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Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2013. ---  

*A1*  Aos 29 dias do mês de janeiro do ano 2013, 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 , doutora Ivone Mouco e 

António Nascimento. -------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 19 datado de 28 do corrente mês de janeiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 280.822,79 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 235.649,40 €.  ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A4*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 28 da Secção de Obras 
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Particulares que deu entrada nesta Câmara em 18 do corrente 

mês de janeiro, de Maria Saudade dos Santos Ferreira , 

residente em Santa Eufémia, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de um edifício, sito 

em Cótimos, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 282 

da freguesia de Cótimos, 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.  ----------------  

*A5*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 30 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do corrente mês de janeiro, de Maria Saudade dos Santos 

Ferreira, residente em Santa Eufémia, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

edifício, sito em Cótimos, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 136 da freguesia de Cótimos, 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.  ----------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 



 

 
Ata  n . º    0 2  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    29 -0 1 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A6*  Ocupação de Espaço de Venda:  Em seguida foi presente 

informação dos funcionários que prestam serviço nas feiras e 

mercados semanais a dar conta que tem verificado que existem  

vários espaços que não estão a ser ocupados por feirantes, 

solicitando que sejam abertas candidaturas ao sorteio, para a 

atribuição do direito de ocupação dos espaços de venda e 

também algumas transferências de espaços de venda para 

aqueles que já frequentam os mercados e feira no concelho.  ----  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do Regulamento 

em vigor proceder à abertura do período para a apresentação 

de candidatura para o sorteio com vista à atribuição do 

direito de ocupação dos citados espaços de ven da. --------------  

*A7*  Espécies Arbóreas no Campo da Feira  – Fonte Nova: Em 

seguida foi presente informação do setor de jardins e zonas 

verdes desta autarquia a dar conta que se encontram 2 espécies 

arbóreas de grande porte, denominadas platanus sp , em estado 

fitossanitários debilitado, podendo colocar em risco a 

segurança de todas as pessoas e bens, que circulem no referido 

espaço, pelo que sugere o seu abate em escalada, de modo a 

minimizar e evitar estragos noutras árvores existentes.  ----------  
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A Câmara Municipal deliberou proceder ao abate como 

proposto. ---------------------------------------------------------------  

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

252 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 29 do 

corrente mês de janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso na 

sequência do compromisso estabelecido entre o Município  e o 

GDT, em 2007, a solicitar apoio para pagamento da divida 

relativa à obra do Complexo Desportivo no valor de 66.180 

euros para o ano de 2013. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir o apoio solicitado, 

uma vez que, existe uma deliberação chapéu inicial em que a 

Autarquia deliberou atribuir um montante global em troca da 

cedência já efetuada do próprio equipamento, hoje municipal, 

sendo que foi aí considerado que esse apoio será repartido 

anualmente até conclusão do pagamento da importância 

global em causa. Mais foi deliberado mandar cabimentar 

devendo ser outorgado o respetivo protocolo . --------------------  

*A9*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A10*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

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

*A11*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

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 ata , que foi aprovada em minuta e 

que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara e pelo 

Chefe da Divisão Administrativa  que a redigiu. ------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 


