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ACTA DA REU$IÃO ORDI$ÁRIA DA 

CÂMARA MU$ICIPAL DE TRA$COSO 

REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2011. ---  

*A1*  Aos 19 dias do mês de Agosto 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 e doutora Ivone Mouco. -  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador António Nascimento. --------------------------  

*A3*  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 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 151 datado de 9 do corrente mês de Agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 13.474,47 €; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 282.093,56 €. ----------------  

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

*A5*  Intervenções: Começou por usar da palavra, o senhor vereador 
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professor Amílcar Salvador para perguntar, quando estaria 

previsto o pagamento do 4º trimestre, às Juntas de Freguesia. --  

Em resposta o senhor Presidente da Câmara afirmou que o 

referido pagamento seria efectuado com os duodécimos de 

Setembro. --------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  $ecessidade de Prolongar o Arrendamento do Espaço 

Destinado à Instalação Provisória de Alguns Feirantes: Na 

sequência da deliberação camarária datada de 22 do passado 

mês de Fevereiro, e atendendo ao relativo atraso na conclusão 

das obras de Beneficiação do Campo da Feira, bem como o 

facto de ser necessário proceder à implementação do novo 

Regulamento de Feiras do Concelho de Trancoso, a Câmara 

Municipal deliberou prolongar o arrendamento do espaço 

referido em epigrafe, devendo para o efeito outorgar-se novo 

contrato de arrendamento com a empresa Rosa & Cabral, 

Limitada, proprietária do terreno em causa, por um período 

de 3 meses, sendo a renda mensal fixada em 750 euros.  --------  

*A7*  Prestação de Serviços de Auditoria e Certificação de Contas 

da Câmara Municipal de Trancoso, relativas aos anos de 

2011, 2012 e 2013:  ---------------------------------------------------  

Na sequência do procedimento de ajuste directo, promovido ao 

abrigo do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 20º do Código 
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dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 

de 29 de Janeiro, tendo em vista a adjudicação da prestação de 

serviços referida em epígrafe, apresentou proposta a firma 

"Marques de Almeida, J. Nunes, Vítor Simões & Associados - 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, SA”, tendo esta 

proposta o valor de 8.280,00 €/ano a que acresce o IVA, 

encontrando-se a mesma, de acordo com a informação dos 

Serviços, formalmente bem instruída, de acordo com o previsto 

no respectivo caderno de encargos.  --------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal deliberou adjudicar a prestação 

de serviços de auditoria e certificação de contas da Câmara 

Municipal à firma "Marques de Almeida, J. -unes, Vítor 

Simões & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, SA", relativamente aos anos 2011, 2012 e 2013, 

aprovando-se a respectiva minuta do contrato, dando poderes 

ao senhor Presidente da Câmara para outorgar o mesmo. -----  

Mais foi deliberado, nos termos do nº 2 do artigo 48º da Lei n 

2/2007 de 15 de Janeiro, propor à Assembleia Municipal, a 

nomeação da referida firma como auditor externo das contas 

da Câmara Municipal. -----------------------------------------------  

*A8*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Em seguida, foi 

presente uma Certidão expedida pelo Secção de Obras 

Particulares onde certifica que, de harmonia com despacho 
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exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o número 

696, na Secção de Obras Particulares, apresentado por 

Humberto Batista Pires, residente na Quinta do Mosqueiro, 

freguesia de Moreira de Rei, Concelho de Trancoso, que o 

prédio urbano sito na Quinta dos Mosqueiros, freguesia de 

Moreira de Rei, Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo 

matricial número 1619, está isento de licença de utilização, 

uma vez que, o mesmo foi construído antes da entrada em vigor 

ao Decreto - Lei número 38.382, de 7 de Agosto de 1951. -------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A9*  Em seguida, foi presente uma Certidão expedida pelo Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número 696, na Secção de Obras Particulares, apresentado por 

Humberto Batista Pires, residente na Quinta do Mosqueiro, 

freguesia de Moreira de Rei, Concelho de Trancoso, que o 

prédio urbano sito na Quinta dos Mosqueiros, freguesia de 

Moreira de Rei, Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo 

matricial número 1619, está isento de licença de utilização, 

uma vez que, o mesmo foi construído antes da entrada em vigor 

ao Decreto - Lei número 38.382, de 7 de Agosto de 1951. -------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A10*  Subsídio:  De seguida, foi presente o requerimento número 
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2604 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do 

corrente mês de Agosto, da Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso a solicitar a oferta do jantar aos elementos dos grupos 

presentes no XXI Festival de Folclore. ----------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Ao serviço de aprovisionamento para solicitar preços para o 

fornecimento das refeições à Encanta’. ----------------------------  

Os serviços informaram que o valor estimado é de 5,50 euros 

por pessoa, o que para a quantidade prevista importa em 1.625 

euros. -------------------------------------------------------------------  

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

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

*A11*  Renovação do Pedido de Proposta a Diversas Entidades 

Bancárias com Vista à Elaboração de Plano de Saneamento 

Financeiro: -----------------------------------------------------------  

Na sequência do pedido de propostas a diversas entidades 

bancárias promovido por força da deliberação tomada em 5 de 

abril  de 2011 e face à ausência de respostas positivas por parte 

daquelas entidades, a Câmara Municipal, atendendo à 
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conjuntura restritiva na concessão de crédito, deliberou, 

reduzir para 5 milhões de euros o montante de empréstimo a 

contratar, mantendo-se as restantes condições. ------------------  

Mais foi deliberado solicitar às entidades bancárias 

inicialmente consultadas CGD, Montepio, Santander Totta, 

BES e BPI a apresentação de propostas para o efeito. ----------  

Mais foi nomeado o júri,  composto pelos seguintes elementos:  

- Presidente – doutor Fernando Delgado, diretor de 

departamento; ------------------------------------------------  

- Vogal – doutor Francisco Coelho, chefe de divisão 

administrativa; -----------------------------------------------  

- Vogal – doutora Carla Saraiva Gamboa, chefe de 

divisão financeira. -------------------------------------------  

*A12*  Regulamento de Organização e Funcionamento de Feiras de 

Comércio a Retalho no Concelho de Trancoso:  Em seguida o 

senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: --  

------------------------------‘Proposta --------------------------------  

Considerando o disposto no artigo 20º do Regulamento de 

Organização e Funcionamento de Feiras de Comércio a 

Retalho no Concelho de Trancoso, proponho que, ----------------  

A Comissão prevista para a realização do sorteio seja 

constituída pelos seguintes elementos: -----------------------------  

Presidente – doutor António Manuel Santiago Oliveira; ---  
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Vogais – doutor João António Figueiredo Rodrigues e 

João José Martins Campos de Carvalho; ------------------  

Suplente – doutor Júlio José Saraiva Sarmento.’ ------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar a proposta nos seus 

precisos termos. ------------------------------------------------------  

*A13*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 469 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 3 do passado mês 

de Agosto, de Armando Manuel dos Santos Monteiro, residente 

em Águeda, na qualidade de comprador, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita no lugar das 

quintas, em Vila Franca das Naves, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 479 da freguesia de Vila Franca das Naves, 

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. ----------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 471 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do passado mês de Agosto, de Luísa Maria Pereira de 

Carvalho Sanches Silveira, residente em Lisboa, na qualidade 

de herdeira, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita no lugar do curral, em Valdujo, inscrita na 
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matriz predial urbana sob o artigo 246 da freguesia de Valdujo, 

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. ----------------  

*A15*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução 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*  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 da Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa:  

 

 


