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EDITAL 
(Doc. nº: 10709/2021/S) 

 

Amílcar José Nunes Salvador, Presidente da Câmara Municipal do Concelho 

de Trancoso, em conformidade com o previsto no artigo 56° da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, torna público que o executivo municipal, em sua reunião 

ordinária de vinte e sete do corrente mês de agosto, deliberou: 

1- considerar isenta de autorização de utilização uma habitação, sita na 

rua Dr. Fernandes Vaz, em Trancoso e pertencente a José David Amaral Santiago; 

2- considerar isenta de autorização de utilização uma habitação, sita no 

lugar de Devesa, em Póvoa do Concelho e pertencente a Nadine Andrade Ribeiro; 

3- aprovar uma alteração do alvará de loteamento n.º 12/1990, sito na 

Quinta D. Maria, em Trancoso, relacionada com o lote nos. 97 e 98; 

4- reduzir, até 10 metros, a distância à estrema da propriedade da faixa 

de proteção relacionada com a construção de um empreendimento de Turismo no 

Espaço Rural, em Souto Maior, condicionada a parecer da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta; 

5- aprovar o projeto de arquitetura destinado a uma operação de 

loteamento na Quinta D. Maria, em Trancoso; 

6- aprovar o auto de medição de trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada 

“Requalificação da Diversas Estradas e Caminhos Municipais”, no montante de 

85.746€; 

7- aprovar o Plano de Sinalização Temporária relacionado com a execução 

de trabalhos na empreitada “Requalificação da Rede de Abastecimento de Água, 

Rede de Águas Residuais e Repavimentação de Arruamentos no Bairro de Santa 

Luzia, em Trancoso”; 

8- aprovar os documentos concursais, bem como lançar concurso público, 

com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, destinados à 

Aquisição de Serviços de Transportes (Transporte Público / transporte Escolar); 
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9- aprovar a 4.ª revisão ao orçamento da receita e da despesa e à 

correspondente alteração às grandes opções do plano, para o corrente ano, 

submetendo-a à apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso; 

10- aprovar as contas consolidadas do grupo municipal, relativas ao 

exercício económico de 2020, submetendo-as à apreciação e votação por parte da 

Assembleia Municipal de Trancoso; 

11- indeferir um pedido de isenção do pagamento de taxas, referente a 

um processo de licença administrativa para a construção de um pavilhão destinado 

a uma oficina, em Vila Franca das Naves; 

12- propor à Assembleia Municipal de Trancoso que aprove a concessão de 

um apoio financeiro a cada uma de catorze freguesias e uniões de freguesia do 

concelho, no montante individual de 5.000€, mediante a celebração de protocolo, 

destinado à execução de pequenas obras, no âmbito das suas competências 

próprias; 

13- conceder um apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, no montante de 33.000€, mediante a celebração de 

protocolo, destinado à aquisição de uma viatura de combate a incêndios; 

14- conceder um apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, no montante de 23.000€, mediante a 

celebração de protocolo, destinado a fazer face aos elevados custos suportados 

com as medidas tomadas para fazer face à COVID19, bem como com o dispositivo 

operacional de combate a incêndios; 

15- conceder um apoio financeiro à Associação Cultural e Desportiva de 

Vila Franca das Naves, no montante de 45.000€, mediante a celebração de 

protocolo, destinado à implementação do Programa de Desenvolvimento 

Desportivo relativo à época de 2021/2022; 

16- conceder um apoio financeiro ao Grupo Desportivo de Trancoso, no 

montante de 52.500€, mediante a celebração de protocolo, destinado à 

implementação do Programa de Desenvolvimento Desportivo relativo à época de 

2021/2022; 
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17- conceder um apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas de Trancoso, 

no montante de 5.500€, mediante a celebração de protocolo, destinado a fazer 

face a despesas suplementares, relacionadas com a pandemia COVID19; 

18- conceder um apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de 

Trancoso, no montante de 11.500€, mediante a celebração de protocolo, destinado 

a ajudar a concretizar o seu plano de atividades, para o corrente ano; 

19- conceder um apoio financeiro à Associação Karáte Skotokan Trancoso, 

no montante de 1.500€, mediante a celebração de protocolo, destinado a ajudar 

a suportar as despesas inerentes ao seu plano de atividades, para o corrente ano; 

20- conceder um apoio financeiro à Comunidade de Freixial da Paróquia de 

Vila Garcia, no montante de 3.400€, mediante a celebração de protocolo, 

destinado a fazer face às despesas inerentes à manutenção do seu património; 

21- conceder um apoio financeiro à Paróquia da Granja, no montante de 

3.400€, mediante a celebração de protocolo, destinado a fazer face às despesas 

de restauro do altar de talha dourada da Capela de Dominga Chã; 

22- conceder um apoio financeiro à Bandarra Cooperativa Agrícola de 

Trancoso, CRL, no montante de 7.500€, mediante a celebração de protocolo, 

destinado a comparticipar a despesa inerente à preparação e organização de uma 

Exposição / Mostra de Gado. 

Secretaria da Câmara Municipal, 30 de agosto de 2021. 

 

P´O Presidente da Câmara 

O Vereador 

 

 

Amílcar José Nunes Salvador 
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