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ACTA DA REU"IÃO ORDI"ÁRIA DA 

CÂMARA MU"ICIPAL DE TRA"COSO 

REALIZADA EM 22 DE JU"HO DE 2011. -----  

*A1*  Aos 22 dias do mês de Junho do ano 2011, 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, António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco. ------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A"TES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, com a abstenção do senhor 

vereador António Nascimento, com a justificação de não ter 

estado presente na dita reunião, aprovar a acta da reunião de 31 

do passado mês de Maio, dispensando a sua leitura em virtude 

desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os membros 

da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 
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91º do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, sejam afixada 

no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. -------  

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 111 datado de 21 do corrente mês de Junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 309.603,55 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 372.636,49 €. ----------------  

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

*A5*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para perguntar qual tinha sido o 

custo das estátuas, recentemente colocadas em Trancoso. -------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que o 

custo global de todo o processo de concepção e produção foi de 

cerca de 30 mil euros. ------------------------------------------------  

Referiu ainda que esta despesa foi financiada no âmbito do 

Programa das Aldeias Histórica. ------------------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira para se referir à Escola Profissional de 

Trancoso, afirmando, na sequência de anteriores intervenções, 

que esta Escola, vive hoje, tempos de grande exigência quanto 

ao seu financiamento, resultante da diminuição de número de 

alunos, motivado sobretudo, pela instalação do Ensino 
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Profissional nas Escolas Públicas. ----------------------------------  

Assim, acrescentou, face à diminuição do número de turmas 

que tem vindo a acontecer e que se prevê que volte a verificar-

se no próximo ano lectivo, não restará outra alternativa à 

Escola, senão reduzir os custos de funcionamento, de forma 

particular, os custos com pessoal.  ----------------------------------  

Desta forma, informou os presentes, que a Escola Profissional 

de Trancoso, procedeu já à redução de pessoal, sendo 

provavelmente necessário, se o número de alunos continuar a 

diminuir, voltar a reduzir o número de funcionários, 

professores e auxiliares. ---------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Análise, Discussão e Votação da 2ª Revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa e às Grandes Opções do Plano:  

Seguidamente foi presente ao Executivo Municipal a proposta 

referida em epígrafe, tendo o senhor Presidente da Câmara,  

face à decisão e alcance da nova revisão, bem como ao facto de 

ter sido enviada aos senhores vereadores, se dispensado de 

fazer considerações sobre a mesma, mantendo-se disponível 

para prestar qualquer esclarecimento. ------------------------------  

Dado não terem sido solicitados esclarecimentos ou produzidas 

intervenções, o senhor Presidente da Câmara, colocou os 

documentos em discussão, à votação, tendo os mesmos sido 



 
 

Acta  n . º    12  /  2011 .    Reunião  de    22 -06 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

aprovados, por maioria, com os votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista.  ----------------------------------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para justificando o voto contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, afirmar que a revisão agora 

proposta não faz sentido, porque as obras, agora incluídas, 

podiam e deviam ter sido previstas no Orçamento para 2011. ---  

*A8*  Análise, Discussão e Votação do Relatório de Gestão / 

Prestação de Contas Consolidadas, relativas ao exercício 

económico de 2010:  Seguidamente o senhor Presidente da 

Câmara colocou à discussão o assunto referido em epígrafe, 

afirmando que, face ao envio dos citados documentos aos 

senhores vereadores, se dispensava da sua apresentação, 

manifestando-se disponível para qualquer esclarecimento. ------  

Uma vez que não foram solicitados quaisquer esclarecimentos,  

passou-se de imediato à votação, tendo os mesmos sido 

aprovados por maioria, com os votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista.  ----------------------------------  

Justificando o sentido de voto dos senhores vereadores do 

Partido Socialista, o senhor vereador professor Amílcar 

Salvador afirmou que o mesmo só poderia ser voto contra, face 

à posição manifestada aquando da votação dos documentos de 

prestação de contas, realizado no passado mês de Abril,  
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mantendo-se por isso a uma linha de coerência. ------------------  

Para além deste facto, acrescentou, não podem ser ignoradas as 

conclusões do parecer do ROC, de forma especial, as 

constantes no ponto 9.2. ---------------------------------------------  

*A9*  Regulamento de Organização e Funcionamento de Feiras de 

Comércio a Retalho no Concelho de Trancoso: Em seguida 

foi presente a proposta de Regulamento referido em epígrafe, 

cujo projecto foi aprovado pelo executivo em sua reunião do 

passado dia 20 de Maio e ter sido submetido a parecer de 

diversas entidades, o mesmo não foi objecto de qualquer 

reclamação, reparo ou modificação. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

Regulamento, cumpridas que foram as disposições legais e 

recebidos os pareceres exigidos, devendo o referido 

Regulamento ser sujeito à aprovação da próxima Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------  

*A10*  Reflexão sobre a Alteração da Realização da Feira Semanal, 

de sexta-feira para sábado: ----------------------------------------  

A Câmara Municipal, atendendo que vai apresentar à 

Assembleia Municipal, uma proposta de Regulamento que visa 

reorganizar o funcionamento da Feira Semanal em Trancoso, 

deliberou considerar ser este o momento oportuno, para 

suscitar ao órgão deliberativo, uma reflexão sobre uma 
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possível alteração da realização daquela Feira Semanal, 

passando a mesma da sexta-feira para o sábado, assim o 

delibere maioritariamente.  ------------------------------------------  

*A11*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das Naves a solicitar ajuda para o pagamento da 

comparticipação de 30% relativa à aquisição de uma viatura de 

socorro e assistência táctico, no valor de 160.000 euros, a que 

acresce o IVA, através do projecto de requalificação dos 

veículos operacionais de socorro e assistência do Programa 

Operacional da Região Centro, Eixo 4. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a comparticipação no 

valor de 12,5%. -------------------------------------------------------  

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

*A12*  Destaque de Uma Parcela:  -----------------------------------------  

Relativamente ao processo de A. Lourenço & Filhos, Limitada, 

sobre o destaque de uma parcela sita no Crujeiro, freguesia de 

Santa Maria, em Trancoso, a Câmara Municipal deliberou 

deferir condicionado à realização no prazo de 60 dias da zona 
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verde, constante do projecto de instalação industrial e da 

habitação apresentada nesta Câmara, ou em alternativa a 

cedência da faixa de 10 metros para a Câmara implantar a 

referida zona verde . --------------------------------------------------  

Esta deliberação revoga a anterior. -------------------------------  

*A13*  Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 1821, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

22 do corrente mês de Junho, de Jorge Filipe Abreu Castela e 

Isabel Maria dos Santos Cipriano, no estado de casados, a 

solicitar a emissão de nova certidão de isenção de IMT, mas 

com o estado de casados, pois é efectivamente o real estado que 

actualmente se encontram. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manter a deliberação que 

isentou de IMT dado que os pressupostos se mantêm. ----------  

*A14*  Compra de Cortiça do Parque Municipal de Trancoso: Em 

seguida, foi presente o requerimento número 18, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 21 do corrente mês de Junho, 

de David Carlos Carvalho Bito, a propor o preço de 900 euros, 

pela aquisição da citada cortiça. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por ser a única proposta 

alienar a David Carlos Carvalho Bito, pelo valor base de 900 

euros, com IVA incluido. --------------------------------------------  
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*A15*  Candidatura ao Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitação: Em seguida, foi presente o requerimento de Maria 

Arminda Rebelo, residente em Falachos, a solicitar apoio na 

construção de obras de reparação, restauro e conservação. ------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir no âmbito do 

Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação, a 

importância de 3.796,70 euros, a Maria Arminda Rebelo, 

residente em Falachos, considerando os pareceres positivos. --  

*A16*  Transporte Escolares: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 1724, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 13 do corrente mês de Junho, do Agrupamento de 

Escolas de Trancoso a solicitar, à semelhança de anos 

anteriores, continuar a assegurar os transportes a alunos do 

concelho de Penedono. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da proposta do 

Agrupamento, atribuir igual tratamento com a EPT e o 

Agrupamento de Escolas, devendo aguardar-se oportunidade 

para analisar em concreto esta questão. --------------------------  

*A17*  Encerramento de Rua: Em seguida, foi presente o 

requerimento 1782, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara 

em 17 do corrente mês de Junho, de dois comerciantes da Praça 

D. Dinis: Bruno Henrique Vicente Amaro, do estabelecimento 

Travessa Café e Francisco Manuel Pintassilgo, do 
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estabelecimento Rookies, a solicitarem o encerramento da rua 

ao trânsito, no período de 17 de Junho a 31 de Agosto. ----------  

A Câmara Municipal deliberou encerrar a rua como é 

habitual, desde o dia de hoje até 15 de Setembro. Comunique-

se à G?R. --------------------------------------------------------------  

*A18*  Ocupação da Via Pública - Esplanadas: Em seguida, foi 

presente o ofício número 1827 que deu entrada nesta Câmara 

em 22 do corrente mês de Junho, de Bar do Castelo Café, 

Limitada, com sede em Trancoso, a solicitar licença de 

ocupação da via pública, para mesas e cadeiras, junto ao seu 

estabelecimento de Bar, na Travessa da Rua dos Cavaleiros 

com a Igreja de Santa Maria, numa área de 6 metros quadrados, 

pelo prazo de 3 meses: Julho, Agosto e Setembro. ----------------  

A Câmara deliberou deferir autorizar revogando 

expressamente a deliberação anterior. ----------------------------  

*A19*  Despachos:  Em seguida o senhor vereador João Carvalho 

exarou o seguinte despacho: ‘�o passado dia 7 de Maio, o 

Município de Trancoso ofereceu ao Grupo Coral da Santa Casa 

da Misericórdia aquando da actuação deste grupo na 

entronização da confraria das sardinhas doces um almoço no 

Hotel Turismo de Trancoso no valor de 315€, pelo que 

determino o seu pagamento’.  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  
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*A20*  Em seguida o senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘�o passado dia 30 de Maio, a Câmara Municipal 

ofereceu aos elementos da Assembleia Geral da Rede de 

Judiarias um almoço no Hotel Turismo de Trancoso no valor de 

198€, pelo que determino o seu pagamento’.  ----------------------  

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

*A21*  Em seguida o senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘�o passado dia 31 de Maio, o Município de 

Trancoso ofereceu aos Órgãos Sociais da Associação Sefardita, 

por ocasião da Assembleia Geral desta Associação, um jantar 

no Hotel Turismo de Trancoso no valor de 128,50€, pelo que 

determino o seu pagamento’.  ----------------------------------------  

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

*A22*  Em seguida o senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘�o âmbito das actividades culturais e lúdicas que 

este Município desenvolverá para a comemoração do (1 de 

Junho) Dia Mundial da Criança, torna-se necessário ofertar 

um almoço aos técnicos convidados, Dr. Valle Figueiredo e Dr. 

Miguel Leitão da Sociedade Histórica da Independência de 

Portugal’.  --------------------------------------------------------------  

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

*A23*  Em seguida o senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘�o passado dia 1 de Junho, desapareceu uma idosa 
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com 90 anos de idade na freguesia de Rio de Mel, tendo a 

Protecção Civil Municipal em colaboração com os Bombeiros 

Voluntários de Trancoso e com a G�R de Trancoso dado inicio 

no dia 2 de Junho às buscas na zona envolvente à freguesia de 

Rio de Mel da idosa desaparecida até às 20:00 h do dia 3 de 

Junho. ------------------------------------------------------------------  

�o dia 3 de Junho foi necessário assegurar o fornecimento do 

almoço a todas as equipas intervenientes na busca, no valor de 

226€, pelo que determino o seu pagamento’. ----------------------  

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

*A24*  Reforço de Verbas: Em seguida, foi presente o ofício número 

1759 que deu entrada nesta Câmara em 15 do corrente mês de 

Junho, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar o 

reforço de verba no valor de 5.000 euros para pagamento do 

fornecimento do gás das Escolas do 1º Ciclo. ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir ao Agrupamento de 

Escolas a quantia de 4.440 euros, mediante protocolo. ---------  

*A25*  Pedido de Indemnização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 621, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 23 do passado mês de Fevereiro, de Joaquim 

Alexandre Pinheiro Pinto, residente em Póvoa do Concelho, a 

solicitar a reparação da sua viatura provocada por um contentor 

de lixo. -----------------------------------------------------------------  
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Os serviços informaram a Câmara que após deslocação ao local 

se constatou que os danos provocados na viatura foram 

provocados pelo contentor de lixo que não se encontrava 

devidamente travado. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir uma indemnização no 

valor de 270,60 euros a Joaquim Alexandre Pinheiro Pinto. --  

*A26*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A28*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,00 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 de Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  

 

 


