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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 22 DE MAIO DE 2019. -------------------------  

*A1*  Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2019, 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, Ana Luísa Couto, João Rodrigues e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A3*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

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

do corrente mês de maio 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 unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 
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96, datado de 21 do corrente mês de maio e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.082.720,76€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 230.308,28€.  ----------------  

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

*A5*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

Ponto 2: Dispensa de autorizações de utilização. --------------  

Ponto 3:  Apreciação da 8ª alteração ao orçamento da receita 

e da despesa e à correspondente alteração às grandes 

opções do plano, para o corrente ano . -------------------------  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de indemnização, por danos causados em v iatura. -----------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação acerca de pedido  de 

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para convidar os senhores vereadores a participarem 

nas comemorações inerentes ao feriado municipal e para dar 

conta dos eventos que, nos próximos dias 28 e 29 de maio, irão 

ter lugar e que constam do programa oficial  daquelas 
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comemorações. Referiu, ainda, que havia sido enviado um 

convite ao senhor Presidente da Câmara de Castelo de Vide, no 

sentido de aquele Município poder estar presente em Trancoso, 

no próximo dia 29 de maio, com representantes seus.  ------------  

*A7*  Interveio, depois, o senhor vereador João Rodrigues para 

formular as seguintes questões:  -------------------------------------  

‘1- Estando as bermas das estradas municipais a ser invadidas 

pelas ervas daninhas, está já prevista alguma intervenção? ----  

2- Para quando a atribuição de apoios financeiros às 

associações florestais “Alto da Broca” e “Piscotávora”?’ -----  

Em resposta à 1. ª questão, o senhor vereador Eduardo Pinto 

informou que os serviços municipais estão já a desenvolver 

alguns trabalhos de limpeza das bermas das estradas municipais 

e que, por outro lado, haviam sido criadas 5 área s de 

intervenção, com recurso a empresas locais, no âmbito de 

procedimentos de ajuste direto. Acrescentou , ainda, que os 

documentos inerentes aos procedimentos concursais estavam já 

a ser elaborados pelos serviços municipais de contratação 

pública.  ----------------------------------------------------------------  

No que diz respeito à 2.ª questão, o senhor Presidente da 

Câmara referiu que, por escassez de fundos disponíveis, ainda 

não tinha sido possível atribuir os apoios referidos pelo senhor 

vereador João Rodrigues, mas que os mesmos iriam ser 



 

 
Ata  n . º    1 0  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    22 -0 5 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra n co so  

concedidos, numa das próximas reuniões  do executivo. ----------  

*A8*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  Seguidamente, foi presente informação da divisão 

financeira que se reproduz na integra: -----------------------------  

‘No âmbito do disposto no n .º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de 

aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

lei n.º 127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção , 

através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro último.   

Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e prestar 

informação sobre os Fundos Disponíveis, nos exatos termos 

previstos na referida lei, conforme despacho exarado, no 

passado dia 28 de dezembro. ----------------------------------------  

Informa-se que, na execução do referido cálculo, foram 

consideradas as  disposições previstas nos citados diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas redações atuais, bem como as 

disposições sobre a matéria , previstas na Lei 71/2018, de 31 de 

dezembro. --------------------------------------------------------------  

Considerando as circunstâncias atrás descritas, apurou-se, 

para a presente data, um saldo de Fundos Disponíveis no 

montante de 30.747,21 euros, conforme mapa em anexo.’  -------  
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A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  

Dispensa de autorizações de utilização:  -------------------------  

*A9*  Em seguida, foi presente o requerimento número 298 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 20 do 

corrente mês de maio, de Germano dos Santos Baltazar , 

residente em Rio de Moinhos, na qualidade de proprietário, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma edificação, destinada a arrecadação e arrumos, sita na rua 

das Amoreirinhas,  em Rio de Moinhos, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 3317 da União das 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 304 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do corrente mês de maio, de Maria Alice dos Santos Amaral 

Cerveira, residente em Moreira de Rei, na qualidade de 

proprietária, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma edificação, destinada a arrecadação e 

arrumos, sita junto da Estrada Municipal n.º 600, em Moreira 

de Rei, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 1661 da 
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Freguesia de Moreira de Rei, 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A11*  Apreciação da 8ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

plano, para o corrente ano:  ----------------------------------------  

Tendo sido presentes a 8.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com um valor equivalente, para os totais de 

reforços e diminuições, no montante de 136.439,76€ e a 

correspondente alteração às grandes opções do plano, -----------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Presidente.  ---------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização, por danos causados em viatura : De seguida,  

foi presente o requerimento número 2234 que deu entrada na 

Secretaria da Câmara, em 3 de agosto de 2018, de José Inácio 

Almeida e Costa, residente na Guarda, a solicitar uma 

indemnização, por danos na sua viatura, causados pelo mau 

estado de conservação de uma estrada municipal.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 
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no montante de 472,34€.  --------------------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação acerca de pedido de apoio:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 1178 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 15 do corrente 

mês de maio, da Associação de Karate Shotokan Trancoso, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, destinado a ajudar 

a concretizar o seu plano de atividades para 2019. ---------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A14*  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 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executo riedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A15*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A16*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h00m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a  presente ata  que vai ser assinada pelo 
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senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


