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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2010. ---  

*A1*  Aos 21 dias do mês de Outubro do ano 2010, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, João Carvalho, professor Amílcar 

Salvador, António Nascimento e tendo faltado os senhores 

vereadores doutor João Rodrigues e doutora Ivone Mouco. -----  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

dos senhores vereadores doutor João Rodrigues e doutora Ivone 

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

*A1*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

*A2*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 200 datado de 20 do corrente mês de Outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 434.340,84 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 413.205,83 €. ----------------  
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A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento ------------  

ORDEM DO DIA 

*A3*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

ainda presente o requerimento número 757 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente 

mês de Outubro, de Adriano dos Santos Pinto, residente em 

Moimentinha, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção 

de licença de utilização de um palhal,  sito em Outeiro, em 

Moimentinha, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

182 da freguesia de Moimentinha, 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 licenciamento. ----------------  

*A4*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 769 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 12 do corrente mês de Outubro, de Maria de Lurdes Simão 

Ribeiro, residente em Trancoso, na qualidade de interessada, a 

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

Rua do Forno, em Rio de Mel, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo P620 da freguesia de Rio de Mel, 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 do 

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

*A5*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 781 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 18 do corrente mês de Outubro, de Amílcar António Batista 

Alexandre, residente em Trancoso, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

prédio, sito ao Campo Grande, em Trancoso, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 901 da freguesia de Santa Maria, 

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 licenciamento. ----------------  

*A6*  Transportes Escolares: Em seguida foi presente informação 

dando conta, na sequência da listagem enviada pela Escola 

Gonçalo Anes Bandarra com 3 º Ciclo, a informar quais os 

alunos titulares do escalão A e B a fim de serem isentos do 

pagamento do transporte escolar. -----------------------------------  

Informa ainda que nos anos lectivos anteriores, têm sido 

isentos de pagamento todos os alunos que no estabelecimento 

de ensino beneficiam de escalão A e B, solicitando que sejam 

definidas as condições a seguir durante o presente ano lectivo.-  

A Câmara Municipal deliberou continuar a considerar isentos 
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os alunos classificados de escalão A e B. -------------------------  

*A7*  TEGEC, EEM - Relatório de Gestão Intercalar e Parecer do 

POC: Seguidamente foi presente o requerimento número 3278, 

da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado 

mês de Setembro, da TEGEC – Empresa Municipal de Gestão 

de Equipamentos Culturais e de Lazer, EEM, no cumprimento 

do estipulado na aliena e) do artigo 28º da Lei número 53-

F/2006 de 29 de Dezembro, a enviar o relatório de gestão 

intercalar referente ao 1º semestre de 2010 assim como parecer 

do Fiscal Único. ------------------------------------------------------  

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

*A8*  Obras de Reparação e Restauro da Igreja de Santa Maria: 

De seguida foi presente o requerimento número 3305, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 29 do passado mês 

de Setembro, da Paróquia de Trancoso, a solicitar o pedido de 

comparticipação e garantia para financiamento da obra referida 

em epígrafe para candidatura a uma TNS. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou comparticipar a parte da 

componente não comparticipada financiando, elaborando-se a 

declaração nesse sentido. -------------------------------------------  

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 
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discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia:  --------------------------------------------------------------------  

*A9*  Análise à Receita e Despesa Corrente: Em seguida a Divisão 

Financeira informou a Câmara Municipal que como já foi dado 

conhecimento, depois de ser feita análise à receita e despesa 

corrente previstas até ao final do ano, verificou-se que a 

despesa irá ultrapassar a receita. ------------------------------------  

Perante este facto, solicita-se que sejam dadas orientações à 

divisão financeira sobre procedimentos a adoptar, dado que, 

para que tal não aconteça, terá que se deixar de pagar a 

fornecedores e de cumprir outros compromissos obrigatórios. --  

A Câmara Municipal em face do corte decidido pelo Governo 

nas transferências para o Município, em face do compromisso 

não previsto com o descrito para a saúde e uma vez que 

estamos a trabalhar na apresentação de um Plano de 

Saneamento Financeiro, deliberou autorizar o pagamento e os 

demais custos de pessoal e outras que exceda neste aspecto a 

receita. -----------------------------------------------------------------  

*A10*  Empreitada  de  Obras  Públicas  para a Concretização  de um  

Programa  de  Regeneração  Urbana  do Centro  Histórico  de  

Trancoso,  que inclui a Construção  do  Centro  de  

Interpretação  Isacc  Cardoso  e a Remodelação  da  Iluminação  

Pública  dentro da Zona de  Muralha do  Centro  Histórico,  
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Classificado como  Aldeia  Histórica: Em seguida, foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos desta Câmara, a dar conta que no sentido de 

dar cumprimento ao Decreto - Lei número 273/2003, deverá a 

Câmara aprovar o Plano de Segurança e Saúde e remeter a 

Comunicação Prévia à Autoridade para as Condições de 

Trabalho.---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de Segurança 

e Saúde. ----------------------------------------------------------------  

*A11*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das �aves: Em seguida foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, 

informando que o acesso para deficientes era feito por uma 

rampa prevista no projecto, mas que não verificava a inclinação 

mínima regulamentar. A questão foi posta ao projectista e 

optou-se por uma cadeira, garantindo-se a acessibilidade de 

pessoas com deficiências motora. Esta proposta implica a 

execução de trabalhos cuja natureza não estava prevista, 

havendo a necessidade de acordar preços. O empreiteiro 

apresentou preços, os quais parecem ser aceitáveis. Esta 

alteração implica trabalhos que têm a seguinte quantificação: --  

-Valores a mais sem preço de contrato – 7.400,00 € --------  

-Valores a menos – 6.720,00 €. --------------------------------  
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Estes trabalhos são classificados como erros e omissões que o 

adjudicatário não tinha obrigação de ter identificado na fase de 

formação do contrato, sendo da responsabilidade do dono de 

obra. --------------------------------------------------------------------  

Deverá o dono de obra ordenar a execução destes trabalhos,  

tendo sido fornecidos todos os elementos necessários para esse 

efeito, designadamente os elementos de solução de obra. O 

prazo de execução de obra mantém-se, não havendo lugar a 

qualquer prorrogação. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a informação, 

aprovando a execução dos trabalhos a mais sem preço de 

contrato, aprovando também o preço apresentado pelo 

empreiteiro. -----------------------------------------------------------  

*A12*  Apoio à Construção da Casa do Povo do Freixial:  -------------  

A Câmara Municipal reconhecendo a necessidade e importância 

da construção da Casa do Povo do Freixial, infra-estrutura que 

irá beneficiar fundamentalmente a população aí residente, 

passando esta a dispor de um espaço capaz de acolher diversos 

tipos de actividades e eventos, deliberou conceder à Junta de 

Freguesia de Vila Garcia um subsídio no valor de 35.000 

euros, destinados a comparticipar a construção da citada 

Casa do Povo.  ---------------------------------------------------------  

*A13*  Transporte:  Em seguida o senhor vereador João Carvalho 
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exarou o seguinte despacho: -----------------------------------------  

‘O Agrupamento de Escolas de Trancoso solicitou para o 

próximo dia 20 de Outubro um transporte de 40 alunos e 2 

professores de Vila Franca das �aves para Trancoso, no 

âmbito do desporto escolar. -----------------------------------------  

Atendendo que este Município não dispõe de autocarro para 

efectuar o transporte, determino que o servi de transportes 

solicite propostas para o citado transporte’.  ----------------------  

O serviço de transportes informou a Câmara que de acordo com 

o pedido de propostas, via telefone, informa que após análise 

das mesmas que a proposta mais favorável pertence à empresa 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, com sede na Mêda, o qual 

apresenta o preço de 100 euros. -------------------------------------   

O senhor vereador João Carvalho exarou novo despacho 

seguinte: ---------------------------------------------------------------  

‘Adjudique-se a realização do transporte pelo valor de 100 

euros mais IVA à empresa Viúva Carneiro & Filhos, Limitada.  

À contabilidade e à reunião de Câmara para ratificação’. ------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A14*  Pagamento de Taxas de Condomínio: Em seguida, foi 

presente o requerimento 3498, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 18 do corrente mês de Outubro, da 

Administração do Bloco 3, sito na Rua Dr. Amaro da Costa, 
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Lote 3, em Trancoso, a solicitar o pagamento das quotas 

referentes ao ano de 2010 da fracção j – garagem, no valor de 

54,93 euros. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento. -------  

*A15*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

minuta para efeitos de executoriedade imediata. ------------------  

*A16*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A17*  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 acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 

 

 


