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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 26 DE AGOSTO DE 2015. ---------------------  

*A1* Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2015, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Ivone Mouco, João Rodrigues, Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio. ---------------------------------------------------  

*A2*  Justificação de Faltas:  A Câmara Municipal  deliberou considerar 

justificadas as faltas de comparência,  à presente reunião, dos 

senhores vereadores Eduardo Pinto e Paulo Matias.  -----------------  

*A3* Às 14,30 horas, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara 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 12 

do corrente mês de agosto submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, atendendo a que 
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não participou na discussão e votação a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio, por não ter estado presente nessa 

reunião, foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do 

edifício dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no 

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

163, datado de 25 do corrente mês de agosto e que apresenta os 

seguintes valores: -----------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 1.066.544,98€; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 360.251,50€. -----------------  

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

*A6* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Rodrigues, para formular as seguintes questões: ------------  

‘1 – Tive conhecimento que o senhor Presidente da Junta da 

União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital 

solicitou o arranjo de passeios e do acesso à urbanização 

localizada ao cimo do largo do mercado, em Vila Franca das 

Naves. Para quando é que está prevista a execução desses 

trabalhos? -------------------------------------------------------------  

2 – Está previsto algum apoio para o festival de música que vai 

decorrer no Feital? ---------------------------------------------------  

3 – Àcerca dos acordos de execução, tive conhecimento que o 
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senhor Presidente da Junta da União de Freguesias de Vila 

Franca das Naves e Feital já apresentou duas propostas e 

ainda não obteve qualquer resposta. Qual o ponto de 

situação?’ -------------------------------------------------------------  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara afirmou: ------------  

‘1 – Relativamente às obras referidas pelo senhor vereador, é 

um assunto que está a ser estudado. Há compromisso deste 

executivo em aplicar, em Vila Franca das Naves, os cerca de 

10.000€ resultantes da venda do lote sito no lugar de Forno da 

Telha, naquela localidade. No entanto, é necessário ver se há 

verba, em orçamento, que permita a execução dos trabalhos 

julgados mais urgentes, entre os que foram citados pelo senhor 

vereador João Rodrigues.--------------------------------------------  

2 – No que diz respeito ao festival de música, informo que o 

mesmo já decorreu, na última semana de julho e que, 

infelizmente, devido a compromissos já assumidos, não me foi 

possível estar presente, nesse evento. Informo, ainda, que o 

município prestou todo o apoio logístico que foi solicitado. ----  

3 – Quanto aos acordos de execução, ainda hoje, de manhã, 

solicitei ao senhor doutor Francisco Coelho que me procurasse 

acelerar a conclusão desse trabalho, de forma a poder ser 

submetido à apreciação do executivo, numa próxima reunião 

camarária. Posso acrescentar que todas as Juntas de Freguesia 
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irão receber, no mínimo 2.500€ e no máximo 12.500€ e que 

estão a ser elaborados estudos que irão permitir concluir quais 

as competências e quais os respetivos montantes financeiros 

que serão transferidos’.  ----------------------------------------------  

Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

informou que o ponto 9 da ordem de trabalhos iria ser retirado 

da mesma, uma vez que não foi possível, previamente, apreciar 

os pedidos de apoio que chegaram aos serviços do município. --  

ORDEM DO DIA 

*A7* Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Seguidamente, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor 

dos fundos disponíveis para o mês de agosto de 2015, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei, no Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e no 

despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de julho 

último, existe, à presente data, um valor positivo para os 

mesmos, tal como consta do mapa que anexou, no valor de 

586.587,63€.-----------------------------------------------------------  

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

*A8* Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1 da empreitada ‘Beneficiação e Recuperação 
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de Instalações Desportivas – Estádio Municipal de 

Trancoso’:  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 4.810€, a que 

acresce o Iva à taxa legal em vigor. --------------------------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 4.810€. ----------------------------------------------  

*A9* Apreciação da 8.ª alteração às grandes opções do plano e da 

correspondente 10.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa: Seguidamente, foram presentes a 8.ª alteração às 

grandes opções do plano e a correspondente 10.ª alteração ao 

orçamento da receita e da despesa, com um montante global de 

152.000€. --------------------------------------------------------------  

Após uma sucinta explicação por parte do senhor Presidente da 

Câmara, acerca das principais modificações orçamentais 

ocorridas, a Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento, 

atendendo a que se trata de uma competência delegada no seu 

Presidente .  ------------------------------------------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

colaboração da psicóloga do município com a Escola 
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Profissional de Trancoso:  De seguida, foi presente o 

requerimento número 2129 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara, em 10 do corrente mês de agosto, da Escola 

Profissional de Trancoso, a solicitar a renovação da 

colaboração que vem sendo prestada pela psicóloga Celine 

Pinto, para o próximo ano letivo, a fim de dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido, na dinamização do gabinete de 

orientação e desenvolvimento pessoal na Escola. -----------------  

Atendendo ao bom trabalho já desenvolvido na EPT, a Câmara 

Municipal deliberou manter a colaboração da psicóloga 

doutora Celine Pinto, com aquela Instituição, no próximo ano 

letivo de 2015/2016, devendo, para o efeito, ser outorgado o 

respetivo protocolo. --------------------------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

apoio aos pais ou encarregados de educação dos alunos 

carenciados, destinado à aquisição de livros escolares 

obrigatórios: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se 

transcreve na íntegra: ------------------------------------------------  

‘Atendendo à responsabilidade que, nos termos da lei, cabe aos 

Municípios, ao nível da ação social escolar, no âmbito do 1º 

ciclo, proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir aos 

pais ou encarregados de educação dos alunos carenciados, 
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escalões A e B do 1º ciclo, um apoio na aquisição dos livros 

escolares obrigatórios, não estando incluídos os cadernos de 

atividades, no corrente ano letivo 2015/2016. --------------------  

Assim, para os alunos do escalão A, aquele apoio será 

correspondente à totalidade do custo dos referidos livros, a 

comprovar mediante a apresentação da respetiva fatura, sendo 

para os alunos do escalão B, aquele apoio de 50% do custo da 

aquisição dos citados manuais escolares, a comprovar nos 

termos acima referidos. ----------------------------------------------  

Este apoio, terá, para o Município, um custo previsível de 

cerca de 3.000€, devendo este montante ser previamente 

cabimentado pela Divisão Financeira.’ ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

transporte, destinado a alunos com necessidades educativas 

especiais: De seguida, foi presente o requerimento número 

2144 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do 

corrente mês de agosto, do Agrupamento de Escolas de 

Trancoso, a solicitar transporte, destinado a alunos com 

necessidades educativas especiais, no percurso ‘Trancoso-

Guarda-Trancoso’. ----------------------------------------------------  

À semelhança do que aconteceu no ano letivo transato, a 
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Câmara Municipal deliberou efetuar o transporte solicitado, 

com recurso a viatura própria do município, minorando os 

respetivos custos. -----------------------------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao preço de 

venda do cd ‘Ai! Lavra, Boi, Lavra - Canções de Trabalho’:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

‘Venho propor o preço, para ser vendido no Posto de Turismo 

de Trancoso, do material CD “Ai! Lavra, Boi, Lavra - Canções 

de Trabalho”, ao preço unitário de 7,50€’.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

indemnização: --------------------------------------------------------  

*A14*  De seguida, foi presente o requerimento número 2258 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 24 do corrente 

mês de agosto, de Mário do Nascimento Oliva, residente em 

Vila Franca das Naves, a solicitar uma indemnização, no valor 

de 400€, pelos prejuízos causados pelo mau encaminhamento 

das águas pluviais. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 400€. ------------------------------------------------  
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*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2249 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 21 do corrente 

mês de agosto, de José Manuel Monteiro Simal, residente em 

Malta, concelho de Pinhel, a solicitar uma indemnização, no 

valor de 589,17€, pelos prejuízos causados na sua viatura, 

ocasionados pela queda de um ramo de grande porte de uma 

árvore, em Vila Franca das Naves. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 589,17€. --------------------------------------------  

*A16*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta 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 executoriedade imediata. -----  

*A17*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A18*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 15,45 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 e que vai ser assinada 

pelo senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de 
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Departamento que a redigiu. -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 


