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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 11 DE SETEMBRO DE 2013. -----------------  

*A1*  Aos 11 dias do mês de setembro 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*  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 a sua leitura em virtude 

destas terem sido antecipadamente distribuídas a todos os 

membros da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 
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do artigo 91º do diploma atrás citado, as atas ora aprovadas, 

sejam afixadas no átrio do edifíc io dos Paços do Município de 

Trancoso.  --------------------------------------------------------------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 173 datado de 10 do corrente mês de setembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 422.611,25 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 192.176,80 €.  ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Relatório Trimestral Execução Orçamental – 1º Trimestre:  

Em seguida, foi presente o requerimento número 2244 da 

Secretaria que deu entrada nesta  Câmara em 30 do passado mês 

de agosto, da TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, EEM, a enviar, de acordo 

com alínea e) do artigo 42º da Lei nº 50/2012 de 31 de agosto, 

o relatório trimestral de execução orçamental refer ente ao 

primeiro trimestre de 2013.  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por maioria com as 

abstenções dos senhores vereadores professor Amílcar 

Salvador e doutora Ivone Mouco.  ----------------------------------  

*A7*  Elementos de Gestão Previsional da TEGEC para o ano de 
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2013:  Em seguida, foi presente o requerimento número 2245 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de agosto, da TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, EEM, a enviar, de acordo 

com o artigo 42º da Lei nº 50/2012 de 31 de  agosto, a 2ª versão 

dos elementos de gestão previsional para substituição da 

anteriormente enviada.  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos 

contra dos senhores vereadores professor Amílcar Salvador e 

doutora Ivone Mouco, aprovar a transferência de 900.000 

euros a título de cobertura de prejuízos a pagar até final do 

ano.---------------------------------------------------------------------  

*A8*  Pedido de Autorização para Estabelecimento de Protocolos 

com Entidades que Assegurem a Componente de Apoio à 

Família no Ensino Pré-Escolar e o Fornecimento de 

Refeições ao Io Ciclo no Ano Letivo 2013/2014:  ----------------  

A Câmara Municipal, há semelhança de anos anteriores, 

deliberou aprovar o envio à Assembleia Municipal, da 

realização da despesa com os protocolos a celebrar com as 

Entidades que assegurem no âmbito do ensino Pré - Escolar e 

do Io Ciclo, a componente de apoio à família, para quem são 

transferidas as verbas provenientes da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares.  ----------------------------------------  
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*A9*  Transportes Escolares 2013/2014:  Em seguida o senhor 

Presidente apresentou o seguinte Despacho que se tra nscreve na 

íntegra:  -----------------------------------------------------------------  

‘Atendendo à necessidade de garantir a realização dos 

transportes escolares no próximo ano letivo e considerando 

que o plano de transportes escolares aprovado é coincidente 

com os percursos das carreiras públicas definidas para o 

concelho de Trancoso, importa proceder à contratação dos 

referidos serviços de transporte.  -----------------------------------  

O valor previsto para a contratação dos serviços acima 

referidos é de 225.992€ acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor. -------------------------------------------------------------------  

Á Divisão Financeira para cabimentar e á Divisão  

Administrativa para implementar.  ----------------------------------  

Dado tratar-se de uma despesa plurianual, deverá a mesma ser 

objeto de autorização por parte da Assembleia Municipal’.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a despesa enviando à 

Assembleia Municipal, para autorização dest a despesa 

plurianual tendo em vista os princípios da respetiva 

contratação.  -----------------------------------------------------------  

*A10*  Fornecimento de Refeições Escolares para o Ano Letivo 

2013/2014:  Em seguida o senhor Presidente apresentou o 

seguinte Despacho que se transcreve na íntegra:  ------------------  
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Face à necessidade de garantir a alimentação dos alunos da 

rede do ensino básico e pré-escolar do concelho, para o ano 

letivo 2013-2014, obrigação esta decorrente da Lei, e 

atendendo ao facto de a Autarquia não ter condições capazes 

de assegurar a concretização de tal obrigação, determino no 

âmbito das minhas competências próprias, a abertura de 

procedimento por ajuste direto, com convite à empresa 

“Encanta-Restauração e Serviços de Trancoso, Lda.”, para 

apresentação de proposta, com vista a assegurar o 

fornecimento de refeições escolares aos alunos da rede pública 

da educação pré-escolar de Trancoso/Santa Luzia, Palhais, 

Reboleiro, Cogula e Freches, bem como das escolas do 1º ciclo 

do ensino básico de Cogula, Palhais e Freches nas condições 

previstas no Caderno de Encargos e Pr ograma de 

Procedimentos, que aprovo.  -----------------------------------------  

O valor base do presente procedimento é de 55.559,13€ 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.  --------------------------  

Á Divisão Financeira para cabimentar e á Divisão 

Administrativa para implementar.  ----------------------------------  

Dado tratar-se de uma despesa plurianual, deverá a mesma ser 

objeto de autorização por parte da Assembleia Municipal.  ------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a despesa enviando à 

Assembleia Municipal, para autorização desta despesa com 
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carater plurianual podendo ser desencadeados os respetivos 

procedimentos legais desta despesa plurianual tendo em vista 

os princípios da respetiva contratação.  ---------------------------  

*A11*  Adjudicação dos Transportes Escolares para o ano letivo 

2013/2014:  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, na sequência da cabimentação da 

despesa prevista para a realização dos transportes escolares 

do próximo ano letivo, deliberou adjudicar às empresas 

EAVT, Rodocôa e Viúva Carneiro, empresas estas que 

garantem as carreiras públicas do concelho, a realização dos 

transportes escolares referentes ao ano letivo 2013/2014, 

aprovando as minutas dos respetivos contrato s, dando poderes 

ao senhor Presidente da Câmara para a outorga dos mesmo s. -  

*A12*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 481 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 22 do passado 

mês de agosto, de Miguel Luís de Sampaio e Melo Neves 

Ferreira, residente em Lisboa, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de um arrumo, sito na 

Rua do Forno, em Cótimos, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 441 da freguesia de Cótimos, uma vez que o 

mesmo foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951.  -----------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

interessado, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 486 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

23 do passado mês de agosto, de Olívia Augusta Brites Pedro 

Gonçalves, residente em Almada, na qualidade de herdeira, a 

solicitar isenção de licença de utilização de um palhal, sito em 

Lameirinha, em Granja, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 239 da freguesia de Granja, uma vez que o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de Agosto de 1951.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessado, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 487 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

23 do passado mês de agosto, de Olívia Augusta Brites Pedro 

Gonçalves, residente em Almada, na qualidade de herdeira, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma casa de 

habitação, sita em lugar do outeiro, em Granja, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 243 da freguesia de Granja, 

uma vez que o mesmo foi construído 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 
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interessado, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 488 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

23 do passado mês de agosto, de Olívia Augusta Brites Pedro 

Gonçalves, residente em Almada, na qualidade de herdeira, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uns arrumos, sita 

na travessa do Outeiro, em Granja, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 384 da freguesia de Granja, uma vez que o 

mesmo foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessado, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 489 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

23 do passado mês de agosto, de Olívia Augusta Brites  Pedro 

Gonçalves, residente em Almada, na qualidade de herdeira, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

em Rua do Outeiro, em Granja, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 385 da freguesia de Granja, 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 

interessado, considerar isenta de licenciamento.  ----------------  
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*A17*  Oferta de Material:  Em seguida foi presente informação do 

Setor de Turismo a dar conhecimento á Câmara que foram 

entregues 2 sacos O Foral Manuelino de Moreira de Rei.  --------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

Autorizado’.  -----------------------------------------------------------  

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

*A18*  Em seguida foi presente informação do Setor de Turismo a dar 

conhecimento á Câmara que foram entregues 3 sacos com 2 

livros: Trancoso – A presença viva da História e 3 galhardetes 

para oferta no Festival de Folclore a decorrer no palco da Feira 

de São Bartolomeu.  ---------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

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

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

*A19*  Em seguida foi presente informação do Setor de Turismo a dar 

conhecimento á Câmara que foram entregues 50 livros:  

Trancoso –  A presença viva da História para oferta ao Rancho 

Folclórico de Castelo de Vide.  --------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

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

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

*A20*  Pedido de Cedência da Antiga Escola Primária de Trancoso:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 2243 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de agosto, do Núcleo Karate Shukokai das Beiras, a solicitar a 

cedência pelo prazo de 20 anos da antiga escola primária de 

Trancoso, sita na Avenida Costa Lima, nº 28, em Trancoso, 

pretendendo assim poder recuperar e revitalizar o referido 

imóvel.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manifestar o interesse na 

eventual cedência com as condições de:  --------------------------  

-Apresentação de projeto nos próxim os 6 meses;  -----------  

- Início da obra de reabilitação nos próximos 2 anos.  -----  

Com estas condições aceites e compridas pela Associação 

permitirão futura deliberação.  -------------------------------------  

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

*A21*  Aquisição de Diversos Material para as Escolas do 1º Ciclo:    

Há semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal, 

deliberou autorizar a aquisição de material escolar, bem como 

de material de higiene e limpeza, destinado às escolas do 1º 

Ciclo do Concelho, de forma a garantir o normal 

funcionamento do próximo ano letivo.  ----------------------------  
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*A22*  Requalificação de um Edifício para ‘Casa do Bandarra’ - 

Auto de Medição número 3: 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 

5.989,98 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.  --------------------------  

*A23*  Arruamentos em Benvende - Auto de Medição número 3: Em 

seguida, foi presente informação prestada pelos serviços de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais  desta 

Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado pel o 

empreiteiro Aurélio Lopes, Limitada, no valor 38.475,40 euros, 

está em conformidade com os trabalhos realizados em obra, 

com os preços unitários registados na proposta . ------------------  

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

*A24*  Transporte Escolar 2013/2014:  Em seguida foi presente 

informação a dar conta que encontrando-se a decorrer o prazo 

para a requisição do transportes escolar, para o próximo ano 

letivo, torna-se necessário transportar em transportes 

alternativos, diversos alunos para diversos estabelecimentos de 
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Ensino do Concelho que passo a designar:  -------------------------  

-À-do-Cavalo - Avelal - Barrocal - Castanheira - Rio de 

Moinhos - Rio de Mel –  Valcovo; --------------------------  

-Alunos para o ensino Pré Escolar de Trancoso;  -------------  

-Feital para a Escola Secundária de Trancoso ; ---------------  

- Tamanhos e Broca para Vila Franca das Naves; -----------  

- Benvende - Cruzt.° da Cunha - Corças - Rio de Mel - 

Vila Novinha para os estabelecimentos de ensino do Pré- 

escolar e 1.° Ciclo do Reboleiro; ---------------------------  

- Benvende - Cruzt.° da Cunha - Corças - Sebadelhe da 

Serra - Rio de Mel - Vila Novinha, para o ensino Pré- 

Escolar e 1.° Ciclo de Palhais; ------------------------------  

- Vale de Mouro - Tamanhos para 1.° Ciclo de Freches;----  

- Valdujo - para o ensino Pré - Escolar e 1.° Ciclo da 

Cogula; ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar com os meios próprios 

do Municipio.  ---------------------------------------------------------  

*A25*  Em seguida foi presente informação a dar conta que n a 

sequência do pedido formulado pelo pai e encarregado de 

educação, do aluno Rodrigo Emanuel Aires Diogo, referente ao 

transporte da Quinta do Pinheiro para Aldeia Nova, onde segue 

para a Agrupamento de Escolas de Trancoso, no transporte 

existente naquela localidade para servir todos os alunos 
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(transporte escolar). --------------------------------------------------  

Nestes termos venho informar que nos anos anteriores, este 

Município garantiu durante todo o ano letivo o transporte em 

táxi, da Quinta do Pinheiro para Aldeia Nova e Vice - versa.  ---  

O taxista informou que irá manter o preço praticado no ano 

anterior de 10 euros por dia.  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar ao táxi de Germano 

Bento o transporte pelo valor de 10 euros por dia a partir do 

início do ano letivo.  --------------------------------------------------  

*A26*  Em seguida foi presente informação a dar conta que na 

sequência do pedido formulado pelo pai e encarregado de 

educação, do aluno Tiago Alexandre Morgado Filipe, referente 

ao transporte da Quinta da Lavagem para Aldeia Nova, onde 

segue para a Agrupamento de Escolas de Trancoso, no 

transporte existente naquela localidade para servir todos os 

alunos (transporte escolar) .  ------------------------------------------  

Nestes termos venho informar que nos anos anteriores, este 

Município garantiu durante todo o ano letivo o transporte em 

táxi, da Quinta da Lavagem para Aldeia Nova e Vice . -----------  

O taxista informou que irá manter o preço praticado no an o 

anterior de 16 euros por dia.  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar ao táxi de Germano 

Bento o transporte pelo valor de 16 euros por dia a partir do 
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início do ano letivo.  --------------------------------------------------  

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1909 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de julho de Ângela Maria Belo dos Santos Garcia, residente na 

Quinta da Tapadinha, em Torres, a solicitar o transporte para 

seus 2 filhos que estudam na Escola de Freches e na Escola de 

Trancoso, não havendo transporte , propõe ela realizar o 

referido transporte ao preço de 6,50 euros por dia.  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou apoio a Ângela Maria Belo dos 

Santos Garcia para a realização do transporte referido ao 

preço de 6,50 euros por dia.  ----------------------------------------  

*A28*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1259 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3  do corrente mês 

de setembro de Emília da Silva Abílio, residente em Granja, a 

solicitar o transporte para sua filha que estuda na Escola de 

Pinhel.  -----------------------------------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que no ano letivo anterior foi 

atribuído o valor mensal de 50 euros.  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou apoio a Emília da Silva Abílio 

no valor de 50 euros por mês para o transporte referido da 

sua filha dado que não existe alternativa de transporte.  -------  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2260 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3  do corrente mês 
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de setembro de Ana Paula Estevão Monteiro, residente em 

Póvoa do Concelho, a solicitar o transporte para sua filha que 

estuda na Escola de Pinhel.  ------------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que no ano letivo anterior foi 

atribuído o valor mensal de 20 euros.  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou apoio a Emília da Silva Abílio 

no valor de 20 euros por mês para o transporte referido da 

sua filha dado que não existe alternati va de transporte.  -------  

*A30*  Transporte para a CERCIG:  Os serviços informaram a 

Câmara que de acordo com o pedido formulado pela mãe do 

aluno Marcelo Henrique Santos Domingues, referente ao 

transporte do mesmo para a instituição da CERCIG - Guarda 

todas as 2.as feiras para ir e todas as sextas para vir para a sua 

residência em Venda do Cepo, para passar o fim de semana,  

cumpre-me informar que hà uns anos a esta parte este aluno 

tem beneficiado do transporte em táxi, cujo o motorista tem 

sido sempre o Sr. José Vieira (da Empresa Táxi Vieirinha, Lda. 

com sede nesta Cidade), por ser difícil a adaptação a pessoas 

estranhas.  --------------------------------------------------------------  

O taxista informou que irá manter o preço praticado no ano 

anterior de 46,50 euros.  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar ao Táxi Vieirinha 

pelo valor de 46,50 euros.  -------------------------------------------  
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*A31*  Isenção de Pagamento nos Transportes  Escolares:  Os 

serviços informaram a Câmara que na sequência das medidas 

tomadas por este Município, nos anos letivos anteriores, 

referente ao pagamento do transporte escolar, dos alunos a 

frequentar o ensino secundário, que beneficiam no 

Estabelecimento de Ensino, do escalão A e B, solicita defini ção 

para quais os critérios a adotar no próximo ano letivo, pelo que 

junto a listagem identificativa dos alunos com escalão, enviada 

pelo Agrupamento de escolas deste Concelho: --------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar os alunos do escalão A 

e B como é habitual.  -------------------------------------------------  

*A32*  Licença Administrativa para a Construção de uma 

Habitação:  Seguidamente, foi presente o requerimento número 

125 da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta 

Câmara em 7 do passado mês de fevereiro de Paula Cristina 

Monteiro dos Santos, residente em Avelal, a solicitar a licença 

administrativa para a construção de uma habitação.  --------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que em anexo à presente 

informação, está uma informação do fiscal de obras a denunciar 

a realização de obras a ser executadas no prédio e que não 

previstas no presente processo.  -------------------------------------  

Analisado a instrução do processo no âmbito dos artigos 9 º a 
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11º do R.G.U.E., verifíca-se que o mesmo contém omissões 

instrutórias exigíveis em Portaria, que obstam á correta 

apreciação técnica do mesmo, pelo que nos termos do ponto 2 

do artigo 11º do Regime acima referido, deverá o presidente 

proferir despacho de aperfeiçoamento, solicitando os seguintes 

elementos:  -------------------------------------------------------------  

- Deverá apresentar a D.CR. do estudo térmico 

apresentado.  ---------------------------------------------------  

- As peças desenhadas do sistema de tratamento dos 

esgotos e a licença do domínio hídrico.  --------------------  

Nola: O requerente deverá ser notificado para no prazo de 15 

dias, apresentar os elementos em falta, ficando suspensos os 

termos ulteriores do procedimento, sob pena efe rejeição 

liminar.  ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou notificar o interessado das 

peças a apresentar.  ---------------------------------------------------  

*A33*  Cedência de Terreno na Zona Industrial de Trancoso:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 211 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 24 do passado mês 

de janeiro de Joaquim Levi Fonseca Sousa a dar conta que n o 

seguimento do vosso correio de 09/01/2013 relativamente à 

aquisição de uma parcela de terreno confinante com o lote 30, 

de que sou proprietário, na Zona Industrial, venho informar que 
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estou interessado na sua aquisição. Mais informo que a área do 

terreno que estou interessado em adquirir é de 1.390 m2, no 

entanto e para vossa análise, anexo cópia da planta de 

localização com indicação da área pretendida. Devido à 

inclinação do meu terreno, o acesso à parcela que pretendo 

adquirir torna-se muito difícil de aceder, pelo que solicito que 

seja autorizado a ter acesso pela parte de  baixo, conforme 

planta anexa, sublinhado a amarelo . --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou vender por alinhamento a área 

de 1.387 m2, ao preço fixado de 2.,50 euro o metro quadrado.   

Face ao interesse manifestado pelo empresário Jorge Manuel 

dos Santos Almeida e pela firma Auto Fonseca & Saraiva, 

Limitada, sediados na Zona Industrial de Trancoso, a Câmara 

Municipal deliberou vendeu por alinhamento, aos referidos 

interessados, dois terrenos contíguos aos respetivos lotes, com 

a área de 1478 metros quadrados, ao preço de 2,50 euros por 

metro quadrado.  ------------------------------------------------------  

*A34*  Subsídios:  O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o 

seguinte despacho: ‘Para o ano letivo 2013/2014, o Município 

de Trancoso, de acordo com as obrigações decorrentes da Lei 

em vigor, encontra-se obrigado a garantir a componente de 

apoio à família - CAF no ensino pré-escolar e o fornecimento 

de refeições aos estabelecimentos do 1º ciclo do concelho de 
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Trancoso, estabelecendo para o efeito Protocolos de 

Colaboração com IPSS 's e Juntas de Freguesia, assegurando 

desta forma o funcionamento destas valências, descriminadas 

em tabelas anexas.  ----------------------------------------------------  

Prevê-se que a despesa resultante desta obrigação legal 

ascenda a um valor de 91.228,42 €, sendo:  ------------------------  

Ensino Pré-Escolar Componente de Apoio à Família ; ------  

- Fornecimento de refeições 17.594,50€ ; --------------  

- Prolongamento de horário 43.633.92€ ; --------------  

1° Ciclo -----------------------------------------------------------  

- Agrupamento de Escolas de Trancoso 30.000,00€  --  

Assim, deverá a Divisão Financeira proceder à cabimentação 

do montante necessário para o efeito, ou seja, 91.228,42€, 

devendo em seguida o presente Despacho ser objeto de 

deliberação camarária’ .  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou transferir as verbas contantes 

do despacho em causa, mediante protocolo, a celebrar com as 

entidades envolvidas na implementação do da componente de 

apoio à família e o fornecimento de refeições.  -------------------  

*A35*  Em seguida, foi presente relatório económico-social a dar conta 

que desta forma proceder ao envio da informação  social 

respeitante à D. Belarmina da Conceição Neves, residente na 

Freguesia de Moreira de Rei (Golfar), referente ao pedido de 
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apoio relativamente a obras na habitação.  -------------------------  

Situação Económico-Social: -----------------------------------------  

A D. Belarmina Neves, tem 77 anos e é viúva; é beneficiária de 

uma pensão no valor de 325 euros mensais e reside sozinha.  ----  

Na habitação foram realizadas obras de intervenção, as quais 

tinham um carácter de urgência dado o estado de degradação da 

mesma. A intervenção proposta reside no apoio para o 

pagamento integral da dívida ainda existente, de acordo com os 

documentos apresentados.  -------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: ‘Autorizado. À contabilidade para cabimentar 1.000 

euros. À reunião’.  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio no valor de 

1.000 euros atendendo às condições sociais constantes no 

relatório.  --------------------------------------------------------------  

*A36*  O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Existe manifesta necessidade de cabimentar o apoio de 

tesouraria à Escola Profissional de Trancoso, tendo em vista, 

habilitar-se a Câmara Municipal a aprovar aquele apoio ao 

montante de 50.000 euros que se destina a pagamentos 

urgentes a vencimentos dos seus trabalhadores’ .  -----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o  subsídio de 50.000 

euros destinado à EPT, mediante protocolo.  --------------------- \ 
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*A37*  Em seguida foi presente requerimento da TEGEC – Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, 

EEM a enviar a 2ª versão dos elementos de Gestão Previsional 

para substituição da anteriormente enviada.  -----------------------  

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

contabilidade para cabimentar  900.00 euros. À reunião’.  -------  

A Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos 

contra dos senhores vereadores professor Amílcar salvad or e 

doutora Ivone Mouco, aprovar a transferência de 900.000  

euros a título de cobertura de prejuízos a pagar até final do 

ano.---------------------------------------------------------------------  

*A38*  Em seguida foi presente requerimento do Clube Trancosense – 

Associação Cultural e Recreativa  a solicitar um apoio de 

12.500 euros para a atividade desenvolvida na sua área de 

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

12.500 euros atendendo ao relevante papel do Clube 

Trancosense, mediante protocolo.  ---------------------------------  

*A39*  Em seguida foi presente requerimento da Associação Cultural e 

Recreativa de Á do Cavalo a solicitar um apoio de 1.350 euros 

para trabalhos de colocação de portas interiores.  -----------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

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

*A40*  Em seguida foi presente requerimento da Freguesia de 

Moimentinha a solicitar um apoio de 4.500 euros para a 

construção de um muro de suporte num caminho rural da 

freguesia.  --------------------------------------------------------------  

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

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

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

4.500 euros, mediante protocolo , atendendo ao relevante 

interesse público. -----------------------------------------------------  

*A41*  Fundos Disponíveis Setembro de 2013: 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 7º, do Decreto-Lei 127/2012 de 21 de junho, foram 

calculados os Fundos Disponíveis para o mês de setembro  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 
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violarem as disposições legais em vigor.  --------------------------  

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.  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a despesa seguinte:  -  

- Reparação /Beneficiação Piscina Coberta -Remod. 

Quadro Geral: 2094,35 €;  --------------------------------  

- Contrato eletricidade para o Centro Interpretação Isaac 

Cardoso: 2.500,00 €;  --------------------------------------  

- Reparação dos tubos e Bomba de hidráulico Limpa 

Bermas ORSI 500: 148,83 €;  -----------------------------  

- Aquisição de material para reparação Moto Serra Stihl 

190T: 16,85 €-----------------------------------------------  

- Aquisição de bateria para viatura 33 -61-NS: 169,31 €; -  

- Reparação da viatura 01-AS-02: 86,10 €;  -----------------  

- Lavagem Completa da viatura 87-08-CX: 18,45 €;  -------  

- Aquisição de 24 cartuchos massa lubrificar: 72,03 €;  ---  

- Aquisição material para viatura 53-35-CF: 67,21 €;  -----  

- Aquisição 1 Filtro para viatura 59 -30-BT: 5,98 €; -------  

- Reparação do sistema de aquecimento e climatização 

EBI Trancoso: 424,47 €;  ---------------------------------  

- Fornecimento Refeições 1º Ciclo ao Agrupamento: 
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12.500,00 €;  ------------------------------------------------  

- Fornecimento Refeições/Prolongamento Pré -Escolar: 

22.264,88 €;  ------------------------------------------------  

- Aquisição de Berbequim: 43,05 €;  --------------------------  

- Aquisição de Armaduras e Lâmpadas para Jardim 

Infância, Polo 1: 298,15 €; -------------------------------  

- Aquisição de material para as janelas edifício CMT: 

257,05 €;  ----------------------------------------------------  

- Aquisição de Cabo de Travão de Mão para a viatura 

TM-58-24: 118,51 €;  --------------------------------------  

- Aquisição Depósito Combustível para Roçadora Kub ota: 

43,05 €;  -----------------------------------------------------  

- Aquisição de material para reparação roçadora Alpina 

41: 98,40 €;  -------------------------------------------------  

- Aquisição de alimento para os animais no centro de 

recolha: 306,25 €;  -----------------------------------------  

- Aquisição material higiene e limpeza - Escola EBI e 

Jardim Infância: 3.604,86 €;  ---------------------------- \ 

- Aquisição material de resguardo - Escola EBI e Jardim 

Infância: 28,94 €;  -----------------------------------------  

- Aquisição de 6 canhões de fechaduras para o mercado 

municipal: 31,21 €;  ---------------------------------------  

- Serviço de Transportes Escolares 
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(Viuva/EAVT/Rodocoa): 95.000,00 €;  ------------------  

- Apoio no transporte escolar Ana Paula Estevão: 80,00 

€;  -------------------------------------------------------------  

- Apoio no transporte escolar Emília Silva Abílio: 200,00 

€;  -------------------------------------------------------------  

- Aquisição de uma porta de rede mosqueira para 

refeitório EBI: 127,92 €;  ---------------------------------  

- Inspeções e Reinspecções de Elevadores: 276,75 €;  ------  

- Aquisição de um aparelho do sistema TDT para EBI: 

34,00 €;  -----------------------------------------------------  

- Jornadas Europeias do Património - Reserva de quartos 

e alimentação: 77,50 €;  -----------------------------------  

- Reparação da viatura ll -FB-39; 300,00 €;  -----------------  

- Aquisição de material para corta relva MB 858: 55,35 €;   

- Reparação do motor de arranque da viatura 59 -30-BT: 

203,32 €;  ----------------------------------------------------  

- Reparação das rodas de um carrinho de limpeza: 7,38 €;   

- Aquisição de material para EBI Trancoso: 771,60 €;  ----  

- Refeições do 1? Ciclo ano letivo 2013/2014: 27.000,00 

€;  -------------------------------------------------------------  

- Apoio no transporte escolar Ângela Maria Bela dos 

Santos Garcia: 435,50 €;  ---------------------------------  

- Transporte Escolar do aluno Rodrigo da Quinta 
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Pinheiro-Aldeia Nova: 670,00 €;  ------------------------  

- Transporte Escolar do aluno Tiago da Quinta Lavagem -

Aldeia Nova: 1.072,00 €;  --------------------------------- \ 

- Aquisição de material de stock: 478,75 €;  -----------------  

- Persianas e Vinie para a Escola EBI Tranc oso: 843,29 

€;  -------------------------------------------------------------  

- Transporte CERCIG do aluno Marcelo Domingues: 

1.348,50 €;  --------------------------------------------------  

- Apoio a recuperação de habitação D. Belarmina: 

1.000,00 €;  --------------------------------------------------  

- Transa EPT: 50.000,00 €; ------------------------------------  

- Transf p/ Reposição Equi. Financeiro TEGEC: 

900.000,00 €;  -----------------------------------------------  

- Estudos e Inventariação do  Património: 8.216,40 €;  -----  

- Material Informativo: 2.275,50 €;  --------------------------  

- Aquisição de lâmpadas para iluminação do castelo: 

47,97 €;  -----------------------------------------------------  

- Aquisição de Bichas Flexíveis para lavatórios: 8,95 €;  --  

- Transf Corrente para Clube Trancosense: 12.500,00 €;  -  

- Transf- de Capital para Associação Cultural e 

Recreativa Á-do-Cavalo: 1.350,00 €;  -------------------  

- Transf- de Capital para Freguesia de Moimentinha: 

4.500,00 €;  --------------------------------------------------  
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- Prestação de Serviços Saneamento Financeiro e Apoio 

Técnico: 7.380,00 €;  --------------------------------------  

- Tarifa Mensal relativa a instalação de TPA na  

tesouraria: 73,80 €;  ---------------------------------------  

- Taxa de Serviço relativa a instalação de TPA na 

tesouraria: 1.023,36 €; ------------------------------------  

- Despesas de comunicação relativa a instalação de TPA 

na tesouraria: 120,00 €;  ----------------------------------  

- Reparação da Viatura 64-41-OG: 1.500,00 €;  -------------  

- Ampliação de Redes de Esgotos  em Trancoso: 1.144,80 

€.  -------------------------------------------------------------  

*A42*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A43*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A44*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 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 pelo 
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Chefe da Divisão Administrativa  que a redigiu. ------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 

 
 

 


