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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 14 DE AGOSTO DE 2013. ---------------------  

*A1*  Aos 14 dias do mês de agosto 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 e doutora Ivone Mouco.  -  

*A2*  Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a  falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador António Nascimento.  --------------------------  

*A3*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*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: 318.190,66 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 191.536,55 €.  ----------------  

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

ORDEM DO DIA 
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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: --------------------------------------------------------------------  

*A5*  Marcação da Sessão de Pré-Mediação: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 2024 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês de agosto do 

Julgado de Paz de Trancoso, a dar conta da instauração de um 

processo apresentado pela herança ilíquida e indivisa aberta por 

óbito de Vitorino Augusto Alves e Maria Emília Rebelo Pena, 

dando um prazo de 10 dias, para o Municipio contestar a 

referida ação, marcando o dia 19 de agosto, pelas 10 horas para 

a realização da sessão de pré-mediação. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou contestar dando poderes ao 

senhor Presidente da Câmara para outorgar procuração com 

poderes para constituir advogado.  ---------------------------------  

*A6*  Substituição de Caução por Hipoteca:  Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 387 da Seção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 10 do passado 

mês de julho, da empresa Construtora do Távora, Lda., com 

sede na rua Prof. Dr. Arnault, nº 1 r/c, 6420 -155 Trancoso,  

contribuinte fiscal 502069821 vem por este meio solicitar, a 
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substituição da caução com garantia bancária nº 326187 no 

valor de 35.000,00€ do Banco Espírito Santo, pela hipoteca no 

mesmo montante, do lote E com o n° 01266/20060707 referente 

à obra de urbanização do Loteamento de Courelas , concelho de 

Trancoso, segundo a alínea 2 do art.º 54 do Dec. Lei n° 555/99 

de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações.  -----------------------  

Em seguida foi presente informação da divisão de Planeamento, 

Licenciamento, Urbanismo e Ambiente a dar conta que o 

Decreto-lei n° 26/2010 de 30 de Março, artigo 54, ponto 2, 

permite que a caução prestada pelo requerente para garantir a 

boa e regular execução das obras de urbanização pode mediante 

garantia bancária, hipoteca sobre bens imóveis pro priedade do 

requerente, depósito dinheiro ou seguro caução.  ------------------  

A garantia bancária tem o valor de 35.578,50€. O lote E, com a 

área de 649,01 m2, tem um valor patrimonial de 50.000€ .  -------  

Assim, sendo a garantia bancária pode ser substituída pela 

hipoteca, contudo a libertação da garantia só pode ser efetuada 

após a realização de escritura de hipoteca.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar nos termos da 

informação, a aceitação do Lote E com a área de 649.01 m2 e 

valor patrimonial de 50.000€ para substituição da caução por 

hipoteca como requerido. -------------------------------------------  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 
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Câmara para outorgar a competente escritura.  ------------------  

*A7*  Isenção de Taxa de Licença de Funcionamento:  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

seguinte proposta de deliberação:  -----------------------------------  

‘Face à circunstância de o Município de Trancoso ser 

coorganizador da Feira de S. Bartolomeu e atendendo à 

importância estratégica e caracter tradicional deste certame, 

como evento impulsionador das sinergias locais e regionais, 

proponho que a Câmara Municipal isente do pagamento das 

taxas respeitantes às licenças necessárias, designadamente as 

resultantes do licenciamento dos divertimentos e diversões a 

instalar na mesma Feira, bem como, as licenças relativas às 

tasquinhas e restaurantes  que se encontrem dentro do recinto da 

referida Feira de São Bartolomeu 2013’. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta isentando 

de taxas as licenças necessárias.  -----------------------------------  

*A8*  Pedido de Apoio:  Seguidamente, foi presente o requerimento 

da Freguesia de Vilares a solicitar um apoio de 12.500 euros 

para reparação de caminhos  na freguesia. --------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: À contabilidade para cabimentar 12.500 euros. À 

reunião’.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no valor 
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de 12.500, mediante protocolo . -------------------------------------  

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento da Associação 

Cultural Os Popos, com sede em Vilares  a solicitar um apoio de 

90.000 euros para trabalhos de conclusão do pavilhão . ----------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: À contabilidade para cabimentar 20.000 euros. À 

reunião’.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no valor 

de 20.000, mediante protocolo.  -------------------------------------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento da Freguesia de 

Cótimos a solicitar um apoio de 12.500 euros para o parque 

infantil.  ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: À contabilidade para cabimentar 16.000 euros. À 

reunião’.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no valor 

de 16.000, mediante protocolo.  -------------------------------------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento da Freguesia de 

Freches a solicitar um apoio de 40.000 euros para a obra de 

recuperação do Museu de Azeite de Freches, candidatada ao 

Programa PRODER. --------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o segui nte 

despacho: À contabilidade para cabimentar 20.000 euros. À 
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reunião’.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no valor 

de 20.000, mediante protocolo.  -------------------------------------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento da Freguesia de 

Castanheira a solicitar um apoio de  40.000 euros para a 

construção do Centro Cívico da Castanheira.  ----------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: À contabilidade para cabimentar 15.000 euros. À 

reunião’.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no valor 

de 15.000, mediante protocolo.  -------------------------------------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento da Freguesia de 

Póvoa do Concelho a solicitar um apoio de 16.000 euros para a 

pagamento de obras de trabalhos a serem realizados em 

arruamentos.  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no valor 

de 16.000, mediante protocolo.  -------------------------------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento da Freguesia de 

Granja a solicitar um apoio de 4.000 euros para reparação do 

caminho do prado.  ----------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: À contabilidade para cabimentar 4.000 euros. À 

reunião’.  ---------------------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 6  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    14 -0 8 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n c o so  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no valor 

de 4.000, mediante protocolo.  --------------------------------------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento da Associação 

Cultural e Desportiva de Vila Franca das Naves a solic itar um 

apoio de 15.000 euros para as suas instalações e férias 

desportivas e atividades seniores . ----------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder o su bsídio no valor 

de 15.000, mediante protocolo.  -------------------------------------  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das 

Naves a solicitar um apoio de 10.000 euros para fazer face ás 

despesas inerentes com o cumprimento da sua missão de forma 

condigna.  --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: À contabilidade para cabimentar 2.500 euros. À 

reunião’.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no valor 

de 2.500, mediante protocolo.  --------------------------------------  

*A17*  Seguidamente foi presente informação do senhor vereador 

doutor João Rodrigues dando conta que sendo hábito o 

Municipio de Trancoso premiar o melhor aluno do 2º ciclo do 
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Agrupamento de Escolas de Trancoso, e tendo no caso concreto 

esse melhor aluno sido a, Vânia Marisa dos Santos Tomás, pelo 

que determina que lhe seja atribuído o prémio no montante de 

500 euros. À Contabilidade para cabimentar. À reunião.  --------  

A Câmara Municipal deliberou dar um apoio no montante de 

500 euros à aluna Vânia Marisa dos Santos Tomás.  ------------  

*A18*  Fundos Disponíveis julho de 2013 – Contratos no âmbito do 

Programa CEI - Património: Em seguida foi presente 

informação da divisão financeira da autarquia que na sequência 

do envio à divisão financeira do processo de despesa referente  

ao estabelecido de contratos com quatro colaboradores no 

âmbito do Programa CEI - Património, informa-se, uma vez 

mais, que não existem Fundos Disponíveis que permitam 

acomodar tais compromissos, pelo que se entende que não 

poderá existir a respetiva assunção de despesa, sob pena de 

violação do disposto na Lei 8/2012, de 21 de fevereiro.  ---------  

Considerando que o programa é financiado a 100% pelo IEFP, 

existe receita consignada que permitirá suportar a despesa 

agora assumida, assegurando o princípio fundamental de não 

aumentar o valor dos pagamentos em atraso. No entanto, 

continuará o Município a assumir compromissos sem que 

existam Fundos Disponíveis positivos.  -----------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 
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despacho: ‘Determina-se a realização da despesa, com data e 

inicio do contrato em 1 de agosto . À reunião para ratificação ’.   

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

*A19*  Fundos Disponíveis agosto de 2013:  Em seguida foi presente 

informação da divisão financeira da autarquia que 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 agosto de 2013, cujo mapa se anexa.  

Conclui-se a 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.  --------------------------------  

O senhor Diretor de Departamento da Autarquia informou que 

concorda com o teor da informação.  --------------------------------  

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

*A20*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia que De forma a dar cumprimento ao disposto no n°. 

1, do artigo T, do Decreto-Lei 127/2012 de 21 de junho, foram 

calculados os Fundos Disponíveis para o mês de agosto de 

2013, sujeitos a apreciação na presente reunião de executivo 

municipal.  -------------------------------------------------------------  

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

violarem as disposições legais em vigor.  --------------------------  

Ainda assim, foram remetidos aos serviços financeiros tod o um 

conjunto de despesa a realizar, com vista à emissão de 

requisição ou de compromisso, cujo mapa resumo se anexa à 

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

Ainda assim, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade a 

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

- Aquisição de massa asfáltica para Rep ./Benef. Div. 

Estradas e Caminhos: 2.718,30 €  ------------------------  

- Lavagem Completa da viatura 70-14-NR: 8,00 €  ---------  

- Aquisição de jogo calços de travão para a viatura 80 -

EI-83: 51,40 €  ----------------------------------------------  

- Reparação de fotocopiador secretaria: 1.137,75 €  --------  

- Afiar discos de oficina de carpintar ia: 24,55 €  -----------  

- Aquisição de tubo de água e cola para tubos para a 

viatura 87-08-CX: 16,75 €  --------------------------------  

- Reparação de pneu da viatura 88-96-QF: 4,92 €  ---------  

- Reparação da viatura 88-96-QF (fuga de óleo): 645,73 €   

- Aquisição de bateria para a viatura 44-82-NM: 123,98 --  
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- Revisão da viatura 73-HG-81: 481,83 €  --------------------  

- Aquisição de bateria para a viatura 73-AT-05: 142,43 €   

- Reparação de corta relva Grilo: 86,10 €  -------------------  

- Reparação de alternador da viatura 59-30-BT: 188,72 €   

- Reparação de ar condicionado e bateria da viatura 01 -

AS-02: 347,19 €  --------------------------------------------  

- Aquisição de bateria para a viatura ll -FB-39: 168,46 €  -  

- Aquisição de abraçadeiras e tubo de água para a viatura 

TM-58-24: 27,83 €  -----------------------------------------  

- Aquisição de impressos e materiais de apoio para 

eleições autárquicas: 231,86 €  ---------------------------  

- Aquisição de material  de escritório: 231,70 €  -------------  

- Feira de S. Bartolomeu - Refeições para artesãos: 

800,05 €  -----------------------------------------------------  

- Aquisição de envelopes e capas para stock: 728,78 €  ----  

- Aquisição de telas promocionais da Autarquia para a 

Feira São Bartolomeu: 885,60 €  -------------------------  

- Contratação do artista LEANDRO: 15.375,00 €  ----------  

- Transferência de capital para reparação de caminho 

para a Freguesia da Granja: 4.000,00 €  ----------------  

- Transferência de capital para reparação de caminhos 

para a Freguesia de Vilares: 12.500,00 €  --------------  

- Transferência de capital para a Freguesia de Póvoa do 
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Concelho: 16.000,00 €  ------------------------------------  

- Transferência corrente para a Assoe. Humanitária de 

Bomb. Volunt. de VFN: 2.500,00 €  ----------------------  

- Constituição de Rede Primária de Faixa de Gestão de 

Combustível - Fase 2: 69.837,03 €  ----------------------  

- Transferência de capital para Construção de Centro 

Cívico - Freg. Castanheira: 15.000,00 €  ---------------  

- Transferência de capital para Parque Infantil - 

Freguesia de Cótimos: 16.000,00 €  ---------------------  

- Transferência de capital para Recuperação Museu do 

Azeite - Freg. Freches: 20.000,00 €  ---------------------  

- Transferência de capital para Conclusão de Construção 

de Pavilhão para a Associação Cultural e Recreativa 

"OS POPOS": 20.000,00 €  -------------------------------  

- Transferência corrente para a Assoe. Cult. e Desp. de 

Vila Franca das Naves: 15.000,00 €  --------------------  

- Aquisição de explosivos e licença para ampliação de 

rede de esgotos em Terrenho: 1.296,00 €  ---------------  

- Requisição de uma patrulha da GNR para os dias 16 e 

23: 217,32 €  ------------------------------------------------  

- Processo de Injunção - Honorários da agente de 

execução: 53,58 € ------------------------------------------  

- Processo de Injunção - juros compulsórios: 23,21 €  -----  
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- Prémio de melhor aluno a Vânia Mar isa dos Santos 

Tomás: 500,00 €  -------------------------------------------  

- Alojamento e alimentação - artista Leandro: 1.140,00 €   

- Feira de S. Bartolomeu - Alojamento/alimentação para 

convidados brasileiros: 260,00 €  ------------------------  

*A21*  Prolongamento de Horário de Funcionamento:  De seguida, 

foi presente o requerimento número 471 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 14 do corrente mês de agosto, através 

do licenciamento zero, de José Carlos Vaz Marques, com 

estabelecimento de café Módulos, sito na Avenida Nuno 

Alvares Pereira, número 5, no Bairro de Santa Luzia, em 

Trancoso, a solicitar o prolongamento de horário de 

funcionamento, com abertura às 7h30 e encerramento às 3h00 . -  

Em seguida foi presente informação da Divisão de 

Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e Ambiente  a dar 

conta que deverá ser emitido de acordo com o pretendido e de 

acordo com o horário atribuído a outros estabelecimentos de 

mesmo género.  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar o período de 

funcionamento até às 3h00.  -----------------------------------------  

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

minuta para efeitos de execução imediata.  -------------------------  
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*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 p elo 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 
 


