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ATA DA REU$IÃO DA CÂMARA 

MU$ICIPAL DE TRA$COSO REALIZADA 

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2017. ----------------  

*A1*  Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, nesta cidade 

de Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu 

a Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues e doutora Cristina Inocêncio. ---------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

*A3*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador Rogério Tenreiro. -------------------  

PERÍODO A$TES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A4*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 8 do 

corrente mês de fevereiro submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 
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terem participado na discussão e votação os senhores 

vereadores João Rodrigues e doutora Cristina Inocêncio, por 

não terem estado presentes nessa reunião, foi, ainda, deliberado 

afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços do 

Município de Trancoso e publicá-la no site do Município. ------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

32, datado de 14 do corrente mês de fevereiro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 995.845,25€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 145.955,73€. ----------------  

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

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis. -------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

1.ª revisão ao orçamento da receita e da despesa e à 

correspondente alteração ao plano, para o ano económico 

de 2017. --------------------------------------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao exercício 

ou não do direito de preferência na aquisição de um 
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imóvel, sito na rua do Açougue, em Trancoso. ------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

apoio. ----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara, para convidar os senhores vereadores a estarem 

presentes na inauguração da Feira do Fumeiro que, no próximo 

dia 24 do corrente mês de fevereiro, pelas 17h, no Pavilhão 

Multiusos, irá ter lugar. Acrescentou que, embora ainda sem 

confirmação, se prevê que esteja presente algum membro do 

Ministério da Economia. ---------------------------------------------  

*A8*  De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues para: --  

1- solicitar ao senhor Presidente da Câmara que não seja 

esquecida a aquisição de uma máquina de projeção de filmes, 

destinada ao Centro Cultural Miguel Madeira, em Vila Franca 

das Naves, permitindo que, aí, ocorram sessões de cinema; -----  

2- na sequência de um oficio enviado pelo Centro Social e 

Paroquial de Vila Franca das Naves, solicitar a aprovação de 

um apoio financeiro, a conceder àquela Instituição, destinado à 

aquisição de uma carrinha. ------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara, concordando com 

as solicitações do senhor vereador, afirmou que, logo que haja 

mais alguma disponibilidade financeira, se irá proceder à 
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aquisição da referida máquina de projeção de filmes, bem como 

à concessão de apoio ao Centro Social e Paroquial de Vila 

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

*A9*  Por último, interveio o senhor vereador João Paulo Matias para, 

no âmbito do pedido de reembolso solicitado pelo IFAP à FMT, 

de montante superior a 300.000€, dar conta de uma notificação 

enviada pelo Serviço de Finanças, relativa à penhora do imóvel 

“Parque Leilão de Gado de Trancoso”. Manifestando 

preocupação, porque, em qualquer momento, poderá ocorrer a 

sua venda, em hasta pública, perguntou ao senhor vereador João 

Rodrigues, ex-gerente e membro do anterior executivo 

camarário, se sabia se havia ou não sido prestada qualquer 

garantia que evitasse aquela penhora. ------------------------------  

Em resposta, o senhor vereador João Rodrigues, não se 

lembrando bem do assunto, prontificou-se a averiguar das 

diligências feitas, para, posteriormente, se poder estudar o 

assunto e se decidir o que fazer. ------------------------------------  

*A10*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Seguidamente, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor 

dos fundos disponíveis para o mês de fevereiro de 2017, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 
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citada Lei e no Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas 

suas atuais redações, bem como o previsto no n.º 1 do artigo 

64.º  da Lei n.º  42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as 

deliberações relativas à antecipação de fundos correspondentes 

às comparticipações comunitárias aprovadas e homologadas, 

referentes aos projetos de Requalificação das ETAR’s da 

Quinta do Seixo e das Courelas, existia um valor de fundos 

disponíveis, tal como consta do mapa que anexou, no montante 

de 501.052,46€. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

*A11*  Dispensa de licenças de utilização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 72 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês de fevereiro, de 

Maria Cecília dos Santos, residente em Freches, na qualidade 

de cabeça de casal,  a solicitar isenção de licença de utilização, 

respeitante a uma casa destinada a arrecadações e arrumos, sita 

na Banda de Freches, em Fiães, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 437 da Freguesia de Fiães, uma vez que a 

mesma foi construída 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 isenta de licença de utilização. --------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 79 da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

13 do corrente mês de fevereiro, de José Carlos dos Santos 

Rodrigues, residente em Trancoso, na qualidade de cabeça de 

casal, a solicitar isenção de licença de utilização, respeitante a 

uma habitação, sita na rua do Açougue, em Trancoso, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 1800 da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, uma vez que a mesma 

foi construída 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 isenta de licença de utilização. --------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 1.ª 

revisão ao orçamento da receita e da despesa e à 

correspondente alteração ao plano, para o ano económico de 

2017:  -------------------------------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 1.ª revisão ao orçamento da receita e da 

despesa e a correspondente revisão às grandes opções do plano 

para 2017, verificou-se que, quer do lado da despesa, quer do 

lado da receita, houve reforços / novas inscrições, no montante 

global de 62.000€. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

documentos. -----------------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 
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votação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso, na 

sua próxima sessão ordinária. --------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de um imóvel, sito na 

rua do Açougue, em Trancoso: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 80 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente mês de fevereiro, 

de José Carlos dos Santos Rodrigues, residente em Trancoso, na 

qualidade de herdeiro, a solicitar que a Câmara Municipal 

informe se deseja ou não exercer o direito de preferência, 

relativo à venda de um prédio urbano, sito na rua do Açougue, 

em Trancoso, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

1800, da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, pelo 

valor de 21.000 euros. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência na aquisição do referido imóvel.---------------------  

Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de apoio: ----  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2878 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 13 do passado mês 

de novembro, da Associação Desenvolver o Talento, com sede 

na Guarda, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, 

destinado à participação no concurso mundial de Robô 

Bombeiro que irá decorrer nos E.U.A., com a presença de um 
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jovem do concelho. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 250€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A16*  De seguida, foi presente o requerimento número 3015 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 16 do passado mês 

de novembro, da AENEBeira – Associação Empresarial do 

Nordeste da Beira, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, destinado a concretizar as atividades inerentes à 

organização da Feira do Fumeiro de 2017, mediante a 

celebração de protocolo. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 17.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 

de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. -----  

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

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

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 



 
 

Ata  n . º    0 4  /  2 01 7 .    Reuni ã o  de    15 -0 2 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


