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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 4 DE JUNHO DE 2013. ------------------------  

*A1*  Aos 4 dias do mês de junho 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 

e professor Amílcar Salvador . ---------------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à p resente reunião 

do senhor vereador António Nascimento e doutora Ivone 

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

*A3*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 104 datado de 3 do corrente mês de junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 867.910,45 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 230.415,61 €.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento.  -----------  
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*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para se referir à questão dos apoios 

financeiros às Juntas de Freguesia, perguntando para quando 

estava previsto acontecer esse apoio, dado que o executivo já 

aprovou o Plano de Apoio às mesmas freguesias.  -----------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara, afirmou que o 

assunto referido pelo senhor vereador, irá ser objeto de uma 

nova apreciação, numa das próximas reuniões de Câmara.  ------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  PCQA _ Resultados de análises de água dos fontanários_ 

Maio 2013:  ------------------------------------------------------------  

Em seguida foi presente informação da divisão de Obras A E E 

Urbano a dar conta que de forma a dar cumprimento ao 

estabelecido no PCQA do Município de Trancoso, foram 

efetuadas no início do corrente mês, 6 análises de controlo de 

rotina I (CRI), 2 análises de controlo de rotina II (CRU) e 3 

controlo de inspeção (Cl) à água dos fontanários a serem 

vigiados pelo município.  ---------------------------------------------  

Após receção dos resultados, somos pelo presente informar V. 

Exa. do registo dos incumprimentos em anexo, cujos 

parâmetros pH, bactérias coliformes e Echerichla coli não estão 

de acordo com o valor paramétrico estabelecido, em 

respetivamente 4, 10 e 2 dos 10 fontanários integrantes do 
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PCQA do Município.  -------------------------------------------------  

Conforme o disposto no Artigo 18.° do Decreto -Lei n.° 

306/2007, de 27 de Agosto, as situações de incumprimento dos 

valores paramétricos foram comunicadas à autoridade de saúde 

e à autoridade competente.  ------------------------------------------  

Mais se informa, que face a uma situação de incumprimento dos 

valores paramétricos, e conforme o artigo 19° do referido 

diploma legal, a entidade gestora, deve investigar 

imediatamente a causa e adotar as medidas corretivas 

necessárias para restabelecer a qua lidade da água destinada ao 

consumo humano, tendo especialmente em atenção o desvio em 

relação ao valor paramétrico fixado e o perigo potencial para a 

saúde humana.  ---------------------------------------------------------  

Na situação em concreto, aponta-se como causa dos valores 

registados a não limpeza e manutenção das nascentes que vão 

abastecer os fontanários, bem como a inexistência de sistema 

de tratamento e desinfeção.  ------------------------------------------  

O Chefe da Divisão concordou com o teor da informação, 

devendo ser adotadas com urgência as medidas corretivas 

necessárias.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar aos serviços os meios 

e a metodologia mais adequada para o tratamento corretivo.  --  

*A7*  Plano de trabalhos ERSAR:  ---------------------------------------  
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Em seguida foi presente informação da divisão de Obras A E E 

Urbano a dar conta que na sequência da reunião em que 

estavam presentes o senhor vereador  doutor João Rodrigues e a 

engenheira Sandra Ribeiro, em representação do Município de 

Trancoso, a engenheira Carla Sande, em representação da 

ERSAR, e a doutora Ângela Tenreiro, doutora Amélia e 

engenheira Manuela em representação da ULS da Guarda, com 

lugar no edifício do Município, no dia 24 de maio do corrente 

ano, e conforme acordado pelas partes, somos pelo presente 

informar V. Exa. da receção do ficheiro de trabalho, o qual se 

anexa ao presente documento, de modo a que o mesmo possa 

ser devidamente preenchido e reencaminhado para a Entidade 

Reguladora.  ------------------------------------------------------------  

Mais se informa que o Município assumiu na referida reunião, 

que iriam ser definidas datas e metodologias para a realização 

dos trabalhos de disponibilização de água potáve l aos 

aglomerados constantes do PCQA do Município de Trancoso, 

devendo, conforme acordado, ser emitida uma resposta de 

trabalho até à próxima quinta -feira, dia 30 de maio.  -------------  

O Chefe da Divisão informou que deverá a Câmara Municipal 

definir com urgência a metodologia e as datas de modo a 

preencher o ficheiro de trabalho. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar aos serviços a 
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definição dos meios e de métodos adequados.  --------------------  

*A8*  Isenção de Licença:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 1209 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 31 do passado mês de maio, da ACRT –  secção 

motorizada Clube TT Quebra Molas, a solicitar licença para a 

realização, ao ar livre, em espaço público de um evento 

denominado de Puzzle Paper 4x4, a decorrer em todo o 

concelho de Trancoso, no dia 15 do corrente mês de Junho, com 

isenção de taxas.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar de taxas a atividade 

cultural da Associação.  ----------------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do ar tigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A9*  Expropriação de uma parcela de terreno destinada á 

ampliação/construção do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso:  ------------------------------------------  

Na sequência da longa negociação com a proprietária da 

parcela do terreno que se pretende expropriar, negociação esta 

que se prolongou por mais de um ano e que se revelou 

infrutífera, face ao valor exorbitante e totalmente inaceitável, 
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reclamado para a alienação do citado terreno e em face do 

Protocolo celebrado entre este Município e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, de que 

decorre o compromisso assumido pela Autarquia de 

disponibilizar o terreno necessário à construção/ampliação do 

atual quartel de bombeiros.  ------------------------------------------  

Considerando ainda que existe uma candidatura aprovada no 

âmbito do POVT que financia tal construção, e tendo em conta 

por fim, os prazos muitos curtos previstos para a concretização 

do novo quartel de bombeiros, a Câmara Munici pal deliberou, 

nos termos do artigo 10º do Código das Expropriações, requerer 

a declaração de utilidade pública de expropriação bem como a 

posse administrativa, conforme determina o referido preceito 

legal a seguir discriminado e justificado:  --------------------------  

a) Causa de Utilidade Pública --------------------------------  

A utilidade pública da expropriação radica no facto de se 

reconhecer de forma expressa e notória, a necessidade urgente 

de dotar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Trancoso, enquanto pilar fundamental do sistema de 

Protecção Civil Municipal, sistema este tutelado pelo 

Município, de instalações capazes, dado que as atuais, são 

antigas, diminutas, não reunindo condições mínimas e 

essenciais ao bom desempenho das funções de socorro às 
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pessoas e bens do concelho de Trancoso  e que importa de todo 

assegurar e garantir.  --------------------------------------------------  

Assim, esta expropriação permitirá disponibilizar o espaço 

necessário à concretização da ampliação/construção do quartel 

dos bombeiros voluntários de Trancoso, aproveitando -se a 

oportunidade do financiamento comunitário já aprovado, cujos 

prazos de execução previstos na referida candidatura, são como 

atrás se disse muito curtos.  ------------------------------------------  

b) Bem a expropriar e proprietário conhecido  ------------  

Parcela de terreno com área de 3300 m
2
,
 
a destacar do prédio 

rústico inscrito na matriz da freguesia de Santa Maria sob o 

artigo 228º e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso, sob o nº 2260/20110225. ---------------------------------  

A proprietária do referido prédio é a Senhora Maria Godinho 

Saldanha Cruz de Melo Pinto Ribeiro, com morada na rua D. 

Constantino de Bragança, nº 14, 1400-112 Lisboa.  ---------------  

c) Previsão do Montante dos Encargos a Suportar com a 

Expropriação -------------------------------------------------  

O montante dos encargos previstos é o valor atribuído pelo 

perito oficial de lista, constante do respetivo relatório, no total 

de 149.457,00€.  -------------------------------------------------------  

d) Previsão em Instrumento de Gestão Territorial  -------  

A classificação, face ao Plano Diretor Municipal em vigor, do 
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terreno expropriado e a zona da sua localização é de espaços 

urbanos.  ----------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, dar cumprimento ao previsto no nº 6 do 

artigo 11º do Código de Expropriações, ou seja, notificar a 

proprietária do terreno que o Município pretende expropriar, 

do conteúdo da presente deliberação.  -----------------------------  

*A10*  Transportes Escolares:  Em seguida foi presente informação 

dos serviços dando conta que à semelhança de anos let ivos 

anteriores, as atividades letivas terminam para 6.°, 9.°, 11.° e 

12.° no próximo dia 7 (5 dias de aulas) e para os restantes 

terminam no próximo dia 14 (9 dias de aulas) e dado que 

informaticamente não é possível aplicar por cada ano o n úmero 

de viagens, as Empresas Viúva Carneiro & Filhos, Lda . e 

Rodocôa - Transportes, SA. aplicou para este mês de Junho do 

presente ano em curso, o total de sete dias para todos os alunos.   

Assim, nos anos transatos, esta Câmara, isentou de pagamento 

dos alunos do ensino secundário, pelo que solicito se digne 

definir o procedimento para o presente ano letivo.  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar do pagamento de passe 

escolar os alunos de ensino secundário como propõe os 

serviços e na exata medida.  -----------------------------------------  

*A11*  Realização de vistoria pelo Perito Oficial da Lista, tendo em 

vista a avaliação de um terreno destinado à ampliação do 
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Cemitério Municipal:  Em seguida foi presente informação dos 

serviços dando conta que estando a Câmara Municipal 

interessada em negociar um terreno destinado à  ampliação do 

Cemitério Municipal, torna-se necessário proceder á sua 

avaliação, por Perito da Lista, sendo o engenheiro Vieira de 

Matos, habitualmente chamado pelo Município para aquele tipo 

de avaliações.  ---------------------------------------------------------  

Mais se informa que os honorários do referido pe rito, segundo 

informação do próprio, serão de 1.000€.  ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou justificar a despesa.  ------------  

*A12*  Substituição de caução por hipoteca:  Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 302 da Seção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara  em 3 do corrente 

mês de junho, da empresa Construtora do Távora, Lda., com 

sede na rua Prof. Dr. Arnault, n º 1 r/c, 6420-155 Trancoso,  

contribuinte fiscal 502069821 vem por este meio solicitar, a 

substituição da caução com garantia bancária nº 286189 no 

valor de 5.000,00€ do Banco Espírito Santo, pela hipoteca no 

mesmo montante, do lote C com o n° 01468/03010 2 referente à 

obra do Loteamento das "Naves para o Sol”, Vila Franca das 

Naves, concelho de Trancoso, segundo a alínea 2 do art. º 54 do 

Dec. Lei n° 555/99 de 16 de Dezembro, e ulteriores alterações.   

Em seguida foi presente informação da divisão de Obras A E E 
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Urbano a dar conta que o Decreto-lei n° 26/2010 de 30 de 

Março, artigo 54, ponto 2, permite que a cau ção prestada pelo 

requerente para garantir a  boa e regular execução das obras de 

urbanização pode mediante garantia bancária, hipoteca sobre 

bens imóveis propriedade do requerente, depósito dinheiro ou 

seguro caução.  --------------------------------------------------------  

A garantia bancária tem o valor de 5.000,00 €. O lote C, com a 

área de 1305,50 m2, tem um valor patrimonial bastante superior 

ao valor da garantia bancária.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar nos termos da 

informação a substituição da caução bancária,  pela hipoteca 

no mesmo montante do lote C com o número 01468/030102 

referente ao loteamento ‘Naves para o Sol’, sito em Vila 

Franca das Naves.  ----------------------------------------------------  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para outorgar a competente escritura.  ------------------  

*A13*  Devolução de Edital - Prevenção Incêndios Florestais:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 12 07 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 31 do passado mês 

de maio, da Junta de Freguesia de Santa Maria dando conta que 

como a Câmara Municipal não atribui a esta Junta qualquer 

apoio financeiro desde 2010.  ----------------------------------------  

Em consequência, esta Junta não tem qualquer razão para 
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manter qualquer tipo de colaboração com o Município.  ----------  

Assim, com o devido respeito, vimos devolver o Edital acima 

referido, afim de que o mesmo seja divulgado pelos vossos 

serviços e a expensas desse executivo.  -----------------------------  

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

*A14*  Devolução de Comunicação - Incumprimentos na Água para 

Consumo Humano : Seguidamente, foi presente o requerimento 

número 1216 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3 

do corrente mês de junho, da Junta de Freguesia de Santa Maria 

dando conta que como a Câmara Municipal não atribui a esta 

Junta qualquer apoio financeiro desde 2010.  ----------------------  

Em consequência, esta Junta não tem qualquer razão pa ra 

manter qualquer tipo de colaboração com o Município.  Acresce 

que o abastecimento público de água é da exclusiva 

responsabilidade e competência da Câmara Municipal  -----------  

Assim, com o devido respeito, vimos devolver o Edital acima 

referido, afim de que o mesmo seja divulgado pelos vossos 

serviços e a expensas desse executivo.  -----------------------------  

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

*A15*  Processo de Injunção:  A Divisão Financeira informou o 

Executivo que na sequência do envio aos serviços financeiros 

da notificação para pagamento de um processo de injunção 

requerido por M. Batista Rodrigues & Associados - Sociedade 
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de Advogados, RI, reportando a um contrato de abril de 2011, 

relativamente ao qual não existe o respetivo processo de 

despesa cumprindo os requisitos legais impo stos pela diversa 

legislação aplicável, e considerando nomeadamente o disposto 

no número 3, do artigo 5o, da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, 

entende-se não estarem reunidas as condições de regularidade e 

legalidade da despesa que permitam proceder ao seu 

pagamento.  ------------------------------------------------------------  

Considerando que existe já uma decisão judicial condenatória 

proferida através do Balcão Nacional de Injunções, solicita -se 

que seja comunicado aos serviços financeiros qual o 

procedimento a adotar.  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar autorizand o o 

pagamento.  ------------------------------------------------------------  

*A16*  Fundos Disponíveis Junho de 2013 - Realização de Despesa:  

Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia a dar conta que de forma a dar cumprimento ao 

disposto no n°. 1, do artigo 7º, do Decreto -Lei 127/2012 de 21 

de junho, foram calculados os Fundos Disponíveis para o mês 

de maio de 2013, sujeitos a apreciação já na última reunião de 

executivo municipal.  -------------------------------------------------  

Reforça-se uma vez mais a informação de não existência de 

Fundos Disponíveis, pelo que de acordo com o previsto na  Lei 
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8/2012, de 21 de fevereiro e no citado Decreto -Lei 127/2012, 

de 121 de junho, não poderão ser assumidos novos 

compromissos, sob pena de os respetivos processos de despesa 

serem ilegais.  ----------------------------------------------------------  

Ainda assim, foram remetidos aos serviços financeiros todo um 

conjunto de despesa a realizar, com vista à emissão de 

requisição ou de compromisso, cujo mapa resumo se anexa à 

presente informação.  -------------------------------------------------  

Ainda assim, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade a 

seguinte despesa:  -----------------------------------------------------  

Processos de Despesa: ------------------------------------------  

Reparação e Benef. Diversas Estradas e Caminhos em 

Trancoso: 2.718,30 €  ----------------------------------------  

Reparação Viatura 64-41-OG no Concessionário da 

Marca: 5.085,40 €  --------------------------------------------  

Aquisição de Areia Media para diversas obras: 199,26 €  -  

Aquisição de Resguardo para trabalho de roçadoras: 

341,33 €--------------------------------------------------------  

Arranjo do Balde da Máquina Newholland: 571,83 €  ------  

Serviço de Representação Judicial: 11.000,00 €  ------------  

Reparação da Viatura 60-AC-36: 251,26 €  ------------------  

Aquisição de Bateria para a Viatura 36-25-XC: 175,48 €  -  

Reparação da Avaria da Ignição da Viatura TM -58-24: 
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459,31 €--------------------------------------------------------  

Avaria da Fotocopiadora da Contabilidade: 276,14 €  -----  

Aquisição de material para a Viatura TM -58-24: 399,89 €   

Aquisição de 1 Kit embraiagem para a viatura 36 -25-XC: 

400,57 €--------------------------------------------------------  

Aquisição de material para a EBI Trancoso: 88,95 €  ------  

Aquisição de 4 Kits Primeiros Socorros: 276,00 €  ---------  

Avaria da Fotocopiadora do Centro Cultural: 124,13 €  ---  

Aquisição de Óleo Stihl: 150,00 €  ----------------------------  

Aquisição de Material de Escritório para Stock: 671,65 €   

Aquisição de cimento: 275,00 €  -------------------------------  

Aquisição de Programa de Faturaçao: 602,70 €  ------------  

"Festa da História /Recriação das Bd. Reais"e"Teatro e 

Musica Convento": 44.000,00 €  ----------------------------  

Publicação de aviso no DR do novo Reg.de Urbanização e 

Edificação: 868,82 €  -----------------------------------------  

Rep.Ben. Piscina Cob. de Trancoso (Subst. caldeira e 

Bombas Circulação): 22 .052,28 €  --------------------------  

Ocupação de terrenos em V. Franca das Naves, Amália e 

Outros: 39.184,80 €  ------------------------------------------  

Vistoria pelo Perito Oficial da Lista do terreno para 

cemitério municipal: 1.000,00 €  ----------------------------  

Atribuição Subsidio Santa Casa relativo programa 
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expansão e desenvolv.: 40.000,00 €  ------------------------  

Serviço CTT Expresso: 10,64 €  -------------------------------  

Avaria da viatura 52-GN-34 necessária deslocação 

concessionário marca: 32,47 €  -----------------------------  

Material de Stock para máquinas de obras: 72,03 €  -------  

Reinspecção da viatura 44-82-NM: 7,07 €  -------------------  

Reparação luminárias de emergência no Cinema: 200,0 0 

€  ----------------------------------------------------------------  

Aquisição de 1 Calço de travão para a viatura 44 -82-NM: 

30,14 €  ---------------------------------------------------------  

Deslocação da viatura ll -FB-38 ao concessionário da 

marca: 1.000,00 €  --------------------------------------------  

*A17*  Programa de Expansão e Desenvolvimento:  O senhor 

Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: ‘Á 

contabilidade para cabimentar.  -------------------------------------  

Tendo em vista a atribuição de um subsídio à Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso, consequente ao protocolo relativo 

ao Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 

pré-escolar e 1º ciclo, apoio complementar, celebrado em 

2/2/2011, anulado por protocolo de revogação em 28/12/2011, 

e que nos termos do referido protocolo de revogação nº 4 tal  

compromisso deveria ser reposto tanto quanto estivessem 

reunidas as condições para o satisfazer.  --------------------------  
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Considerando que o conjunto de tais protocolo s são de 

80.000€, determino a cabimentação do montante de 40.000€’.  -  

A Câmara Municipal deliberou atribuir subsídio de 40.000€ 

mediante protocolo.  --------------------------------------------------  

Não participou na votação e discussão o senhor Presidente da 

Câmara e o senhor vereador João Carvalho.  ---------------------  

*A18*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A19*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A20*  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 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 :  
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