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ATA DA REU$IÃO DA CÂMARA 

MU$ICIPAL DE TRA$COSO REALIZADA 

EM 27 DE JULHO DE 2016. -----------------------  

*A1*  Aos 27 dias do mês de julho do ano de 2016, 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 

João Paulo Matias, Humberto Almeida, Augusto Rente, Rogério 

Tenreiro e David Santiago. ------------------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador Eduardo Pinto. -----------------------  

*A3*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença dos senhores vereadores 

Rogério Tenreiro e David Santiago, afirmando que tal se deve 

ao facto de os senhores vereadores João Rodrigues e doutora 

Cristina Inocêncio terem pedido a sua substituição, na presente 

reunião, em conformidade com o previsto no artigo 78.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. Continuando a intervir,  

o senhor Presidente da Câmara aproveitou para dar as boas 

vindas ao senhor vereador David Santiago, presente, pela 
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primeira vez, em reunião do executivo camarário, formulando 

votos de que o seu contributo possa ajudar a incrementar o 

desenvolvimento do concelho e a melhorar o bem-estar da sua 

população. -------------------------------------------------------------  

PERÍODO A$TES 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 13 

do corrente mês de julho 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, em virtude de não 

terem participado na discussão e votação os senhores 

vereadores Augusto Rente e David Santiago, por não terem 

estado presentes 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 Município. -----------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

142, datado de 26 do corrente mês de julho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 945.719,38€; ---------------------  
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- Operações não Orçamentais: 188.571,30€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: De seguida, 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 julho de 2016, 

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

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

alterações introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º 

da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, LOE para 2016, existe, à 

presente data, um valor dos Fundos Disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no valor de 22.952,82€.  ------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

Dispensa de Licenças de Utilização: ------------------------------  

*A7*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 317 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

18 do corrente mês de julho, de João Artur Diogo Beirão de 

Andrade, residente em Caldas da Rainha, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização 

respeitante a um estacionamento coberto e fechado, sito na rua 

do Terreiro, em Vila Garcia, inscrito na matriz predial urbana 
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sob o artigo 655 da União de Freguesias de Vale do Seixo e 

Vila Garcia, 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 do 

interessado, considerar isento de licença de utilização. --------  

*A8*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso e respeitante à 

empreitada “Remodelação da ETAR das Courelas”:  ----------  

Atendendo a que não existe montante suficiente de fundos 

disponíveis, em conformidade com a informação prestada pela 

divisão financeira, a Câmara Municipal deliberou retirar este 

ponto da ordem de trabalhos, agendando-o para uma próxima 

reunião camarária, quando houver montante suficiente 

daqueles fundos. ------------------------------------------------------  

*A9*  Análise, discussão e votação respeitantes à proposta de 

minuta de contrato referente à empreitada “Requalificação 

do Mercado Municipal de Trancoso”:  ----------------------------  

Tendo sido apresentada a caução, bem como os demais 

documentos legalmente exigíveis,  a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a minuta de contrato, respeitante à 

empreitada supra referida. ------------------------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 
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despacho relativo a um pedido de isenção de taxas, na 

construção de um muro, em Trancoso: De seguida, foi 

presente o requerimento número 310 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente 

mês de julho, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, a solicitar licença para a construção 

de um muro confinante com a via pública, bem como a isenção 

de taxas ao abrigo do artigo 15.º , alínea a) do ponto n.º 2 do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças. 

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Determina-se a isenção de taxas, devendo a mesma ser 

ratificada na próxima reunião de Câmara.’ -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 19/07/2016. -----------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação de proposta relativa a um 

pedido de isenção de taxas, no âmbito do processo de 

autorização de utilização respeitante ao edifício de apoio às 

piscinas exteriores do município: Seguidamente, foi presente 

o requerimento número 237 da Secção de Obras Particulares 

que deu entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês de julho, 

da firma “Deliciousday – Unipessoal,  Limitada”, com sede em 

Trancoso, a solicitar a isenção de taxas referentes à instalação 

de um bar, no edifício de apoio às piscinas exteriores de 
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Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Atendendo a que se trata de um edifício propriedade do 

Município de Trancoso e em conformidade com o artigo 15.º 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Licenças e outras Receitas do Município, a Câmara Municipal 

deliberou deferir a pretensão do requerente. ---------------------  

Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de apoio: ----  

*A12*  De seguida, foi presente o requerimento número 2007 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do corrente 

mês de julho, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, 

a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no montante de 

6.000€, destinado à utilização do pavilhão da EB 2/3 do 

Agrupamento de Escolas de Trancoso, para o ano de 2016, pelas 

diversas Associações concelhias. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 5.750€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1889 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 15 do corrente 

mês de julho, do Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de 

Guilheiro, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, 

destinado à concretização das iniciativas previstas no seu plano 

anual de atividades. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 750€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A14*  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. -----  

*A15*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A16*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h00m, 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 vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


