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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 23 DE AGOSTO DE 2013. ---------------------  

*A1*  Aos 23 dias do mês de agosto 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 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 15,00 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 160 datado de 22 do corrente mês de agosto e que 

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

- Operações Orçamentais: 536.254,74 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 228.744,37 €.  ----------------  

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

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



 

 
Ata  n . º    1 7  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    23 -0 8 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

doutor João Rodrigues, para se referir ao recente incêndio que 

ocorreu em Moreira de Rei, afirmando que o mesmo foi sempre 

acompanhado por ele, pelo senhor Presidente da Câmara e pelo 

senhor vereador doutor António Oliveira.  -------------------------  

A este propósito, o senhor Presidente da Câmara afirmou que 

para além dos eleitos locais referidos, importa destacar a 

presença do Comandante Rogério Castela, que em articulação 

do Comando do CDOS e outras entidades, designadamente, a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, permitiu, que fossem 

tomadas as medidas mais adequadas e possíveis, em função da 

evolução da situação.  -------------------------------------------------  

Acrescentou, ainda que face ao agravamento das condições de 

fogo, houve necessidade de recorrer  a um segundo meio aéreo, 

após insistência com o Ministro da Administração Interna, 

juntando-se mais tarde, dois aviões anfíbios.  ---------------------  

Importa dizer que toda a operação de combate a este fogo, foi 

uma operação muito pesada e exigente, pois as condições 

atmosféricas, o vento e o calor, foram muitíssimo adversos.  ----  

O senhor Presidente da Câmara informou ainda que o fogo 

causou naturalmente grandes prejuízos, tendo ardido alg umas 

casas de habitação, diversas arrecadações  e apoios agrícolas, 

garagens, etc., para além de vinhas, pinhais, pomares, 

castanheiros, oliveiras, etc..  -----------------------------------------  
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Realçou ainda o facto de os técnicos da Câmara se terem 

deslocado ao local, a fim de ser elaborado um relatório da 

situação, tendo em vista o apuramento dos prejuízos.  ------------  

Por último referiu que já foi pedida a declaração de calamidade 

pública, estando já confirmada uma reunião para a próxima 

terça-feira, dia 27, com o Secretário de Estado das Florestas.  --  

Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador, para afirmar que era muito importante 

conseguir alguns apoios, antes do inverno, com vista a permitir 

a recuperação de algumas das casas atingidas, para além de se 

tentar apoiar o mais  possível, outros casos, sobretudo nas 

situações de grave carência económica.  ----------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente uma Certidão expedida pelo Sec tor de Licenciamento 

de Obras Particulares e Loteamentos  onde certifica que, de 

harmonia com despacho exarado em requerimento entrado nesta 

Câmara sob o número 473, na Secção de Obras Particulares, 

apresentado por José Fernando Mendes Santiago, residente em 

Rua Quintas n.º 1, freguesia de Vila Franca das Naves, 

Concelho de Trancoso, que o prédio urbano sito em Vila Franca 

das Naves, freguesia de Vila Franca das Naves, Concelho de 

Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 919, está 
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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. -------------------------------------  

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

*A7*  Programa de Apoio ao Investimento:  Em seguida o senhor 

Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho que se 

transcreve na íntegra:  ------------------------------------------------  

‘Considerando que existem ainda por decidir 3 projetos de 

investimento empresarial submetidas no âmbito do Programa 

de Apoio ao Investimento;  -------------------------------------------  

Considerando, as verbas limitadas que se dispõe;  ----------------  

Considerando, que a comparticipação nesse Programa será 

sempre uma percentagem a fundo perdido sobre o montante do 

investimento;  ----------------------------------------------------------  

Propõe-se a cabimentação de: --------------------------------------  

1- Maquisaraiva, Unipessoal, Limitada: 10.000€;  ----------------  

2- Marcelo Pimenta: 15.000€;  --------------------------------------  

3- Salchicharia Trancosense, Limitada: 20.000€.’  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou propor assunção do 
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compromisso sobre os montantes acima referidos que se 

reproduzem para todos os efeitos e relativamente aos casos em 

análise no âmbito do Programa de Apoio ao Investimento.  ----  

*A8*  Declaração de utilidade Pública para efeitos de Expropriação e 

Autorização de Posse Administrativa de uma Parcela para a 

"Ampliação / Construção do Quartel dos Bombeiros 

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

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade declarar, no 

âmbito do processo de expropriação referido em epígrafe, que 

a propriedade do imóvel em causa será transmitida mediante 

uma doação condicionada a favor da Associaçã o Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, revertendo o mesmo 

para o Município se e quando deixar de estar afeto ao fim que 

motivou a expropriação. ---------------------------------------------  

*A9*  Alienação da Antiga Escola Primária de Aldeia Velha:  Em 

seguida foi presente o requerimento númer o 1253, que deu 

entrada nesta Câmara em 4 do passado mês de junho, da 

Comissão de Compartes dos Baldios de Aldeia Velha, a 

solicitar a cedência a título definitivo da referida antiga escola 

primária.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou vender por 500 euros à 

Comissão de Compartes dos Baldios de Aldeia Velha, sendo 

esta alienação de acordo com a avaliação feita uma 
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competência da Câmara Municipal, ocorrendo a mesma a 

título excecional face ao interesse público envolvido, 

decorrente da afetação que continuará a ser  dado ao edifício, 

ou seja ao continuidade de desenvolvimento de atividades 

recreativas junto da população.  ------------------------------------  

O referido imóvel encontra-se inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 709 da freguesia de Aldeia Nova e 

descrito na Conservatória do Registo  Predial de Trancoso sob 

o número 1223/20101110.  -------------------------------------------  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

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

*A10*  Pedido de Apoio:  Seguidamente, foi presente o requerimento 

da Freguesia de Vila Franca das Naves a solic itar um apoio 

para a realização da festa do emigrante.  ---------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: À contabilidade para cabimentar 5.000 euros. À 

reunião’.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no valor 

de 5.000, mediante protocolo.  --------------------------------------  

*A11*  Pedido de Apoio:  Seguidamente, foi presente o requerimento 

da Freguesia de Sebadelhe da Serra a solicitar um apoio de 

2.500 euros para a construção de um muro de suporte num 

caminho rural da freguesia.  ------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio no valor 

de 2.500, mediante protocolo.  --------------------------------------  

*A12*  Fundos Disponíveis agosto de 2013:  Em seguida foi presente 

informação da divisão financeira da autarquia que de forma a 

dar cumprimento ao disposto no n°. 1, do artigo 7°, do Decreto -

Lei 127/2012 de 21 de junho, foram calculados os Fundos 

Disponíveis para o mês de agosto de 2013, sujeitos a 

apreciação na reunião de executivo municipal, realizada no 

passado dia 14 do corrente mês.  ------------------------------------  

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

Fundos Disponíveis,  pelo que de acordo com o previsto na Lei 

8/2012, de 21 de fevereiro e no citado Decreto -Lei 127/2012, 

de 21 de junho, não poderão ser assumidos novos 

compromissos, sob pena de os respetivos processos de despesa 

violarem as disposições legais em vigor.  --------------------------  

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 --------------------------------------------------  

O senhor diretor de departamento concordou com o teor da 

informação. ------------------------------------------------------------  

Ainda assim, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade a 

seguinte despesa:  -----------------------------------------------------  
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- Aquisição de Interruptores para Fonte da Rotunda junto 

Estádio Munic ipal: 63,96 €;  -----------------------------  

- Aquisição de Jogo de cabos para viatura 36 -25-XC: 

536,46 €;  ----------------------------------------------------  

- Aquisição de material para o limpa bermas Orsi: 742,43 

€;  -------------------------------------------------------------  

- Publicação de aditamento de alvará de loteamento: 

34,50 €;  -----------------------------------------------------  

- Aquisição de mangueira para o Mercado Municipal: 

77,00 €;  -----------------------------------------------------  

- Aquisição de 12 vassouras de relva: 110,70 €;  ------------  

- Aquisição de 6 autoclismos para Mercado Municipal: 

189,00 €;  ----------------------------------------------------  

- Jantar para Rancho de Castelo de Vide: 500,00 €;  -------  

- Honorários referente a processo de julgados de paz: 

715,00 €;  ----------------------------------------------------  

- Taxas referente a  processo de julgados de paz: 35,00 €;   

- Aquisição de material de higiene e limpeza para stock: 

225,43 €;  ----------------------------------------------------  

- Aquisição de livros para o julgado de paz: 63,60 €;  ------  

- Pedido de Apoio a realização da festa do emigrante em 

VFN: --------------------------------------------------------  

- Atualização de vídeo promocional de Trancoso: 
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6.051,60 €;  --------------------------------------------------  

- Transferência de capital para Freguesia de Sebadelhe 

da Serra: 2.500,00 €;  --------------------------------------  

- Feira de S. Bartolomeu - Alojamento/alimentação para 

convidados brasileiros: 2.007,50 €.  ---------------------  

*A13*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A14*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A15*  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 :  

 
 

 


