presente 

informação, deverá o processo seguir a tramitação legal 

conducente ao efetivo Aditamento do Alvará de Loteamento.  ---  

A Câmara Municipal deliberou deferir aprovando as 

alterações ao loteamento nos termos da informação.  -----------  
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*A10*  Requalificação de um Edifício para ‘Casa do Bandarra’ - 

Auto de Medição número 2: 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 

9.336,20 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, 

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

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

*A11*  Análise, discussão e votação da minuta relativa ao Contrato 

Programa a celebrar com a empresa municipal TEGEC –  

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer EEM.:  Seguidamente, o 

Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra para se referir à 

necessidade de ser celebrado com a empresa municipal TEGEC 

EEM, um Contrato Programa para o corrente ano, de forma a 
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que possa ser garantido o seu normal funcionamento, tendo 

apresentado para o efeito a minuta relativa ao mesmo Contrato, 

que se reproduz na integra:  ------------------------------------------  

-----Contrato Programa entre o Município de Trancoso  --------  

---------------------------e a TEGEC E.E.M.  ------------------------  

Considerando que o Regime Jurídico da Atividade Empresarial 

Local e das Participações Locais, aprovado pela Lei nº 

50/2012 de 31 de Agosto, determina no seu artigo 32º, nº 3 que, 

“A atribuição de subsídios à exploração pelas entidades 

públicas participantes no capital social exige a celebração de 

um contrato-programa”.  ---------------------------------------------  

Considerando ainda que a Empresa Municipal TEGEC. E.E.M. 

na prossecução dos seus objetivos estatuários e de harmonia 

com a missão que lhe foi consignada pelo Município, 

administra assegurando a sua manutenção, renovação e 

dinamização de diversos equipamentos culturais, desportivos e 

recreativos;  ------------------------------------------------------------  

Considerando por último a necessidade de apoiar o s encargos 

resultantes da implementação das atividades de caracter 

social, cultural, educativo, recreativo e desportivo 

desenvolvidas pela Empresa Municipal TEGEC. E.E.M..  --------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

O MUNICÍPIO DE TRANCOSO, pessoa coletiva de direito 
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público nº 501143726, com sede na Praça do Município, 6420-

107 Trancoso, neste ato representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Trancoso, Júlio José Saraiva Sarmento, 

adiante designado por primeiro contratante;  ---------------------  

e ------------------------------------------------------------------------  

A TEGEC –  Trancoso Eventos Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M., com sede na Av. 

Calouste Gulbenkian, nº 10, 6420-033 Trancoso, pessoa 

coletiva nº 505391414, representada pelo seu Presidente do 

Conselho de Administração, Tomás Manuel Trigo Martins, 

portador do NIF 214344053 com poderes para o presente ato 

adiante designada por segunda contratante.  ----------------------  

É celebrado, nos termos do estatuído na Lei nº 50/2012  de 31 

de Agosto–  Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e 

das Participações Locais e demais legislação em vigor, o 

presente Contrato Programa que se rege pelos termos e demais 

condições constituintes das cláusulas seguintes:  -----------------  

-----------------------------Clausula 1ª  -------------------------------  

------------------Objeto do Contrato Programa  --------------------  

Constitui objeto do presente contrato de Programa, o apoio à s 

atividades de carácter cultural, social, educativo, desportivo,  

recreativo, turístico e de proteção ambiental na área do 

Município de Trancoso, desenvolvidas pela segunda 
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contratante.  -----------------------------------------------------------  

-----------------------------Clausula 2ª  -------------------------------  

-------------------------------Missão  ----------------------------------  

a) A TEGEC E.E.M. na prossecução dos seus objetivos 

estatuários e de harmonia com a missão que lhe foi consignada 

pelo Município, administra assegurando a sua manutenção, 

renovação e dinamização os seguintes equipamentos culturais e 

recreativos: ------------------------------------------------------------  

- Cinema ----------------------------------------------------------  

- Auditório para teatro no Convento de São Francisco  -----  

- Centro Cultural de Trancoso  ---------------------------------  

- Auditório no Pavilhão Multiusos  ----------------------------  

- Centro Cultural de Vila Franca das Naves  -----------------  

b) A TEGEC E.E.M. no âmbito da sua missão de promoção e 

gestão de equipamentos sociais, de educação e de desporto, 

administra, assegurando a sua manutenção e dinamização os 

seguintes equipamentos:  ---------------------------------------------  

- Piscinas Municipais de Trancoso  ---------------------------------  

- Piscinas Municipais de Vila Franca das Naves  -----------------  

- Residência de Estudantes masculina e feminina -----------------  

- Centro Coordenador de Transportes  -----------------------------  

- Área de Exposições  -------------------------------------------------  

c) A TEGEC E.E.M. tem ainda, como orientação e missão,  
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promover, apoiar e dinamizar a programação de eventos 

culturais e de animação, designadamente, através dos seus 

equipamentos (cinema, teatro, expos ições, etc.) ou em espaços 

públicos (Festa da História, Feira de São Bartolomeu, Dia 

Mundial da Criança e do Idoso, Feira do Livro, etc.).  -----------  

-----------------------------Clausula 3ª  -------------------------------  

---------Princípios Orientadores de Contrato Programa  ---------  

1. O Município de Trancoso estabelece através do presente 

Contrato Programa, determina a sua orientação estratégica, 

definindo os princípios orientadores da gestão da TEGEC 

E.E.M. nas áreas da sua atuação e que são os seguintes:  -------  

a) Princípio da eficácia  ----------------------------------------  

b) Princípio da universalidade --------------------------------  

c) Princípio da transparência ----------------------------------  

d) Princípio da solidariedade  ----------------------------------  

e) Pelo princípio da eficácia, que visa assegurar a 

otimizar a gestão dos recursos, deve a TEGEC E.E.M. 

apresentar o seu Plano de Atividades e os Relatórios de 

Prestação de Contas (semestral e anual) observando 

rigor na orçamentação e equilíbrio nos resultados.  ------  

f) Pelo princípio da universalidade deve a TEGEC E.E.M., 

respeitar o interesse geral, sem qualquer discriminação 

no acesso aos equipamentos e aos eventos, intervindo na 
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área de todo o concelho.  -------------------------------------  

g) Pelo principio da transparência deve a TEGEC E.E.M., 

apresentar e publicitar os instrumentos de prestação de 

contas, bem como, as condições de acesso, 

designadamente o preço e ainda, informação pública das 

suas atividades, designadamente através da Agenda 

Cultural.  -------------------------------------------------------  

h) Pelo princípio da solidariedade deve a TEGEC E.E.M., 

como forma de garantir a universalidade do acesso e 

promoção dos equipamentos e eventos, atender às 

frágeis condições sócio económicas da maioria dos 

habitantes do concelho, praticando uma política de 

preços de cariz social, salvaguardando a aplicação das 

normas gerais da concorrência.  ----------------------------  

Em casos excecionais, em que a prestação de serviços se dirija 

predominantemente, a crianças, a idosos e cidadãos 

desfavorecidos, bem como as áreas de educação e desporto 

escolar, poderá praticar-se a gratuitidade no acesso aos 

equipamentos e serviços prestados.  --------------------------------  

-----------------------------Clausula 4ª  -------------------------------  

--------------------Indicadores de Eficácia  -------------------------  

1- As atividades setoriais referidas, inscrevem-se na estratégia 

do Município e missão consignada no presente contrato de 
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gestão, sendo aferida a eficácia da sua execução, pelos 

seguintes indicadores:  -----------------------------------------------  

a) Eficaz – Realização de todas as atividades previstas 

para os aludidos equipamentos que constam do respetivo 

Plano de Atividades/Programa de Ação para 2012, 

aprovado pela Autarquia, bem como a confirmação da 

existência de níveis de satisfação positivos;  --------------  

b) Ineficaz - A não execução ou a execução parcial do 

Plano de Atividades/Programa de Ação,  bem como a 

confirmação da existência de um nível de satisfação 

maioritariamente negativo.  ----------------------------------  

2- Para aferição dos indicadores de eficácia, deverá ser 

elaborado o respetivo Relatório de Execução, a aprovar pela 

Câmara Municipal, documentado com inquéritos de  opinião dos 

utilizadores e o parecer das várias Entidades envolvidas nas 

diversas atividades promovidas nos equipamentos já citados.  --  

-----------------------------Clausula 5ª  -------------------------------  

---------------------Indicadores de Eficiência  ----------------------  

A avaliação da eficiência será aferida pelos seguintes 

indicadores:  -----------------------------------------------------------  

a) Eficiente – A completa execução do presente contrato 

programa, utilizando apenas os recursos financeiros 

transferidos;  --------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 5  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    25 -0 7 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

b) Ineficiente –  incumprimento financeiro superior a 5%.  -  

-----------------------------Clausula 6ª  -------------------------------  

-------------------Montante Total do Contrato  ---------------------  

O montante total previsto para o presente contrato programa 

será de 200.000,00€ (duzentos mil euros) a transferir para a 

Empresa Municipal TEGEC E.E.M., sob a forma de subsídio.  --  

-----------------------------Clausula 7ª  -------------------------------  

-------------Direitos e Obrigações das Partes  ----------------------  

1- No âmbito do presente Contrato Programa compete ao 

Município de Trancoso:  ----------------------------------------------  

a) A transferência para a segunda contratante será 

efetuada no decurso do presente ano.  ----------------------  

b) O apoio técnico e inst itucional.  ----------------------------  

2- No âmbito do presente Contrato Programa compete à 

TEGEC. E.E.M.:  ------------------------------------------------------  

a) Executar os referidos Programas e Planos em 

conformidade;  -------------------------------------------------  

b) Prestar informações ao Município sobre a execução do 

Plano de Atividades/Plano de Ação;  -----------------------  

c) Articular o planeamento e a execução da sua 

intervenção com o Município, promovendo a 

convergência de ações e projetos;  --------------------------  

d) Disponibilizar os equipamentos identificados no 
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presente contrato, de acordo com o princípio da 

universalidade e da transparência.  -------------------------  

-----------------------------Clausula 8ª  -------------------------------  

-----------------------Dever de Colaboração  ------------------------  

As partes comprometem-se a prestar reciprocamente toda a 

colaboração que se revele necessária à boa e regular execução 

do presente Contrato Programa.  ------------------------------------  

-----------------------------Clausula 9ª  -------------------------------  

-------------------------------Duração  --------------------------------  

O presente Contrato Programa vigora até 31 de Dezembro de 

2013. -------------------------------------------------------------------  

-----------------------------Clausula 10ª  -----------------------------  

----------------Alterações ao Contrato Programa  -----------------  

Quaisquer alterações a este Contrato Programa só serã o 

validas desde que convencionadas por escrito, com menção 

expressa de uma das cláusulas e da redação que passa a ter 

cada uma das cláusulas aditadas ou modificadas.  ----------------  

-----------------------------Clausula 11ª  -----------------------------  

-----------------------Regime Subsidiário  ---------------------------  

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente 

Contrato Programa aplica-se a Lei nº 50/2012, de 31 de agosto 

– Regime Jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais.  -------------------------------------------------  
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-----------------------------Clausula 12ª  -----------------------------  

------------Entrada em Vigor e Produção de Efeitos  -------------  

O presente Contrato Programa entra em vigor na data da sua 

assinatura por ambas as partes e produz efeitos imediatos.  -----  

O Presente Contrato Programa é feito em duplicado e é 

composto por doze cláusulas, todas rubricadas pe los ora 

contratantes à exceção da última, por conter as respetivas 

assinaturas.  -----------------------------------------------------------  

Colocada a questão à discussão e não tendo havido 

intervenções, passou-se de imediato à votação, tendo a minuta 

do referido contrato sido aprovada por maioria, com as 

abstenções dos vereadores do Partido Socialista, professor 

Amílcar Salvador, António Nascimento e doutora Ivone 

Mouco. -----------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, nos termos da lei, submeter à próxima 

Assembleia Municipal, a proposta agora aprovada.  -------------  

*A12*  Aquisição de uma Parcela de Terreno: O Municipio de 

Trancoso aceitou reconhecer que ocupou em 2005, tendo em 

vista a afetação e alargamento de algumas ruas, uma área de 

1.740 metros quadrados, pertencente ao prédio rústico inscrito 

na matriz predial de Vila Franca das Naves sob o artigo 122 1 e 

propriedade de Amália de Jesus Martins, Adelina Martins 

Teixeira Araújo e Josefina Martins Teixeira Araújo, e pelo qual 
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aceitou pagar o preço de 22,59 euros, por metro.  -----------------  

Assim, a Câmara Municipal deliberou proceder à aquisição, 

através de escritura pública, da área acima mencionada, pelo 

preço referido, o que perfaz, um valor global de 39.184,80€.  --  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Vice -Presidente da 

Câmara Municipal para outorgar a competente escritura, face 

ao impedimento do senhor Presidente da Câmara Municipal, 

que não participou, nem votou a presente deliberação . ---------  

*A13*  Isenção de Licença:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 1633 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 11 do corrente mês de julho, do Moto Clube 

Motard’s D’El-Rei, a dar conhecimento da realização da IV 

Concentração Motard’s d’El -Rei, de 9 a 11 de agosto, inserido 

no programa de atividade do clube para o corrente ano, 

solicitando isenção de pagamento de taxas.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar de taxas relativa s ao 

evento. -----------------------------------------------------------------  

*A14*  Pedido de Apoio:  Seguidamente, foi presente o requerimento 

número de Maria Rosa Amaral Pinto, residente em Trancoso, a 

solicitar um apoio ao seu projeto empresarial, no valor de 2.500 

euros, com um estabelecimento de venda artesanato para a 

contribuição económica e o desenvolvimento do turismo.  -------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio no âmbito no 
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âmbito do Programa de Apoio ao Investimento no valor de 

2.500 euros.  -----------------------------------------------------------  

*A15*  Em seguida foi presente relatório económico-social a informar 

a enviara informação social respeitante à D. Umbelina da 

Conceição Mendes, residente na Freguesia de Tamanhos 

(Falachos), referente à necessidade urgente de intervenção em 

obras de beneficiação na habitação, por esta se encontrar em 

estado avançado de degradação.  ------------------------------------  

Situação Económico-Social: A D. Umbelina Mendes, tem 62 

anos e é solteira; é beneficiária do rendimento social de 

inserção num valor aproximado de 180 euros e encontra -se 

desempregada, não tendo outra fonte de rendimento para além 

de alguns trabalhos sazonais .  ----------------------------------------  

A habitação é de dimensões muito reduzidas e encontra-se 

bastante degradada (cobertura e chão), não possuindo 

instalações sanitárias e tendo apenas a porta de entrada para 

permitir a entrada de luz natural.  -----------------------------------  

A intervenção proposta reside na requalificaç ão da habitação. --  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio de 3.436,93 

euros. ------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

´Considerando a necessidade de comparticipar as despesas de 

funcionamento e o cofinanciamento dos projetos comuns 
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desenvolvidos na área de intervenção da entidade Aldeias 

Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento  

turístico, propõe a atribuição de uma transferência corrente no 

valor de 12.689,72 euros. À reunião de Câmara para 

ratificação’ .  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência de 

12.689,72 euros, mediante protocolo.  -----------------------------  

*A16*  Em seguida foi presente requerimento da PiscoTávora –  

Associação de Produtores Florestais a solicitar um apoio de 

10.000 euros para a atividade desenvolvida na sua área de 

intervenção. -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho; ‘À contabilidade para cabimentar. À reunião ’.  -------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A17*  Em seguida foi presente requerimento da  Junta de Freguesia de 

Valdujo a solicitar um apoio de 45.000 euros para a execução 

de obras no pavilhão.  -------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho; ‘ À 

contabilidade para cabimentar. À reunião ’.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsíd io no valor de 

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

*A18*  Em seguida foi presente requerimento da Associação 
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Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso a solicitar  

um apoio de 2.500 euros para o apoio logístico inserido na 

campanha de fogos florestais . ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A19*  Em seguida foi presente requerimento da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso a solicitar  

um apoio de 20.359,32 euros, acrescido de IVA, para o  

pagamento do projeto de construção de um quartel de 

bombeiros.  -------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho; 

‘Propôs a atribuição de um subsídio de 12.000 euros.  À 

contabilidade para cabimentar. À reunião ’.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

Não participou na votação e discussão o senhor Presidente da 

Câmara e o senhor vereador João Carvalho.  ---------------------  

*A20*  Em seguida foi presente requerimento do Grupo Desportivo de 

Trancoso a solicitar um apoio de  25.000 euros para a apoio dos 

130 jovens que praticam futebol amador como necessidade de 

promover atividades saudáveis.  -------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho; ‘ À 

contabilidade para cabimentar. À reunião ’.  -----------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A21*  Fundos Disponíveis Julho de 2013 - Realização de Despesa:  

Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na 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 .  --------------------------------------  

O senhor diretor de departamento concordou com o teor da 

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

Ainda assim, a Câmara deliberou aprovar por u nanimidade a 

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

- Reparação Viatura 56-AG-03: 43,67€;  ---------------------  

- Registo predial de vários prédios urbanos: 750,00€;  -----  

- Colocação de interruptor horário na EBI Trancoso: 

309,37€;  -----------------------------------------------------  

- Aquisição de 2 cadeiras Contabilidade: 300,71€; ---------  

- Assistência Técnica para computadores – servidor: 

901,59€;  -----------------------------------------------------  

- Reparação da viatura 52-GN-34: 320,61€  -----------------  

- Aquisição Embolo de Travão para Viatura 44 -82-NM: 

14,54€  -------------------------------------------------------  

- Aquisição de Memória no computador CMT0119-serviço 
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de informática: 148,01€  ----------------------------------  

- Aquisição de Desperdício para stock: 44,28€  -------------  

- Reparação da instalação elétrica da máquina JCB: 

18,45€  -------------------------------------------------------  

- Aquisição lâmina para o Corta Sebes: 147,29€  -----------  

- Reparação do Limpa Bermas ORSI 500: 393,60€  ---------  

- Reparação do depósito da água do cilindro: 123,00€  ----  

- Aquisição de 2 correias para as Betoneiras: 41,16€  -----  

- Aquisição de tampa de radiador para viatura 53 -35-CF: 

11,06€  -------------------------------------------------------  

- Reparação do banco da viatura DQ-06-95: 98,40€  -------  

- Inspeção da viatura 52-GN-34: 28,18€  ---------------------  

- Lavagem Completa da viatura 52-GN-34: 36,90€  ---------  

- Lavagem Completa da viatura 80-EI-83: 46,74€  ----------  

- Inspeção da viatura 80-EI-83: 28,18€  ----------------------  

- Reparação carrinho de limpeza: 17,22€  -------------------  

- Óleo para máquina Newholland: 40,04€  -------------------  

- Reparação da roda da máquina Newholland: 17,22€  ----  

- Reparação da Bomba do hidráulico e radiador do Limpa 

Bermas ORSI 500: 246,00€  -------------------------------  

- Reparação da cabeça do Limpa Bermas ORSI 500: 

270,60€  ------------------------------------------------------  

- Reparação das portas da Viatura DQ-06-95: 246,00€  ----  
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- Aquisição vidros para janelas edifício da Câmara: 

123,10€  ------------------------------------------------------  

- Aquisição material para reparação/beneficiação de 

diversas redes de água: 634,30€  -------------------------  

- Apoio ao investimento para estabelecimento de venda de 

artesanato: 2.500,00€  -------------------------------------  

- Apoio para recuperação da habitação: 3.436,93€  --------  

- Contrato de Eletricidade -Espelho de Água do Largo 

Portas D'EI Rei: 1.250,00€ -------------------------------  

- Aquisição de Fitas Métricas: 103,81€  ----------------------  

- Aquisição de material para feira de São Bartolomeu: 

593,28€  ------------------------------------------------------  

- Reparação de Palanques: 152,95€  --------------------------  

- Ampliação de Rede de Iluminação Pública em 

Tamanhos -Rua do Carmo: 1.434,67€  ------------------  

- Contrato Programa TEGEC: 200.000,00€  -----------------  

- Quota 2011 da Associação das Aldeias Históricas de 

Portugal: 3.600,00€  ---------------------------------------  

- Comparticipação para suportar CPN relativa a projetos 

da Ass.  Aldeias Hist.  P: 12.689,72€  ---------------------  

- Transferência corrente para Assoc. Bombeiros 

Trancoso: 2.500,00€ ---------------------------------------  

- Transferência corrente GDT: 15.000,00€  ------------------  
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- Transferência Capital Piscotávora: 10.000,00€  -----------  

- Transferência de capital para obras para a Junta de 

Valdujo: 20.000,00€  ---------------------------------------  

- Transferência capital para Assoc. Bombeiros Trancoso: 

12.000,00€  --------------------------------------------------  

- Aquisição de Boletins de Votos: 7.500,00€  ----------------  

- Centro de Interpretação Isaac Cardoso- Mobiliário: 

2.500,00€  ---------------------------------------------------  

- Centro de Interpretação Isaac Cardoso - Outros: 

4.000,00€  ---------------------------------------------------  

*A22*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A23*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A24*  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 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. ------------------  
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O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 

 
 

 


