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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 14 DE MAIO DE 2014. -------------------------  

*A1* Aos 14 dias do mês de maio do ano de 2014, nesta cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu a 

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

professor Amílcar Salvador e a comparência dos senhores 

vereadores Eduardo Pinto, doutor Paulo Matias, doutora Ivone 

Mouco, doutor Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. ----  

*A2* Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador doutor João Rodrigues. ------------------------  

*A3* Às 15,30 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 do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 30 

do passado mês de abril submetida à discussão e votação, tendo 

sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma foi, 

antecipadamente, distribuída a todos os membros da Câmara. --  

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 
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do Município de Trancoso e publicá-la no site do Municipio. ---  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 90, datado de 13 do corrente mês de maio e que 

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

- Operações Orçamentais: 512.601,88 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 171.790,27 €. ----------------  

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

*A6* Intervenções: Começou por usar da palavra a senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio para perguntar ao senhor 

Presidente da Câmara se já tinha respostas para as questões 

formuladas pelos senhores vereadores do PSD, na última 

reunião do executivo. ------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que, 

relativamente às piscinas de Vila Franca das Naves, as mesmas 

se encontravam já em funcionamento. ------------------------------  

No que diz respeito ao CLDS+, disse que não havia tido tempo 

para recolher os elementos solicitados pelos senhores 

vereadores do PSD, mas que os iria reunir para a próxima 

reunião camarária. ----------------------------------------------------  

*A7* Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara propôs 

que ficasse exarado em ata um voto de pesar pelo falecimento 

da mãe do senhor Presidente da Assembleia Municipal, doutor 
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Amaral Veiga, apresentando sentidas condolências à família.---  

Esta proposta foi aprovada, por unanimidade. -------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis, para 

Maio de 2014:  Em seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto no 

n°. 1, do artigo 7º, do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, 

havia sido calculado o valor dos Fundos Disponíveis, para o 

mês de Maio, tal como constava do mapa que anexou, no valor 

de 1.147.956,17€. -----------------------------------------------------  

Informava, no entanto, que, apesar de existir um valor positivo 

para os Fundos Disponíveis, tal só se tornaria efetivo após o 

visto do Tribunal de Contas ao empréstimo de saneamento 

financeiro aprovado e contratado, pelo que se entendia que, até 

essa data, não poderia existir a assunção de novos 

compromissos, sob pena de os processos de despesa violarem as 

disposições legais em vigor. ----------------------------------------- , 

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

*A9* Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

despachos relativos a processos de despesa:  --------------------  

De seguida, foram presentes vários processos de despesa com 

despachos de autorização e que constam da relação seguinte: ---  

Processos de despesa enviados a despacho – informação 857: --  
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Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Alteração dos artigos matriciais -loteamento pólo II Zona Industrial 
VFN 

457 30-04-2014 1.500,00 € 

Aquisição de material para reparação do espaço adjacente ao posto 
turismo 

458 30-04-2014 53,82 € 

Aquisição de sacos multiusos 459 30-04-2014 1.230,00 € 
Alinhamento da direcção da viatura 70-14-NR 460 30-04-2014 15,38 € 
Publicitação da 1ª alteração ao plano de pormenor do centro histórico 
de Trancoso 

461 30-04-2014 453,00 € 

Limpeza de fossas em Vila Novinha 462 30-04-2014 885,60 € 
Aquisição de 12 lâmpadas para iluminação do Castelo 463 30-04-2014 75,00 € 
Aquisição de autocolantes para as viaturas ll-FB-38 e ll-FB-39 464 30-04-2014 150,00 € 
Aquisição de material para lavagem de viaturas 465 30-04-2014 114,55 € 
Aquisição de óleo Stihl -stock 466 30-04-2014 159,90 € 
Aquisição de 1 jogo calços travão para viatura 52-GN-34 467 30-04-2014 67,92 € 
Reparação de toldes ao serviço de festas e eventos 468 30-04-2014 453,87 € 
Aquisição de 40 cópias de chaves para os armazéns municipais 469 30-04-2014 40,00 € 
Aquisição de herbicida 470 30-04-2014 1.700,00 € 
Aquisição de 1 caixa de filtro de ar para roçadora Kubota 471 30-04-2014 17,22 € 
Aquisição de 1 cabeça completa para roçadora Kubota 472 30-04-2014 104,55 € 
Aquisição de adubo para relvados/jardins em Trancoso 473 30-04-2014 950,00 € 
Aquisição de "Prado de Sequeiro" para arranjo urbanístico 
"Alminhas" 

474 30-04-2014 50,00 € 

Aquisição de pneus para a viatura 88-96-QF Corr.403 02-05-2014 41,59 € 
Aquisição de pneus para a viatura 59-30-BT Corr.394 02-05-2014 3,61 € 
Aquisição de pneus para viatura 73-HG-81 475 02-05-2014 303,81 € 
Publicidade do município de Trancoso na revista "Negócios 
Portugal" 

476 29-04-2014 1.257,95 € 

Aquisição de material para avaliação psicológica dos alunos da EPT 477 02-05-2014 84,38 € 
Total 9.172,15 € 

 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 875: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de material para Jardim de Infância de Trancoso – Polo 1 478 05-05-2014 220.00 € 
Aquisição de Plantas para vários espaços verdes da cidade 479 05-05-2014 600,00 € 
Aquisição de uma palma para a mãe do Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal 

480 05-05-2014 25,00 € 

Total 845,00 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 910: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Reforço da Bolsa CEI - Património 293 06-05-2014 9.893,76 € 

Total 9.893,76 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 937: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aplicação de vidro na viatura 36-25-XC 481 07-05-2014 179,58 € 
Aquisição de 20 cabeças para roçadoras - stock 482 07-05-2014 369,00 € 
Reparação do rolo do limpa bermas ORSI 500 483 07-05-2014 221,40 € 
Aquisição de 6 coletes roçadoras active 484 07-05-2014 184,50 € 
Aquisição de 6 autoclismos para diversas escolas 485 07-05-2014 220,00 € 
Aquisição de material para reparação da iluminação parque 
municipal 

486 07-05-2014 1.771,20 € 

Inspecção viatura 60-AC-36 487 07-05-2014 30,54 € 
Inspecção viatura 53-35-CF 488 07-05-2014 30,54 € 
Inspecção viatura 44-82-NM 489 07-05-2014 30,54 € 
Aquisição de 20 Its de água destilada -stock 490 07-05-2014 40,00 € 
Aquisição de 1 bateria para a viatura 85-54-OP 491 07-05-2014 160,15 € 
Inspecção B das viaturas ll-FB-38 e ll-FB-39 492 07-05-2014 213,28 € 
Aquisição de 1 jogo calços travão para viatura 80-EI-83 493 07-05-2014 51,40 € 
Aquisição de material para o corta relva Grilo 494 07-05-2014 79,95 € 
Aquisição de 15kgs de fio de soldar para diversas obras por 
administração direta 

495 07-05-2014 38,38 € 

Aquisição de 2 pneus para a viatura 87-08-CX 496 07-05-2014 100,00 € 
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Aquisição de certificado de transporte de crianças para viaturas ll-
FB-38 e ll-FB-39 

497 07-05-2014 200,00 € 

Aquisição de 1 livro de protocolo para o serviço de Recursos 
Humanos 

498 07-05-2014 61,50 € 

Registo predial da alteração de artigos matriciais do pólo II de Vila 
Franca das Naves 

499 07-05-2014 420,00 € 

Aquisição de 1 despolidor cilindro para oficina mecânica 500 07-05-2014 15,93 € 
Aquisição de 1 Orbitrol de Direcção para a máquina Newholand 501 07-05-2014 1.076,25 € 
Aquisição 12 Sprays mata moscas -stock 502 07-05-2014 54,17 € 
Aquisição de licença de transporte de crianças para viaturas ll-FB-38 
e ll-FB-39 

503 07-05-2014 60,00 € 

Aquisição de 10 exemplares de guias de destinos das aldeias 
históricas de portugal 

504 07-05-2014 150,00 € 

Aquisição de tinta para diversas obras por administração direta 505 09-05-2014 1.200,00 € 
Aquisição de tapete e emulsão para reparação/beneficiação de 
estradas e caminhos 

506 09-05-2014 4.500,00 € 

Aquisição de plantas para vários espaços verdes na cidade 507 09-05-2014 2.000,00 € 
Transa corrente para EPT 508 12-05-2014 50.000,00 € 
Aquisição de furadores e agrafadores para a EBI 509 12-05-2014 17,60 € 
Aquisição de 3 relógios de parede, para a realização de exames do 4º 
Ano 

510 12-05-2014 30,31 € 

Total 63.506,22 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 938: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Publicação de aviso para concurso de prestação de serviços de RSU's 511 13-05-2014 285,80 € 
Transa corrente para Núcleo Karate Shukokai das Beiras 512 13-05-2014 500,00 € 
Aquisição de 150 bonés para caminhada de 29 de Maio 513 13-05-2014 184,50 € 
Indemnização por danos causados em viatura de particular (09-99-
BD) 

514 13-05-2014 50,00 € 

Total 1.020,30 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 944: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Transfª corrente para o Motoclube Cavaleiros D. Dinis 515 14-05-2014 20.000,00 € 

Total 20.000,00 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho: -----------------------  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Juros relativos a atraso na cobrança de prestação do empréstimo BPI 977 03-12-2013 5,00 € 
Comissão relativa a atraso na cobrança de prestação do empréstimo 
BPI 

978 03-12-2013 200,00 € 

Aquisição de consumíveis para stock 16 02-01-2014 7.441,50 € 
Aquisição de gasóleo para aquecimento 17 02-01-2014 15.239,00 € 
Aquisição de gás em garrafa para aquecedores 18 02-01-2014 7.289,59 € 
Recolha de RSU’s no concelho 51 08-01-2014 86.100,00 € 
Inspecção de tacógrafo da viatura ll-FB-39 73 02-01-2014 154,78 € 
Inspecção da viatura TM-58-24 74 08-01-2014 30,54 € 
Alteração para novo contrato do nº telefone 271811147 75 03-01-2014 371,95 € 
Aquisição de 45 garrafas de gás 164 08-01-2014 1.215,01 € 
Aquisição de gasóleo para aquecimento 1º Ciclo e Jardins de Infância 165 08-01-2014 1.875,00 € 
Transfª de capital para pagamento armazém da junta de VFN 45 08-01-2014 23.000,00 € 
Apoio ao investimento a Marcelo Pimenta Ldª. 46 08-01-2014 15.000,00 € 
Serviço de vigilância e segurança nas feiras e mercados do concelho. 47 08-01-2014 7.500,00 € 
Transfª corrente para GDT 48 08-01-2014 10.000,00 € 
Transfª corrente Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das 
Naves 

49 08-01-2014 7.000,00 € 

Indemnização por prejuízos causados num pneu na viatura de Lídia 
Santos 

52 08-01-2014 95,00 € 

Transfª corrente para a Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários de VFN 

53 08-01-2014 10.000,00 € 

Estimativa Despesas com processos de circularização 127-130 08-01-2014 550,00 € 
Estimativa Requisição de Cheques e precatório-cheques 131 08-01-2014 300,00 € 
Estimativa Publicações 135-137 08-01-2014 350,00 € 
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Assunção de despesas de vigilância 167 08-01-2014 649,60 € 
Transferência de capital ao GDT 198 22-01-2014 64.564,00 € 
Contratação de Serviços de Eletricidade e Telecomunicações 199 17-01-2014 13.056,45 € 
Benef. Remodelação CM Proteção Civil de Trancoso 200 20-01-2014 9.458,38 € 

Total 281.445,80 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os despachos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

doutor Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. -----------  

*A10*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: -----------------------------------------  

De seguida, foram presentes os processos de despesa já paga, 

através de despacho, constantes da relação que se segue: --------  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 
369 Rosa Maria de Almeida Clemente Indemnização de prejuízos 180,00 € 09-05-2014 

466 Bricodis - Distribuição de Bricolage, SA 
Fatura de aquisição de 
tampos 

204,75 € 09-05-2014 

548 
Centro Social, Cultural e Recreativo da 
Torre do Terrenho 

Pagamento protocolo 
17/2013 

3.000,00 € 05-05-2014 

624 
Associação de Dadores de Sangue de 
Vila F. das Naves 

Pagamento protocolo 
15/2013 

100,00 € 30-04-2014 

650 
Maquiguarda - Com. de Máquinas, 
Veículos e Equip.,Lda 

Pagamento parcial fatura 
da compra JCB 

15.970,00 € 02-05-2014 

651 
Encanta-Restauração e Serviços de 
Trancoso, Lda 

Pagamento de refeições 1º 
Ciclo 

3.238,75 € 09-05-2014 

652 
Encanta-Restauração e Serviços de 
Trancoso, Lda 

Pagamento de refeições 
Pré Escolar 

2.071,68 € 09-05-2014 

673 
Guarda Nacional Republicana - 
Trancoso 

Licença fogo Queima do 
Judas 

108,32 € 08-05-2014 

674 
Conservatória do Registo Predial de 
Trancoso 

Registo de propriedade 65,00 € 08-05-2014 

685 Centro Social e Paroquial de Trancoso 
Pagamento de 
prolongamento Pré 
Escolar 

3.099,00 € 13-05-2014 

690 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal Gestão Equip. Cult, e Lazer, 
EEM 

Pagamento de 
prolongamento Pré 
Escolar 

1.456,53 € 13-05-2014 

706 Moisés e Filhos, Lda 
Faturas de gasóleo de 
aquecimento 

5.000,00 € 12-05-2014 

Total 34.494,03 €  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os pagamentos constantes da relação 
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anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

doutor Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. -----------  

Em relação à ordem de pagamento nº 690, não participou na 

discussão e votação a senhora vereadora doutora Ivone 

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

*A11*  Análise, discussão e votação de um pedido de isenção de 

taxas, num processo de mera comunicação prévia: De 

seguida, foi presente o requerimento número 236 da seção de 

obras particulares que deu entrada nesta Câmara em 9 do 

corrente mês de maio, de Liliana Sofia Pires Caetano 

Figueiredo, residente em Miguel Chôco, a solicitar a isenção de 

taxas para instalação da sua atividade, comércio de calçado a 

retalho. -----------------------------------------------------------------  

Atendendo a que se trata de uma jovem empreendedora que 

pretende criar o seu próprio posto de trabalho, em Trancoso, 

contribuindo para a dinamização da economia local, a 

Câmara Municipal deliberou isentar a requerente do 

pagamento das taxas respeitantes à autorização de utilização, 

em conformidade com o disposto na alínea b) do nº 2 do art.º 

15º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Licenças e Outras Receitas do Município. ------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de pedido de indemnização: De 

seguida, foi presente o requerimento número 557 da Secretaria 
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que deu entrada nesta Câmara em 6 do passado mês de março, 

de Luís Manuel Franco Canaveiro, residente em Trancoso, a 

solicitar um pedido de indemnização, decorrente do 

rebentamento de um pneu da sua viatura, com a matrícula 09-

99-BD, no Bairro de Santa Luzia, em Trancoso, provocado pela 

má colocação de uma tampa de saneamento. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 50€. -------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio 

financeiro:  ------------------------------------------------------------  

*A13*  De seguida, foi presente o requerimento número 1217 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente mês 

de maio, do Moto Clube Cavaleiros D. Dinis, a solicitar um 

subsídio de 20.000€, destinado a ajudar a organização da Festa 

da História – Bodas Reais. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro, no montante de 20.000€, mediante a 

celebração de protocolo, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, doutor Augusto Rente e doutora Cristina 

Inocêncio que apresentaram a seguinte declaração de voto: 

‘Embora não estejamos contra a realização deste tipo de 

eventos, não podemos votar favoravelmente este pedido de 

apoio, atendendo à informação da divisão financeira, 
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relativa ao cálculo dos fundos disponíveis’.  ---------------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1207 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente mês 

de maio, do Núcleo Karate Shukokai das Beiras, a solicitar um 

apoio, destinado à realização de várias atividades referentes à 

promoção e ensino do karate shukokai. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro no montante de 500€, mediante a celebração 

de protocolo, tendo votado contra os senhores vereadores do 

PSD, doutor Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio que 

justificaram que o seu sentido de voto teve como base a 

informação da divisão financeira, relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis. ---------------------------------------------------  

*A15*  Em seguida, foi ainda presente o requerimento número 1179 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do corrente mês 

de maio, da Escola Profissional de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro de 50.000€, destinado a 

satisfazer parte dos compromissos regulares da Escola. ---------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro no montante de 50.000€, mediante a 

celebração de protocolo, a transferir até ao final do corrente 

ano de 2014, de acordo com as disponibilidades financeiras 

existentes, tendo votado contra os senhores vereadores do 
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PSD que justificaram que o seu sentido de voto teve como 

base a informação da divisão financeira relativa ao cálculo 

dos fundos disponíveis. Não participou na discussão e votação 

o senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------------------------  

*A16*  Seguidamente, foi presente a informação do chefe de gabinete 

da presidência, dando conta que se torna necessário adquirir,  

para o Núcleo de Trancoso da Liga Portuguesa contra o Cancro, 

150 bonés, a serem usados na caminhada, até ao planalto de 

São Marcos, que se vai realizar no próximo dia 29 do corrente 

mês de Maio. ----------------------------------------------------------  

Os serviços informaram que os custos estimados eram de 

184,50€, já com IVA incluído. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder à aquisição de 150 

bonés, a fim de os mesmos serem oferecidos ao Núcleo de 

Trancoso da Liga Portuguesa contra o Cancro, aquando da 

realização daquele evento. ------------------------------------------  

*A17*  Próxima reunião do executivo: Por acordo havido entre todos 

os senhores vereadores presentes, a próxima reunião camarária 

foi agendada para o próximo dia 28 do corrente mês de maio. --  

*A18*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata, 

sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 
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executoriedade imediata. ---------------------------------------------  

*A19*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A20*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou 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 Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


