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ACTA DA REU"IÃO ORDI"ÁRIA DA 

CÂMARA MU"ICIPAL DE TRA"COSO 

REALIZADA EM 8 DE "OVEMBRO DE 2011.  

*A1*  Aos 8 dias do mês de Novembro 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*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 212 datado de 7 do corrente mês de Novembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 108.354,84 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 313.098,42 €. ----------------  

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

*A4*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

António Nascimento tendo este chamado à atenção para as 

dificuldades atualmente vividas pelo núcleo de basquete da 
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ACRT. ------------------------------------------------------------------  

Assim, acrescentou, a falta de apoios financeiros pode vir a pôr 

em causa a participação das equipas nas diferentes provas, pelo 

que solicitou que, na medida do possível, fossem desbloqueadas 

algumas verbas para a referida Associação, de forma a que os 

jovens possam continuar a sua prática desportiva e 

simultaneamente divulgar e projetar o nome de Trancoso. -------  

ORDEM DO DIA 

*A5*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 671 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 31 do passado 

mês de Outubro, de Maria José Varandas Baltazar Magalhães, 

residente em Lisboa, a solicitar isenção de licença de utilização 

de uma habitação, sita na rua da Alegria, número 2, em 

Freches, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 392 da 

freguesia de Freches, 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 da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A6*  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 
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Interpretação Isaac Cardoso e a Remodelação da Iluminação 

Pública dentro da Zona de Muralha do Centro Histórico, 

classificado como Aldeia Histórica - Auto de Medição 

número 3 (C.I.C.):  Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Manuel Rodrigues Gouveia, SA, está em 

conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta, no valor de 48.879,25 euros. -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

*A7*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3516 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 25 do passado mês 

de Outubro, de Manuel Rodrigues Gouveia, SA a solicitar a 

prorrogação do prazo da obra com modificação do plano de 

trabalho em 110 dias. -------------------------------------------------  

A Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos informou a 

Câmara que a obra em epígrafe teve uma consignação parcial e 

uma consignação total.  -----------------------------------------------  

A consignação total foi celebrada com data de 30 de Abril de 

2011. Posteriormente foi feito um auto de suspensão de 

trabalhos com dada de 17 de Maio de 2011. A obra esteve 

suspensa até ao dia 5 de Setembro de 2011. Nesta data foi feito 
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um auto de levantamento da suspensão dos trabalhos, assinado 

pelo dono de obra e onde constava que o prazo da empreitada 

será automaticamente prorrogado em 110 dias. Anexa-se o auto 

de levantamento da suspensão dos trabalhos. ----------------------  

Pelos motivos acima expostos, entende-se que deverá ser 

concedida a respectiva prorrogação, bem como deve ser 

aprovado o Plano de Trabalhos revisto e correspondente 

Cronograma Financeiro e Plano de Pagamentos. ------------------  

A aprovação, caso o dono de obra assim o entenda, deverá ser 

comunicado ao empreiteiro. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a prorrogação e o 

novo plano de trabalhos e cronograma financeiro. --------------  

*A8*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

3552 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 27 do 

passado mês de Outubro, da Freguesia de Vila Franca das 

Naves a solicitar apoio no transporte e estadia para 7 pessoas 

que compõem uma delegação da vila francesa de Breuil-le-Sec.  

A Câmara Municipal deliberou apoiar o transporte e 

alojamento. ------------------------------------------------------------  

*A9*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3660 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente mês 

de Novembro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso 

a solicitar apoio na realização do 1º Encontro de Musica 
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Tradicional Pedrinhas da Calçada, no valor de 2.250 euros para 

despesas de transporte, alojamento e refeições. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a despesas, pagando-

se a refeição. À contabilidade. -------------------------------------  

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

*A10*  Protocolos no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação do 1º CEB, no ano lectivo 

2011/2012:  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, no âmbito do Programa 

referido em epígrafe, reconhecendo a necessidade de apoiar 

os alunos do Agrupamento de Escolas de Trancoso, que 

utilizam as respectivas cantinas escolares, deliberou, 

mediante protocolo, conceder ao referido Agrupamento um 

apoio financeiro, em função dos escalões em que se 

encontram os alunos, apoio este que vigorará para o ano 

lectivo 2011/2012. ----------------------------------------------------  

O referido apoio será concretizado, transferindo para o citado 

Agrupamento, o montante por cada refeição servida, de 1.68 

euros para os alunos do escalão A, 0.95 euros para os alunos 
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do escalão B e 0.22 para os alunos não subsidiados. ------------  

Assim, a Câmara Municipal deliberou transferir para a Santa 

Casa da Misericórdia de Trancoso – Freches, por cada 

refeição servida, o montante de 3 euros para os alunos do 

escalão A, 2.27 euros para os alunos do escalão B e 1.54 

euros para os alunos não subsidiados.  ---------------------------  

*A11*  Protocolos no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação do Pré-Escolar:  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos da legislação em 

vigor e mediante protocolo, proceder à transferência de todos 

os montantes recebidos da DREC, relativo ao ano lectivo de 

2011/2012, assim descriminados: ----------------------------------  

- Santa Casa da Misericórdia – Cogula – 9 crianças 

(prolongamento de horário); -------------------------------  

- Santa Casa da Misericórdia – Freches – 5 crianças 

(almoço + prolongamento de horário); --------------------  

- Santa Casa da Misericórdia – Tamanhos – 5 crianças 

(almoço + prolongamento de horário); --------------------  

- Centro Social e Paroquial de Vila Franca das Caves – 

39 crianças (almoço + prolongamento de horário); -----  

- Centro Social e Paroquial de Trancoso – 40 crianças 

(prolongamento de horário); -------------------------------  

- TEGEC, EEM - 18 crianças (prolongamento de horário 
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da 4ª sala); ----------------------------------------------------  

- TEGEC, EEM - 10 crianças (prolongamento de horário 

Reboleiro); ----------------------------------------------------  

- TEGEC, EEM - 3 crianças (prolongamento de horário 

Castanheira); -------------------------------------------------  

- Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais – 8 crianças 

(prolongamento de horário). --------------------------------  

*A12*  Aquisição de Materiais e Equipamentos para as Escolas do 

1º Ciclo e Jardins de Infância:  ------------------------------------  

Em seguida foi presente informação do Aprovisionamento e 

Património a dar conta que segundo instruções do senhor 

vereador João Carvalho, será a partir de agora responsabilidade 

deste município a aquisição de diversos materiais de limpeza e 

de escritório para as escola as escolas do 1º ciclo e jardins de 

infância do concelho. -------------------------------------------------  

De acordo com informações dos responsáveis dos referidos 

espaços, os produtos necessários para cerca de 3 meses, são 

assim distribuídos: ----------------------------------------------------  

- Materiais de higiene e limpeza: 1.695,95 euros; -----------  

- Equipamento para limpeza: 185,98 euros; ------------------  

- Material de resguardo (batas): 522,09 euros; ---------------  

- Material de primeiros socorros: 27,65 euros; --------------  

- Material de escritório: 494,71 euros. ------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A13*  Em seguida foi presente despacho do senhor vereador João 

Carvalho a dar conta que ser torna necessário adquirir material 

consumível de papelaria para trabalhos a executar nas aulas das 

diversas escolas do 1º. Ciclo e jardins de infância do concelho.  

Assim, determina a aquisição do material escolar referido desde 

que haja dotação orçamental.  ----------------------------------------  

À reunião de Câmara para ratificação. -----------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que é necessário a verba de 

841,11 euros, já com IVA incluído. --------------------------------  

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

*A14*  Feira de São Martinho:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou que à semelhança de outras 

feiras, os feirantes que participem no evento referido em 

epígrafe, devem instalar-se no espaço destinado ao mercado e 

aí exercer a sua actividade, evitando desta forma outros 

locais. ------------------------------------------------------------------  

*A15*  Intimidação para Prestação de Informações e Passagem de 

Certidões: Em seguida foi presente o ofício número 3589, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 31 do passado mês 

de Outubro, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo 

Branco, a notificar, relativamente ao processo 542/11.2BECTB, 

em que é autor Filipa Mafalda Piloto Rodrigues, a oposição do 
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requerido, sendo obrigatória a constituição de advogado, deverá 

o requerido juntar procuração a favor do causídico, sob pena de 

ficar sem efeito a oposição deduzida. ------------------------------  

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

*A16*  Intimidação para Prestação de Informações e Passagem de 

Certidões: Em seguida foi presente o ofício número 3590, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 31 do passado mês 

de Outubro, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo 

Branco, a notificar, relativamente ao processo 543/11.0BECTB, 

em que é autor Filipa Mafalda Piloto Rodrigues, a oposição do 

requerido, sendo obrigatória a constituição de advogado, deverá 

o requerido juntar procuração a favor do causídico, sob pena de 

ficar sem efeito a oposição deduzida. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não constituir mandatário, 

dado não se pretender deduzir oposição, reafirmando o pedido 

de informação necessária à passagem de certidões, como já 

foi solicitado. ---------------------------------------------------------  

*A17*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A18*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 
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outro modo de votação. ----------------------------------------------  

*A19*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12,00 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:  

 


