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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2012. ------  

*A1*  Aos 24 dias do mês de abril do ano 2012, 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 , António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco.  ------------------------------------------------  

*A2*  Às 9,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, co nstatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 79 datado de 23 do corrente mês de abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 377.394,40 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 323.532,96 €.  ----------------  

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

*A4*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

António Nascimento, tendo chamado à atenção para o facto de, 

no interior do Centro Histórico  a iluminação pública, estar a 
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acender muito tarde, situação esta mais notória, nos últimos 

dias, face ao estado do tempo, pelo que seria importante, 

acrescentou, alterar tal procedimento.  ------------------------------  

*A5*  Seguidamente, tomou a palavra a senhora vereadora doutora 

Ivone Mouco, para se referir à necessidade de reforçar o apoio 

social no concelho, face às dificuldades que muitas famílias 

estão já a sentir e que infelizmente tenderão a agravar -se no 

futuro. ------------------------------------------------------------------  

Assim, acrescentou, a Câmara Municipal, não pode ficar 

indiferente à realidade muito difícil que um número 

significativo de trancosenses hoje enfrentam, devendo em 

colaboração com outras instituições e entidades privadas e 

públicas, ser criada uma estrutura de apoio, capaz de responder 

às solicitações das pessoas mais carenciados. ---------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Análise, Discussão e Votação dos Documentos de Prestação 

de Contas referentes ao ano de 2011:  ----------------------------  

O senhor Presidente da Câmara deu início ao período de 

discussão dos documentos referidos em epígrafe, remetidos 

oportunamente ao senhor vereadores, pelo que se dispensou de 

fazer qualquer referência aos dados constantes dos documentos 

de Prestação de Contas em análise, mostrando -se desde logo 

disponível para qualquer esclarecimento que os senhores 
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vereadores entendessem solicitar.  ----------------------------------  

Não tendo sido solicitados quaisquer esclarecimentos ou 

produzidas intervenções , passou-se de imediato à votação dos 

documentos referidos em epígrafe, sendo os mesmos sido 

aprovados por maioria, tendo votado contra os senhores 

vereadores do Partido Socialista, professor  Amílcar Salvador, 

António Nascimento e doutora Ivone Mouco que apresentaram 

a “Declaração de Voto” que se transcreve de imediato:  --------  

-----‘Declaração de Voto do Partido Socialista de Trancoso  ---  

Numa análise aos documentos de prestação de contas 

referentes a 2011 agora apresentados verificamos que 

enfermam do mesmo erro e do mesmo vício de sempre: Um 

desfasamento colossal  entre o Orçamentado e o executado.  ----  

Convém recordar que o Orçamento para as Grandes Opções do 

Plano (GOP), apresentado pela Câmara Municipal  de Trancoso 

para 2011, era quase de 30 milhões de euros - o maior de 

sempre! (29.849.602,00€) . É caso para perguntar: onde estava 

a crise em 2011? ------------------------------------------------------  

Infelizmente, constatamos, agora, pelos Documentos de 

Prestação de Contas que, afinal, a receita arrecadada  foi 

apenas de 10.679.905,00€. Pouco mais de um terço.  -------------  

Mantém-se, assim, a falta de rigor, planeamento e 

transparência a que já nos habituaram.  ---------------------------  
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Registamos a diminuição da dívida a terceiros relativamente ao 

ano anterior, embora apresente, ainda, valores muito 

preocupantes - 7.411.243,38€ .  --------------------------------------  

Sem contar com os encargos financeiros das obras realizadas 

no âmbito da PPP e, se aos 7.411.243,38 € adicionarmos o 

valor dos encargos com os empréstimos anteriormente 

contraídos (5.295.698,18€) , a dívida resultante é de 

12.706.941,56€ e não os 12.392.711,95€ como há bem pouco 

foi apresentado na tabela XI, da página 12 do documento 

'Plano de Saneamento Financeiro'.  ---------------------------------  

Outro aspeto negativo a mencionar é que as despesas de 

capital (ou seja, as de verdadeiro investimento), diminuíram 

pelo terceiro ano consecutivo:  --------------------------------------  

------------------------2009 - 4.729.010,00€  -------------------------  

------------------------2010 - 4.647.329,00€  -------------------------  

------------------------2011 - 4.591.693,00€  -------------------------  

E bom lembrar que, para 2011, em termos de despesas de 

capital , estavam previstos 21.115.602,00€ .  Afinal, o valor 

executado foi de menos 78,25% do orçamentado .  ----------------  

A execução orçamental ficou muito aquém das expectativas .  --  

Muitas das obras essenciais para o Concelho continuam a 

arrastar-se de plano em plano, tornando-se evidente que esta 

maioria jamais as conseguirá concretizar. Exemplos: criação e 
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ampliação de excelentes Zonas Industriais (em Trancoso, Vila 

Franca das Naves, Ribeirinha); remodelação do Mercado 

Municipal; reabilitação dos Paços do Concelho; recuperação 

do Palácio Ducal; reabilitação/remodelação da Rua da 

Corredoura; criação dos 5 museus outrora prometidos para a 

cidade e para 2010; O Parque Ambiental em Vila Franca das 

Naves; a falta de apoio à competitividade da nossa economia 

local, nomeadamente através do reforço do Plano de Apoio ao 

Investimento; a não execução de diversos Caminhos Agrícolas 

e até o desprezo a que foram votadas as Juntas de Freguesia do 

concelho e outras instituições, como aconteceu, no final de 

2011, com a revogação dos protocolos e subsídios 

anteriormente aprovados.  --------------------------------------------  

Foi um ano difícil, triste e doloroso para a grande maioria dos 

Trancosenses que continuam a recear, e cada vez mais, o negro 

horizonte e as manhãs que anunciam a incerteza dos tempos.  --  

Por tudo isto, e pelas razões também expostas aq uando da 

discussão e votação do Plano de Saneamento Financeiro da 

Autarquia, votamos contra os documentos da prestação de 

contas do ano de 2011.  -----------------------------------------------  

Os Vereadores do Partido Socialista: a) Amílcar Salvador; b) 

António Nascimento; c) Ivone Mouco.  ------------------------------  

Trancoso, 24 de Abril de 2012.’  ------------------------------------  
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De seguida os senhores vereadores do Partido Social -democrata 

apresentaram a “Declaração de Voto” que se transcreve de 

imediato:  ---------------------------------------------------------------  

-----------------------‘Declaração de Voto  --------------------------  

A maioria social-democrata no executivo autárquico de 

Trancoso votou favoravelmente os documentos de prestação de 

contas relativos ao ano de 2011. ------------------------------------  

Face aos novos desafios que se colocam ao País e aos 

Municípios Portugueses, derivados da crise financeira, 

resultante dos sucessivos deficits e à dimensão da divida 

nacional, que obrigou o anterior Governo a pedir a ajuda à 

troika, este executivo viu-se confrontado, tal como todos os 

demais, a preocupar-se com os seus compromissos de curto 

prazo e em diminuir, drasticamente, a realização de novos 

investimentos.  ---------------------------------------------------------  

Nesse contexto, iniciou as negociações com entidades 

financeiras, tendo em vista, a contração de um empréstimo 

para pagamento da divida de curto prazo, tendo sido bem 

sucedido, como é público.  -------------------------------------------  

Em coerência com este desiderato e porque se indiciavam já 

novas medidas, aliás decorrentes do memorando da Troika, que 

visavam reduzir a assunção de novos compromissos, o 

executivo, determinou o adiamento de vários projetos, 



 

 
Ata  n . º    8  /  2 0 12 .    Reuniã o  de    2 4-0 4 -2 0 1 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

designadamente, todos aqueles em que se não encontrava 

garantida a respetiva comparticipação finance ira. ---------------  

Os tempos, são decisivamente outros!  ------------------------------  

A festa acabou!  -------------------------------------------------------  

É tempo, de todos nós, nos consciencializarmos que o Estado, 

as Autarquias Locais, as empresas e os cidadãos só deverem 

investir, quando houver dinheiro disponível.  ----------------------  

Enquanto o País não realizar plenamente a consolidação 

orçamental e o equilíbrio das contas públicas, teremos todos 

de refletir de forma ajustada sobre as prioridades de 

investimento.  ----------------------------------------------------------  

É certo, que é uma verdade indesmentível, de que temos, todos, 

de nos orgulhar de que o indicador demográfico nos coloca 

como o segundo concelho do distrito, o que demonstra, que 

temos estratégia, sucesso na implementação dessa estratégia e 

resultados muito positivos do investimento público realizado.  --  

Pode a oposição encontrar sempre motivos de crítica,  não pode 

é negar a evidência do sucesso do nosso trabalho, dos bons 

resultados demográficos, da excelência dos eventos e das 

realizações, da harmonia e beleza da cidade e das aldeias do 

nosso concelho.  -------------------------------------------------------  

Quanto à execução do Orçamento de 2011 a respetiva t axa é 

superior ao ano anterior.  --------------------------------------------  
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Relativamente à taxa de execução do plano de investimentos, a 

taxa financeira é de cerca de 30%, mas em relação ao 

montante global a taxa de realização física, isto é, o volume da 

obra efetivamente realizada é bem superior,  na ordem dos 75%.   

Para isto, concorre a soma da despesa financeira realizada 

com a soma da dívida de curto prazo, correspondente, toda, à 

obra que se encontra inscrita em Plano e Orçamento.  -----------  

Salientamos, ainda, a redução da dívida em relação ao ano 

anterior em 15%. -----------------------------------------------------  

O montante da dívida da Câmara Municipal de Trancoso é de 

12.706.945,56€ (7.411.243,38€ = Curto Prazo + 5.295.698,18€ 

= Médio e Longo Prazo)  ---------------------------------------------  

Em conclusão: ---------------------------------------------------------  

Reafirmamos a bondade de todas as opções tomadas, quer no 

que diz respeito, ao pagamento da divida de curto prazo, quer 

em relação ao controle da despesa, que levou a um travão no 

investimento e em consequência a uma menor taxa de execução.   

Porém, aceitando a crítica legitima da oposição, apelamos a 

menos demagogia e mais verdade.  ----------------------------------  

Não é verdade, que o novo empréstimo aumente a divida!  -------  

Não é verdade, que o Município de Trancoso seja dos mais 

endividados!  -----------------------------------------------------------  

Não é verdade, o que se afirma sobre a dívida da TEGEC 
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relativa à PPP, até porque sendo a PACETEG uma empresa 

privada, não consolida endividamento com o Município!  --------  

Não é verdade, os números apresentados da dívida do 

Município!  -------------------------------------------------------------  

Não é verdade, que não exista uma estratégia clara, cujos 

resultados no desenvolvimento de Trancoso estão á vista!  ------  

É certo, que a oposição do PS local não é diret amente 

responsável, pelo desatino do anterior Governo, que não só 

encaminhou o País para a bancarrota, como nos amarrou a um 

caminho de austeridade.  ---------------------------------------------  

Não me parece, todavia, que qualquer socialista possa, 

eticamente, criticar seja quem for, pelo endividame nto ou 

esteja contra a necessidade de conter a despesa pública.  -------  

Trancoso precisa de todos, mais responsáveis e atuantes.  -------  

Os vereadores do Partido Social -Democrata.”  -------------------  

*A7*  Análise, Discussão e Votação da 2ª Revisão ao Orçamento e 

às Grandes Opções do Plano:  --------------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara iniciou a análise 

e discussão dos documentos referidos em epígrafe, referindo 

que a mesma revisão se justifica, basicamente pela necessidade 

de prever a aquisição dos terrenos destinados ao futuro Quartel 

dos Bombeiros Voluntário de Trancoso, atendendo ao interesse 

e importância da concretização do investimento.  -----------------  
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Não havendo pedidos de esclarecimento, o senhor Presidente da 

Câmara colocou os documentos em causa à votação, tendo os 

mesmos sido aprovados por unanimidade .  ------------------------  

*A8*  Pedido de Autorização Genérica para Dispensa de 

Autorização Prévia da Assembleia Municipal:  -----------------  

Considerando o disposto no artigo 22.° do Decreto -Lei n.° 

197/99, de 8 de Junho, adaptado à Administração Local, que 

determina que a abertura de procedimento relativo a despesas 

que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano 

económico ou em ano que não seja o da sua realização, 

designadamente com a aquisição de serviços e bens através de 

locação com opção de compra, locação financeira, locação -

venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser 

efetivada sem prévia autorização conferida pelo Órgão 

Deliberativo salvo quando:  ------------------------------------------  

a) Resultem de planos ou programas plurianuais 

legalmente aprovados;  ---------------------------------------  

b) Os seus encargos não excedam o limite de 20 000 contos 

(99.759,58 €) em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 

três anos.  ------------------------------------------------------  

Considerando que, conforme dispõe a alínea c) do n.° 1 do art.° 

6.° da Lei n.° 8/2012, de 21 de Fevereiro (Lei dos 
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Compromissos e dos Pagamentos  em Atraso), a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação 

técnica e financeira com os municípios e parcerias pú blico-

privadas, está sujeita a autorização prévia da Assembleia 

Municipal, quando envolvam entidades da administração local.   

Considerando que a alínea a) do n.° 1 do art.° 6.° determina 

igual normativo para as entidades da Administração Central 

condicionando a assunção de compromissos plurianuais a 

decisão prévia conjunta dos membros do Governo responsáveis 

pela área das finanças e da tutela, salvo quando resultarem da 

execução de planos plurianuais legalmente aprovados.  ----------  

Face aos considerandos enunciados propõe-se que , em face 

do exposto, e ao abrigo das disposições legais e enquadramento 

supra citados, procurando replicar uma solução idêntica à 

preconizada para as demais entidades do Sector Público 

Administrativo, a Assembleia Municipal de Trancoso 

delibere (em reforço do consentimento legal previsto no 

art.° 22.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de Junho) :  ----------  

1. Para efeitos do previsto na alínea c) do n.° 1 do art.° 6.° da 

Lei n.° 8/2012, de 21 de Fevereiro, emitir autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, 
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nos casos seguintes:  --------------------------------------------------  

a) Os que resultem de projetos ou ações constantes das 

Grandes Opções do Plano;  -----------------------------------  

b) Os que os respetivos encargos não excedam o limite de 

100.000,00 € (cem mil Euros) em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução de três anos."  --------------------------------------  

c) Os que decorram do plano de regularização de 

pagamentos em atraso, a elaborar de acordo com o 

disposto no artigo 16º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro.   

2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da 

autorização prévia concedida nos termos do número anterior, só 

poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no 

n.° anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos  

previstos na Lei n.° 8/2012, de 21 de Fevereiro e cumpridos os 

demais requisitos legais de execução de despesas.  ---------------  

3. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal 

deverá ser presente uma listagem com os compromissos 

plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida.  -------------------------------------------------------------  

4. O regime previsto na presente deliberação aplica -se a todas 

as assunções de compromissos, desde que respeitadas as 

condições constantes dos n.° 1 e 2, já assumidas, a assumir ou 
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que produzam efeitos a partir de 22 de Fevereiro de 2012.  ------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por maioria com as 

abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista.  ----  

*A9*  Análise, Discussão e Votação do Inventário de Todos os 

Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e Respetiva 

Avaliação:  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, dando cumprimento ao previsto no 

artigo 64º, número 2, alínea e) da Lei número 169/99 de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei número 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, deliberou aprovar os documentos referidos em 

epígrafe, devendo ser remetidos à Assembleia Municipal para 

apreciação. ------------------------------------------------------------  

*A10*  Aprovação da Minuta do Contrato-Programa entre o 

Município de Trancoso e a Empresa Municipal TEGEC, 

EEM:  -------------------------------------------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

minuta respeitante ao Contrato referido em epíg rafe, afirmando 

que a sua apresentação e aprovação decorre de uma imposição 

legal, referindo igualmente, de forma breve, os seus aspetos 

essenciais.  -------------------------------------------------------------  

Não existindo pedidos de esclarecimento ou colocação de 

questões, foi o documento em análise, colocado à v otação, 

tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com os votos 
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contra dos senhores vereadores do Partido Socialista .  ----------  

Mais foi deliberado, nos termos da Lei, requerer à Assembleia 

Municipal, autorização para a celebração do respetivo 

Contrato.  --------------------------------------------------------------  

---------------‘Minuta do Contrato-Programa entre  --------------  

-----------o Município de Trancoso e a TEGEC. E.E.M .  --------  

Considerando que o Regime Jurídico do Setor Empresarial 

Local, aprovado pela Lei nº 53-F/2006 de 29 de Dezembro, 

determina no seu artigo 9º, nº 2 que, “A atribuiçã o de 

subsídios ou outras transferências financeiras provenientes das 

entidades participantes no capital social exige a celebração de 

um contrato de gestão, no caso de prossecução de finalidades 

de interesse geral, ou de um contrato programa, se o seu objet o 

se integrar no âmbito da função de desenvolvimento local ou 

regional”.  -------------------------------------------------------------  

Considerando ainda que a Empresa Municipal TEGEC. E.E.M. 

assumiu a construção dos equipamentos, Centro Cultural de 

Vila Franca das Naves, Centro Coordenador de Transportes e 

Área de Exposições localizada no antigo Campo da Feira, 

equipamentos estes que gere e explora.  ----------------------------  

Considerando por último a necessidade de apoiar os encargos 

assumidos pela Empresa Municipal TEGEC. E.E.M. 

decorrentes daqueles investimentos.  -------------------------------  
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ENTRE: ----------------------------------------------------------------  

O MUNICÍPIO DE TRANCOSO, pessoa coletiva de direito 

público nº 501143726, com sede na Praça do Município, 6420 -

107 Trancoso, neste ato representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Trancoso, Júlio José Saraiva Sarmento, 

adiante designado por primeiro contratante;  ---------------------  

E: -----------------------------------------------------------------------  

A TEGEC –  Trancoso Eventos Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M., com sede na Av. 

Calouste Gulbenkian, nº 10, 6420-033 Trancoso, pessoa 

coletiva nº 505391414, representada pelo seu Presidente do 

Conselho de Administração, Tomás Manuel Trigo Martins, 

portador do NIF 214344053 com poderes para o presente ato 

(ver documento que habilita os intervenientes) adiante 

designada por segunda contratante.  --------------------------------  

É celebrado, nos termos do estatuído na Lei nº 53 -F/2006 de 29 

de Dezembro – Regime Jurídico do Setor Empresarial Local e 

demais legislação em vigor, o presente contrato programa que 

se rege pelos termos e demais condições constituintes das 

cláusulas seguintes:  --------------------------------------------------  

-----------------------------Clausula 1ª  -------------------------------  

-------------------Objeto do Contrato-Programa  -------------------  

Constitui objeto do presente contrato-programa, o apoio ao 
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investimento realizado pela segunda contratante na 

concretização das obras relativas ao Centro Cultural de Vila 

Franca das Naves, ao Centro Coordenador de Transportes e 

Área de Exposições localizada no antigo Campo da Feira.  ------  

-----------------------------Clausula 2ª  -------------------------------  

-------------------------------Missão  ----------------------------------  

A atividade da Empresa Municipal TEGEC. E.E.M., na 

prossecução do seu objeto social, deve orientar -se no sentido 

da obtenção de níveis adequados de satisfação dos interesses 

da coletividade, bem como desenvolver-se segundo parâmetros 

exigentes de qualidade, economia, eficiência e eficácia, 

contribuindo igualmente para o equilíbrio económico e 

financeiro da própria empresa.  -------------------------------------  

-----------------------------Clausula 3ª  -------------------------------  

-------------------------Objetivos Setoriais  --------------------------  

São considerados os seguintes objetivos setoriais:  ---------------  

a) Promoção de Atividades Económicas;  ---------------------  

b) Otimização da Rede de Transportes Municipais;  ---------  

c) Satisfação das Necessidades  de Recreio, Lazer, Cultura, 

Educação e Formação.  ---------------------------------------  

-----------------------------Clausula 4ª  -------------------------------  

---------------------Montante Total do Contrato  -------------------  

O montante total previsto para o presente contrato -programa 
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será de 887.183€ (oitocentos e oitenta e sete mil, cen to e 

oitenta e três euros).  -------------------------------------------------  

-----------------------------Clausula 5ª  -------------------------------  

----------------------Indicadores de Eficácia  -----------------------  

1- As atividades setoriais referidas, inscrevem-se na estratégia 

do Município e missão consignada no presente contrato -

programa, sendo aferida a eficácia da sua execução, pelos 

seguintes indicadores:  -----------------------------------------------  

a) Eficaz – Realização de todas as atividades previstas 

para os aludidos equipamentos que constam do respetivo 

Plano de Atividades/Programa de Ação para 2012, 

aprovado pela Autarquia, bem como a confirmação da 

existência de níveis de satisfação positivos;  --------------  

b) Ineficaz - A não execução ou a execução parcial do 

Plano de Atividades/Programa de Ação, bem como a 

confirmação da existência de um nível de satisfação 

maioritariamente negativo.  ----------------------------------  

2- Para aferição dos indicadores de eficácia, deverá ser 

elaborado o respetivo Relatório de Execução, a aprovar pela 

Câmara Municipal, documentado com inquéritos de opinião dos 

utilizadores e o parecer das várias Entidades envolvidas nas 

diversas atividades promovidas nos equipamentos já citados.  --  

-----------------------------Clausula 6ª  -------------------------------  
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---------------------Indicadores de Eficiência  ----------------------  

A avaliação da eficiência será aferida pelos seguintes 

indicadores:  -----------------------------------------------------------  

a) Eficiente – A completa execução do presente contrato, 

utilizando apenas os recursos financeiros transferidos;  -  

b) Ineficiente –  incumprimento financeiro superior a 5%.  -  

-----------------------------Clausula 7ª  -------------------------------  

-----------------Direitos e Obrigações das Partes  ------------------  

1- No âmbito do presente Contrato-Programa compete ao 

Município de Trancoso:  ----------------------------------------------  

a) A transferência para a segunda contratante em 

prestações mensais, iguais e sucessivas do montante 

indicado na cláusula 4ª;  -------------------------------------  

b) A aprovação do Plano de Atividades/Programa de Ação 

apresentado pela Empresa, bem como a sua 

monotorização e avaliação;  ---------------------------------  

c) O apoio técnico e institucional.  ----------------------------  

2- No âmbito do presente Contrato-Programa compete à 

TEGEC. E.E.M.:  ------------------------------------------------------  

a) Elaborar e submeter à aprovação da Câmara Municipal 

de um Plano de Atividades/Programa de Ação;  -----------  

b) Executar os referidos Programas e Planos em 

conformidade;  -------------------------------------------------  
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c) Prestar informações ao Município sobre a execução do 

Plano de Atividades/Plano de Ação;  -----------------------  

d) Articular o planeamento e a execução da sua 

intervenção com o Município, promovendo a 

convergência de ações e projetos;  --------------------------  

e) Disponibilizar os equipamentos identificados no 

presente contrato, de acordo com o princípio da 

universalidade e da transparência.  -------------------------  

-----------------------------Clausula 8ª  -------------------------------  

----------------------Dever de Colaboração  -------------------------  

As partes comprometem-se a prestar reciprocamente toda a 

colaboração que se revele necessária à boa e regular execução 

do presente Contrato-Programa. ------------------------------------  

-----------------------------Clausula 9ª  -------------------------------  

-------------------------------Duração  --------------------------------  

O presente Contrato-Programa vigora até 31 de Dezembro de 

2012. -------------------------------------------------------------------  

-----------------------------Clausula 10ª  -----------------------------  

------------------Alterações ao Contrato-Programa  ---------------  

Quaisquer alterações a este Contrato -Programa só serão 

validas desde que convencionadas por escrito, com menção 

expressa de uma das cláusulas e da redação que passa  a ter 

cada uma das cláusulas aditadas ou modificadas.  ----------------  
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-----------------------------Clausula 11ª  -----------------------------  

------------------------Regime Subsidiário  --------------------------  

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente 

Contrato-Programa, aplica-se a Lei nº 53-F/2006 de 29 de 

Dezembro –  Regime Jurídico do Setor Empresarial Local.  ------  

-----------------------------Clausula 12ª  -----------------------------  

-------------Entrada em Vigor e Produção de Efeitos  ------------  

O presente Contrato-Programa entra em vigor na data da sua 

assinatura por ambas as partes e produz ef eitos imediatos e 

plenos após o respetivo prévio pelo Tribunal de Contas.  --------  

O Presente Contrato-Programa é feito em duplicado e é 

composto por doze cláusulas, exaradas em 6 folhas, todas 

rubricadas pelos ora contratantes à exceção da última, por 

conter as respetivas assinaturas.  -----------------------------------  

Paços do Município de Trancoso, __ de Abril de 2012.  ----------  

Pelo Primeiro Contratante: O Município de Trancoso, Júlio 

José Saraiva Sarmento  -----------------------------------------------  

Pela Segunda Contratante: A TEGEC. E.E.M., Tomás Manuel 

Trigo Martins’  --------------------------------------------------------  

*A11*  Parecer sobre Cursos da Escola Profissional Trancoso a 

Candidatar para o triénio 2012/2015:  Em seguida foi presente 

o requerimento número 902, da Secretaria, que deu entrada 

nesta Câmara em 12 do corrente mês de Abril,  da Escola 
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Profissional de Trancoso, a dar conta que pretendend o se 

candidatar os cursos profissionais de técnico de secretariado, 

de manutenção industrial / mecatrónica automóvel, de 

comunicação / marketing, relações públicas e publicidade, de 

gestão de equipamentos informáticos e de instalações elétricas 

solícita parecer sobre os cursos atrás referidos.  -------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar muito relevantes os 

cursos profissionais e técnicos propostos atendendo às 

necessidades da região e das empresas mais dinâmicas do 

tecido empresarial local relevando a taxa de empregabilidade 

conseguida nestes cursos.  -------------------------------------------  

Aquisição de Materiais para as Escolas do 1º Ciclo e Jardins 

de Infância:  -----------------------------------------------------------  

*A12*  Em seguida foi presente informação do Aprovisionamento e 

Património a dar conta da necessidade da aquisição do seguinte 

material:  ---------------------------------------------------------------  

- 270 rolos papel higiénico colhogar --------------------------  

- 48 rolos papel big. Jumbo ------------------------------------  

- 100 toalhetes p/ mãos  -----------------------------------------  

- 20x5 lts deterg. p/ chão perfumado --------------------------  

- 4x5 lts sabonete líquido ---------------------------------------  

- 4x5 lts deterg. loiça mão --------------------------------------  

- 4 esfregonas fibra tiras  ---------------------------------------  
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- 2 esfregonas pluma --------------------------------------------  

- 20 garrafões lixívia 5 1ts -------------------------------------  

- 1 emb. deterg. loiça máquina 6kg  ----------------------------  

O valor necessário é de 429.05 euros.  ------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizada a despesa .  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  

*A13*  Em seguida foi presente informação do Aprovisionament o e 

Património a dar conta da necessidade da aquisição do seguinte 

material:  ---------------------------------------------------------------  

- 2 bem. Deterg. Loiça máquina 6kg  --------------------------  

O valor necessário é de 24.06 euros.  -------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizada a despesa .  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de liberou ratificar.  -------------------------  

*A14*  Em seguida foi presente informação do Aprovisionamento e 

Património a dar conta da necessidade da aquisição do seguinte 

material:  ---------------------------------------------------------------  

- 3 unid. Toalhetes 30x45 --------------------------------------  

- 30 unid. Guardanapos  -----------------------------------------  

- 3 emb. Sacos lixo 120 Lts  ------------------------------------  

- 126 rolos papel higiénico colhogar --------------------------  

- 100 unid. Toalhetes das mãos  --------------------------------  
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- 2 unid. Rolos de papel  ----------------------------------------  

- 2 Esfregonas pluma --------------------------------------------  

- 2 Esfregonas fibra tiras  ---------------------------------------  

- 5 emb. Sacos lixo 50 Lts  --------------------------------------  

- 5 emb. Sacos lixo 100 Lts  ------------------------------------  

- 5 emb. Sacos lixo 30 Lts  --------------------------------------  

O valor necessário é de 221,79 euros.  ------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizada a despesa .  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  

*A15*  Em seguida foi presente informação do Aprovisionamento e 

Património a dar conta da necessidade da aquisição do seguinte 

material:  ---------------------------------------------------------------  

- 1 unid. Toalhetes 30x45 --------------------------------------  

- 30 unid. Guardanapos  -----------------------------------------  

- 270 rolos papel higiénico colhogar  --------------------------  

- 100 unid. Toalhetes das mãos  --------------------------------  

- 6 Esfregonas fibra tiras  ---------------------------------------  

- 40 emb. Sacos lixo 50 Lts  ------------------------------------  

- 25 emb. Sacos lixo 30 Lts  ------------------------------------  

- 4 Detergente p/ Chão Perfumado 5 lts  -----------------------  

- 3 Detergente p/ Máquina Loiça 6kg -------------------------  

- 6 Cabos de Alumínio  ------------------------------------------  
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- 11 unid. Limpa Vidros  ----------------------------------------  

- 8 Garrafões lixívia 5 lts  ---------------------------------------  

- 12 Rolos Papel Higiénico Jumbo  ----------------------------  

- 14 emb. Sacos Lixo 100 Lts  ----------------------------------  

O valor necessário é de 368,85 euros.  ------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizada a despesa .  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  

*A16*  Em seguida foi presente informação do Aprovisionamento e 

Património a dar conta da necessidade da aquisição do seguinte 

material:  ---------------------------------------------------------------  

- 120 caixas toalhetes de papel suaves para limpar mãos 

(cx 20 un.)  -----------------------------------------------------  

- 36 rolos de papel de cozinha jumbo  -------------------------  

- 450 maços de 100 guardanapos 30x30  ----------------------  

- 60 maços de 1000 toalhetes para tabuleiros  ----------------  

- 22 maços 2000 sacos de papel para talheres  ----------------  

- 30 embalagens 5L detergente para máquina lavar louça 

industrial  ------------------------------------------------------  

- 4 embalagens 5L detergente louça manual concentrado  ---  

O valor necessário é de 244,97 euros.  ------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizada a despesa .  ------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  

*A17*  Em seguida foi presente informação do Aprovisioname nto e 

Património a dar conta da necessidade da aquisição de diversos 

tinteiros, no valor necessário de 280 euros.  -----------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizada a despesa .  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  

*A18*  Em seguida foi presente informação do Aprovisionamento e 

Património a dar conta da necessidade da aquisição de toner 

para fotocopiadora do 1º Ciclo , no valor necessário de 104.64 

euros.  -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizada a despesa .  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  

*A19*  Em seguida foi presente informação do Aprovisionamento e 

Património a dar conta da necessidade de produtos de resguardo 

para EB1 de Trancoso, no  valor de 31,59 euros para os 

materiais de resguardo e 85,56 euros para outros bens. ----------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizada a despesa .  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 
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19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A20*  Análise, discussão e votação das contas do exercício da 

Empresa Municipal TEGEC relativas a 2011: Seguidamente 

foi presente o requerimento número 944, da Secretaria, que deu 

entrada nesta Câmara em 17 do corrente mês de Abril, a enviar, 

de acordo com o estabelecido no artigo 42º da Lei número 53-

F/2006 de 29 de Dezembro e na alínea g) do artigo 10º dos 

Estatutos, para apreciação e aprovação, o relatório e conta do 

ano de 2011. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por maioria com os 

votos contra dos senhores vereadores do PS , professor 

Amílcar Salvador, António Nascimento e doutora Ivone 

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

*A21*  Cobertura de Prejuízos no ano de 2011: Em seguida, foi 

presente o requerimento número 773 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 27 do passado mês de março, da 

TEGEC, EEM, tendo em conta o encerramento das contas de 

2011, que o montante previsional de cobertura de prejuízos 

referente a 2011 no valor de 79.668,00 euros sofreu alteração, 

pelo que o valor a ter em conta para a cobertura de prejuízos de 

2011 ascende a 85.674,43 euros.  ------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou proceder ao ajustamento do 

valor e em consequência efetuar a transferência para a 

Empresa Municipal até final do mês de Abril.  -------------------  

*A22*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 181 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 23 do corrente  

mês de Abril,  de Maria de Lurdes Fonseca, residente  em 

Freches, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção de 

licença de utilização do prédio,  sito na Rua dos Olivais, em 

Freches, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 470 da 

freguesia de Freches, uma vez que o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 

de Agosto de 1951.  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

interessada, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A23*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovad as em 

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

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A25*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    8  /  2 0 12 .    Reuniã o  de    2 4-0 4 -2 0 1 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Pelas 12,00 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 vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 

 

 

 

 

 


