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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2012.  

*A1*  Aos 28 dias do mês de agosto 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  e doutora Ivone Mouco e 

António Nascimento. -------------------------------------------------  

*A2*  Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada 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 187 datado de 27 do corrente mês de setembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 395.569,87 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 293.397,98 €.  ----------------  

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

*A4*  Apresentação de Proposta para Retirada de Ponto da Ordem 

de Trabalhos:  O senhor vereador professor Amílcar Salvador, 

em nome dos senhores vereadores do Parti do Socialista, 
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apresentou seguidamente a proposta que se transcreve de 

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

‘Proposta de alteração à ordem de Trabalhos:  -------------------  

Retirada do Ponto: " Análise, Discussão e votação da Proposta 

de contratação de um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, 

integrada no Processo de Saneamento Financeiro do 

Município".  ------------------------------------------------------------  

Considerando que a proposta de pedido de empréstimo à Caixa 

Geral de Depósitos, integrada o processo de Saneamento 

Financeiro do Município já vem sendo estudada e negociada 

por esta maioria do PSD há mais de dois anos e ainda não se 

concretizou; -----------------------------------------------------------  

Considerando as condições altamente desfavoráveis deste 

empréstimo, nesta altura, para o município: elevadas taxas de 

juro, amortização em apenas 12 anos, outros empréstimos 

anteriormente contraídos e na ordem dos cinco milhões de 

euros para amortizar as rendas a pagar no âmbito da Parceria 

Público Privada que atingem quase um milhão de euros/ano e 

até ao ano 2034;  ------------------------------------------------------  

Considerando que, nos tempos de crise que atravessamos, não 

é, de forma alguma, recomendável contrair empréstimos 

bancários tão elevados, acumulando mais dívida e apenas para 

pagar dívida de alguns anos atrás;  ---------------------------------  
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Considerando que, recentemente, o Governo português através 

da Lei n° 43/2012 de 28 de Agosto, regulamentada pela 

Portaria n° 281 A/2012 de 14/09/2012, criou o Programa de 

Apoio à Economia Local que tem por objetivo a regularização 

do pagamento de dívidas dos municípios vencidas há mais de 

90 dias e em condições financeiras muito mais favoráveis e 

vantajosas para o município;  ---------------------------------------  

Os vereadores do Partido Socialista propõem que seja retirado 

da ordem de Trabalhos desta reunião o Ponto "Análise, 

Discussão e votação da Proposta de contratação de um 

empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, integrada no Processo 

de Saneamento Financeiro do Município" abd icando, assim, a 

Câmara Municipal, de contrair mais este empréstimo à Caixa 

Geral de Depósitos.  --------------------------------------------------  

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

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

A Câmara Municipal deliberou rejeitar, por maioria, com os 

votos contra dos senhores vereadores do PSD e votos a favor 

dos senhores vereadores do PS.  ------------------------------------  

*A5*  Intervenções:  O senhor vereador  professor Amílcar Salvador 

tomou de novo a palavra para se referir ao assalto que ocorreu 

há uns dias, numa quinta de Freches, junto da catraia.  -----------  

Assim, acrescentou, por este facto, o morador de uma outra 
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quinta próxima daquela, está preocupado, com o estado de 

alguns candeeiros, localizados no caminho de acesso à mesma, 

pelo que pedia para que fosse revista tal situação.  ---------------  

A este propósito o senhor vereador João Carvalho informou que 

o assunto exposto estava já resolvido.  -----------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra a senhora vereadora doutora 

Ivone Mouco para informar os presentes que na próxima 

segunda-feira, dia em que se comemora o Dia Internaciona l do 

Idoso, irão decorrer algumas atividades na freguesia de 

Reboleiro, estando envolvida para além da própria Junta de 

Freguesia, a Escola e a GNR, cujo grande objetivo é 

sensibilizar os mais idosos para diversas temáticas, 

promovendo desta forma a solida riedade entre gerações, no 

âmbito do Ano Internacional do Envelhecimento Ativo.  ---------  

*A7*  Seguidamente a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo falecimento do 

ex-Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia Nova, senhor 

António Inocêncio da Silva .  ----------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Contratação de 

um Empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, integrada no 

Processo de Saneamento Financeiro do Município:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara tomou a palavra, 
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para lembrar que a Assembleia Municipal, em sua reunião de 

29/02/2012, aprovou o Plano de Saneamento Financeiro do 

Município, plano este, construído com base na contratação de 

um empréstimo contratado com a Caixa Geral de Depósitos, no 

montante de 5.000.000€  (cinco milhões de euros), todavia, 

acrescentou, apesar da ampla discussão evidenciada na ata 

dessa reunião, designadamente quanto ao empréstimo e suas 

condições, o Tribunal de Contas veio solicitar duas votações 

distintas, sendo uma para o Plano de Saneamento, que se 

considerou aprovado e outra para a aprovação do já referido 

empréstimo. -----------------------------------------------------------  

Desta forma, afirmou, a Câmara Municipal e a Assembleia 

Municipal deverão deliberar novamente sobre a contratação 

do empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, nos termos da 

proposta apresentada para o efeito e respetivo contrato.  -------  

Colocada a questão à discussão e votação, a Câmara 

Municipal deliberou, reapreciadas que foram de novo, a 

proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos, o 

parecer favorável do júri de abertura de propostas e o 

respetivo contrato, bem como outros documentos, aprovar por 

maioria, com os votos contra dos senhores vereadores do 

Partido Socialista,  a contratação de um empréstimo à Caixa 

Geral de Depósitos, no montante de 5 milhões de euros, e 
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demais condições constantes da proposta.  ------------------------  

Mais foi deliberado, nos termos da Lei, remeter para 

aprovação da Assembleia Municipal, o assunto referido em 

epígrafe.  ---------------------------------------------------------------  

Seguidamente os senhores vereadores do Partido Socialista 

apresentaram a Declaração de Voto que de seguida se 

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

‘Pelas razões já apresentadas aquando da declaração de voto 

da proposta do Plano de Saneamento Financeiro do Município, 

na reunião de 29 de Fevereiro de 2012 e:  -------------------------  

Considerando que, sistemática, regular e publicamente, na 

comunicação social, o Senhor Presidente da Câmara nunca 

referiu qualquer dificuldade financeira da Câmara de 

Trancoso , alegando, isso sim , a necessidade de resgate 

financeiro de outras autarquias, concretamente a da Guarda 

(ver entrevista ao jornal 'O Interior', suplemento 'Feira de São 

Bartolomeu', 09/08/2012);  -------------------------------------------  

Considerando que no corrente mandato 2009 -2013 não 

vislumbramos qualquer obra significativa para o 

desenvolvimento do concelho e/ou apoio às empresas e 

empresários do Concelho, destinando-se, este empréstimo, 

apenas a pagar dívida de mandatos anteriores ; ------------------  

Considerando que estamos a um ano de eleições autárquicas e 
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que este pedido de empréstimo vem já sendo apresentado e 

negociado por esta Maioria PSD há mais de dois anos; ---------  

Considerando que, recentemente, o Governo português, através 

da Lei nº 43/2012 de 28 de Agosto, regulamentada pela 

Portaria nº 281-A/2012 de 14/09/2012, criou o Programa de 

Apoio à Economia Local que tem por objetivo a regularização 

do pagamento de dívidas dos municípios vencidas há mais de 

90 dias e em condições financeiras muito mais vantajosas para 

o município;  -----------------------------------------------------------  

Nós, vereadores do Partido Socialista, não queremos 

contribuir para a ruína financeira do Município nem queremos 

hipotecar por completo o futuro dos jovens do nosso Concelh o.  

Votamos, assim, contra  esta proposta de contração de 

empréstimo à Caixa Geral de Depósitos e demarcamo-nos, 

clara e inequivocamente, desta linha de governação ruinosa 

que a Maioria PSD, teimosamente, tem seguido no concelho .  -  

O caminho sistemático do endividamento não é a nossa opção .   

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

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

De seguida o senhor vereador doutor João Rodrigues 

apresentou a Declaração de Voto que de seguida se transcreve 

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

‘Votei favoravelmente a contratação do empréstimo, uma vez 
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que o que se pretende com a contração deste empréstimo, é 

pagar dividas, assim promovendo a saúde económica e 

financeira de empresas fornecedoras que trabalham e fornecem 

este Município.  --------------------------------------------------------  

Estranha-se que o pedido de empréstimo tenho sido votado 

contra, pelo senhor vereador professor Amílcar Salvador, uma 

vez que o na sua passagem na qualidade de Presidente do 

Grupo Desportivo de Trancoso, não liquidou a divida referente 

à construção do Complexo Desportivo tendo a mesma sido 

transferida para o Município, que a tem vindo a pagar no 

últimos anos.  ----------------------------------------------------------  

Ora, o correto seria o senhor vereador professor Amílcar 

Salvador votar favoravelmente a contração do empréstimo para 

que a dívida que ele deixou pudesse s er liquidada’.--------------  

Em resposta à Declaração de Voto apresentada pelo senhor 

vereador doutor João Rodrigues, o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador, afirmou lamentar profundamente o teor da 

mesma Declaração, porque, como é do conhecimento de todos, 

não tem o mínimo de fundamento e é bem reveladora de quem 

produz tais afirmações.  ----------------------------------------------  

*A9*  Análise, Discussão e Votação da 3ª Revisão ao Orçamento e 

às Grandes Opções do Plano: Em seguida o senhor Presidente 

da Câmara tomou a palavra para se referir à finalidade 
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essencial desta proposta de revisão, e que se prende com a 

necessidade de, face à Lei dos Compromissos que impede desde 

o passado mês de fevereiro, a execução de obras, adequar o 

orçamento a esta realidade.  ------------------------------------------  

De facto, acrescentou, em face desta Lei, a Câmara Mun icipal 

tem estado impedida de executar o Plano e Orçamento, pelo que 

se deveria rever o mesmo Plano atendendo apenas à 

exequibilidade das obras que podem ser realizadas nos 

próximos 3 meses.  ----------------------------------------------------  

Não tendo sido suscitados quaisquer duvidas ou pedidos de 

esclarecimentos passou-se de seguida à votação da já referida 

3ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do, tendo a mesma 

sido aprovada por maioria, com a abstenção dos senhores 

vereadores do Partido Socialista.  ----------------------------------  

Mais foi deliberado, nos termos da Lei, remeter pa ra 

aprovação da Assembleia Municipal, o assunto referido em 

epígrafe.  ---------------------------------------------------------------  

*A10*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Fixação das 

Taxas de IMI para 2013: Em seguida o senhor Presidente 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra:  --------------  

‘- Considerando que a orientação do Município, tem sido de 

fixar taxas intermédias, entre os valores máximos e mínimos;  --  

- Considerando que cerca de 2/3 do Municípios Portugueses, 
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aplicam a taxa máxima de IMI;  -------------------------------------  

- Considerando que foram alteradas, através do Orçamento 

Geral do Estado para 2012, os valores máximos e mínimos 

para o IMI;  ------------------------------------------------------------  

- Considerando finalmente, a necessidade de articular a 

fixação das taxas de IMI, com o Plano de Saneamento 

Financeiro e o recurso ao PAEL, propõe -se a fixação das 

seguintes taxas intermédias:  ----------------------------------------  

a) Prédios urbanos ainda não avaliados, nos termos do 

IMI, a taxa de 0,7% (taxa que pode variar entre 0,5% e 

0,8%);  ----------------------------------------------------------  

b) Prédios urbanos avaliados, nos termos do IMI, a taxa 

de 0,4% (taxa que pode variar entre 0,3% e 0,5%).  ------  

Assim, o Município de Trancoso não  aplicará, no próximo ano, 

nem derrama sobre as atividades económicas, nem fixará, como 

a maioria dos Municípios, os valores máximos de IMI, optando 

por valores intermédios, compensando desta forma à fase 

critica que o País e os Portugueses vivem.  ------------------------  

Propõem-se ainda que o Município no próximo ano, opte pelos 

valores mínimos, uma vez que é de presumir que os prédios 

urbanos estejam todos já avaliados, segundo o novo regime 

legal, justificando aí sim, a descida das taxas para compensar 

o esforço das famílias.’  ----------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar por maioria , com os 

votos contra dos senhores vereadores do Partido Socialista, a 

proposta apresentada, que se pronunciaram pela aplicação 

das taxas aprovadas no ano passado, ou seja a taxa de 0,5 

para prédios urbanos não avaliados e de 0,3% para os prédios 

urbanos já avaliados nos termos do IMI.  -------------------------  

Mais foi deliberado, nos termos da Lei, remeter para 

aprovação da Assembleia Municipal, o assunto referido em 

epígrafe.  ---------------------------------------------------------------  

*A11*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Adesão ao  

PAEL - Programa Apoio à Economia Local - Programa II:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara deu a conhecer o 

Programa de Apoio à Economia Local – PAEL, considerado 

muito vantajosa a adesão do Município ao Programa II, uma 

vez que a autarquia não está em situação de reequilibro 

financeiro e por isso não se encontra da previsão do Programa 

I. ------------------------------------------------------------------------  

Considerou ainda que tendo este Município apresentado um 

Plano de Saneamento Financeiro para a sua divida de curto 

prazo, se devia harmonizar os dois instrumento s, aproveitando 

até ao limite, o Programa II do PAEL, mais vantajoso e de 

forma residual, o empréstimo da Caixa Geral de Depósitos. -----  

Assim, propôs a adesão do Município ao já citado Programa II 



 

 
Ata  n . º    1 8  /  2 01 2 .    Reuniã o  de    28 -0 9 -2 0 1 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

do PAEL. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção 

dos senhores vereadores do Partido Socialista, aderir ao 

Programa II do PAEL, devendo os serviços preparar toda a 

documentação necessária à formalização de tal adesão. --------  

Mais foi deliberado submeter esta deliberação à aprovação da 

próxima Assembleia Municipal.  ------------------------------------  

Seguidamente os senhores vereadores do Partido Socialista 

apresentaram a Declaração de Voto que de seguida se 

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

‘Atendendo a que os senhores vereadores da maioria PSD, não 

atenderam à nossa proposta de retirar e abdicar da proposta 

de contratação de um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, 

integrada no processo de saneamento financeiro do Município, 

não podíamos de forma alguma aprovar mais esta proposta de 

adesão ao Programa de Apoio à Economia Local e Plano de 

Ajustamento Financeiro, e consequente proposta de contração 

de mais um grande empréstimo, dado que tudo somado e caso 

viesse a ter aprovação do Tribunal de Contas o futuro do 

concelho de Trancoso, ficaria completamente hipotecado nas 

próximas décadas.  ----------------------------------------------------  

Por isso, abstemos nesta votação.’  ---------------------------------  

*A12*  Análise, Discussão e Votação do Plano de Ajustamento 
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Financeiro, documento a apresentar no âmbito do PAEL : 

Em seguida o senhor Presidente da Câmara tomou a palavra 

para afirmar que, tendo os documentos relativos ao assunto 

referido em epigrafe, sido distribuído aos senhores vereadores, 

mostrou-se disponível para prestar qualquer esclarecimento.  ---  

Não tendo sido suscitados quaisquer duvidas ou pedidos de 

esclarecimentos passou-se de seguida à votação do já referido 

Plano de Ajustamento Financeiro, tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, com a abstenção dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, a proposta apresentada, 

tendo os senhores vereadores do Partido Socialista justificado 

o respetivo sentido de voto, com a remissão para a Dec laração 

de Voto apresentada aquando da votação da proposta de 

adesão ao PAEL ------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, nos termos da Lei, remeter para 

aprovação da Assembleia Municipal, o assunto referido em 

epígrafe.  ---------------------------------------------------------------  

*A13*  Análise, Discussão e Votação da Proposta da Contração de 

um Empréstimo, a Contratar com o Estado no âmbito do 

PAEL:  Em seguida o senhor Presidente apresentou a proposta 

que se transcreve na íntegra:  ----------------------------------------  

'- Considerando que o Governo Português, entendeu aprovar o 

Programa de Apoio da Economia Local (PAEL), com a 
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publicação da Lei n° 43/2012, de 28 de agosto, destinado ao 

saneamento da divida de curto prazo dos Municípios,  

permitindo desta forma, o pagamento às empresas locais, 

assegurando desta forma a sua sustentabilidade;  --------------  

- Considerando que a Câmara Municipal já encetou um 

processo de saneamento, com recurso à banca;  ----------------  

- Considerando porém, as taxas de juro mais favoráveis, bem 

como o prazo de amortização;  ------------------------------------  

- Considerando ainda que, do rateio efetuado pelo Governo, 

não é possível o pagamento da totalidade da divida de curto 

prazo: ---------------------------------------------------------------  

Propõe-se à Câmara Municipal, a aprovação da contratação de 

um empréstimo a contratar com o Estado no âmbito do PAEL, 

Programa II, tendo subjacente a intenção que se expressa de 

aproveitamento conjunto dos financiamentos expressos 

provenientes do PAEL e do Plano de Saneamento, até ao 

integral pagamento da divida de curto prazo, utilizando -se na 

totalidade o apoio do Estado, que só poderá ir até ao limite de 

90% do valor elegível fixado pelo Governo para aquele 

Programa (4.004.405,436) e no restante e tão só, as verbas 

provenientes do empréstimo para o Saneamento Financeiro, até 

à liquidação total das dividas de curto prazo.'  -------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por maioria, com a 
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abstenção dos senhores vereadores do Partido Socialista, a 

proposta apresentada, tendo os senhores vereadores do 

Partido Socialista justificado o respetivo sentido de voto, com 

a remissão para a Declaração de Voto apresentada aquando 

da votação da proposta de adesão ao PAEL.  ---------------------  

Mais foi deliberado, nos termos da Lei, remeter para 

aprovação da Assembleia Municipal, o assunto referido em 

epígrafe.  ---------------------------------------------------------------  

*A14*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 440 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente 

mês de setembro, de Maria Isabel Cardoso de Aguiar Afonso, 

residente em Góis, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um edifício, sito em Porcas, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1840 da freguesia 

de São Pedro, 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.  ----------------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 444 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de setembro, de António Fernandes Júlio, 
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residente em Vale de Mouro, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de um edifício, sito na 

rua Principal, em Vale de Mouro, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 485 da freguesia de Tamanhos, 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 da 

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

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 467 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do corrente mês de setembro, de António Joaquim Bandarra 

da Silva, residente em Estoril, na qualidade de cabeça de casal, 

a solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, 

sita na capela, em Torre do Terrenho , inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 377 da freguesia de Torre do Terrenho, 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 d a 

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

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 468 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do corrente mês de setembro, de António Joaquim Bandarra 

da Silva, residente em Estoril, na qualidade de cabeça de casal, 
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a solicitar isenção de licença de utilização de um palhal, sito na 

rua Direita, em Torre do Terrenho , inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 178 da freguesia de Torre do Terrenho, 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.  ----------------  

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 475 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

24 do corrente mês de setembro, de Maria Lucinda Castro 

Diogo Monteiro, residente em Coimbra, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita em Cogula, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 290 da freguesia de Cogula, 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.  ----------------  

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 476 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

24 do corrente mês de setembro, de Alexandrina de Jesus 

Bernardes, residente em Vale do Seixo, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de um 
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palhal, sito em Carigas, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 80 da freguesia de Vale do Seixo, 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 da 

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

Transportes Escolares:  ---------------------------------------------  

*A20*  Isenção de Pagamento de Escalão A e B:  Em seguida foi 

presente informação do serviço de transportes escolares a dar 

conta que na sequência das medidas tomadas por este 

Município, nos anos letivos anteriores, referente á isenção de 

pagamento do transporte escolar, dos alunos a frequentar o 

ensino secundário, que beneficiam no estabelecimento de 

ensino, de escalão A e B, a solicitar definição para quais os 

critérios a adotar no próximo ano letivo, com este grupo de 

alunos.  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manter o espirito de decisões 

anteriores e alargar aos escalões A e B a isenção . --------------  

*A21*  ATL de Trancoso: Seguidamente foi ainda presente o 

requerimento número 2485, da Secretaria, que deu entrada 

nesta Câmara em 11 do corrente mês de setembro, do Centro 

Social e Paroquial de Trancoso a solicitar o transporte gratuito 

para as crianças que frequentam o ATL com deslocação para as 
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respetivas escolas.  ----------------------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que este percurso não tem 

qualquer custo para o Município.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou à semelhança do ano anterior 

garantir sem qualquer custo o referido transporte.  -------------  

*A22*  Pedido de Transporte:  De seguida foi presente o requerimento 

número 2622, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 

26 do corrente mês de setembro, de José Alberto Rente do 

Nascimento, residente em Ribeira do Freixo, com um filho a 

frequentar o infantário por imposição da Segurança Social, a 

solicitar, á semelhança do ano anterio r, a possibilidade de 

circular gratuitamente no transporte diário destinado aos 

estudantes do concelho, no percurso entre Ribeira do Freixo e 

Trancoso e vice-versa. -----------------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que ao entregar o filho no 

infantário, o pai desloca-se de mota para a sua residência,  

utilizando a mesma para vir à noite buscar o filho, seguindo os 

dois no autocarro deixando a mota para proceder da mesma 

forma no dia seguinte.  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a gratuitidade do 

transporte.  -------------------------------------------------------------  

*A23*  De seguida foi presente o requerimento número 1772, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês 
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de junho, de Vergílio Augusto Filipe, residente na Quinta da 

Lavagem, em Aldeia Nova, na qualidade de pai de Tiago 

Alexandre Morgado Filipe  a frequentar o 1º ano do ensino 

básico, solicita transporte desde a referida Quinta até á 

paragem do autocarro.  ------------------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que o referido aluno tem sido 

transportado de táxi até Aldeia Nova, seguindo de autocarro 

para Trancoso, tendo sido entregue a proposta no valor de 16 

euros diário, por Germano Bento Santos.  --------------------------  

A Divisão Financeira informou a Câmara que na sequência do 

envio do processo de despesa relativo à contratação de serviços 

de transporte escolar em táxi, para o ano letivo 2012/2013, do 

aluno Tiago Alexandre Morgado Filipe, informa que só poderá 

considerar-se a existência de Fundos Disponíveis após o visto 

do Tribunal de Contas ao empréstimo de médio/longo prazo 

associado ao Plano de Saneamento Financeiro apresentado pelo 

Município de Trancoso, pelo que se entende que até essa data 

não poderá existir a respetiva assunção de compromissos, sob 

pena de o processo de despesa ser ilegal.  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar ao empresário de 

táxis Germano Bento Santos pelo valor de 16 euros p or dia o 

referido transporte escolar . -----------------------------------------  

*A24*  Em seguida, foi presente o ofício 1901 que deu entrada nesta 
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Câmara em 17 do passado mês de Julho, da CERCIG – Guarda, 

a solicitar a continuação do transporte de Marcelo Henrique S. 

Domingues, desde a Venda do Cepo , de Diogo Figueiredo Sá 

Ramos e de Ricardo Nascimento , desde Freches para a Guarda, 

com início no dia 3 de Setembro.  -----------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que à semelhança dos anos 

letivos anteriores, o transporte de 3 alunos de Trancoso para a 

CERCIG, na Guarda,  tem sido garantido pelo Táxi Vieirinha, 

pelo preço de 40 euros por cada dia de transporte, sendo o 

transporte realizado apenas às segundas -feiras de Trancoso para 

a Guarda e às sextas-feiras da Guarda para Trancoso.  ------------  

A Divisão Financeira informou a Câmara  que na sequência do 

envio do processo de despesa relativo ao transporte , para o ano 

letivo 2012/2013, para a CERCIG, informa que só poderá 

considerar-se a existência de Fundos Disponíveis após o visto 

do Tribunal de Contas ao empréstimo de médio/longo pra zo 

associado ao Plano de Saneamento Financeiro apresentado pelo 

Município de Trancoso, pelo que se entende que até essa data 

não poderá existir a respetiva assunção de compromissos, sob 

pena de o processo de despesa ser ilegal.  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar à empresa de Táxi 

Vieirinha pelo preço de 40 euros por dia o referido transporte 

escolar.  ----------------------------------------------------------------  
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*A25*  De seguida foi presente o requerimento número 1920, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês 

de agosto, de Sérgio Duarte Pereira Tenreiro, residente na 

Quinta da Castanheira, em Vila Garcia, na qualidade de pai de 

Vera Cristina Santos Tenreiro a frequentar o 9º ano no 

estabelecimento de ensino de Vila Franca das Naves, solicita à 

semelhança dos anos anteriores ajuda económica para o  

transporte diário desde a referida Quinta até á paragem do 

autocarro.  --------------------------------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que à semelhança dos anos 

anteriores teve o custo diário de 20 euros.  -------------------------  

A Divisão Financeira informou a Câmara que na sequência do 

envio do processo de despesa relativo ao apoio ao transporte , 

para o ano letivo 2012/2013, da aluna Vera Cristina Santos 

Tenreiro, informa que só poderá considerar -se a existência de 

Fundos Disponíveis após o visto do Tribunal de Contas ao 

empréstimo de médio/longo prazo associado ao Plano de 

Saneamento Financeiro apresentado pelo Município de 

Trancoso, pelo que se entende que até essa data não poderá 

existir a respetiva assunção de compromissos, sob pena de o 

processo de despesa ser ilegal.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio de 20 euros 

por dia ao pai pelo referido transporte escolar.  ------------------  
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*A26*  De seguida foi presente o requerimento número 1986, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 20 do passado mês 

de julho, de Manuel Pedro Pinheiro Diogo, residente na Quinta 

do Pinheiro, em Aldeia Nova, na qualidade de pai de Rodrigo 

Emanuel Aires Diogo a frequentar o 11º ano na Escola 

Secundária de Trancoso, solicita transporte desde a referida 

Quinta até á paragem do autocarro.  ---------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que o referido alun o tem sido 

transportado de táxi até Aldeia Nova, seguindo de autocarro 

para Trancoso, tendo sido entregue a proposta no valor de 1 0 

euros diário, por Germano Bento Santos.  --------------------------  

A Divisão Financeira informou a Câmara que na sequência do 

envio do processo de despesa relativo à contratação de serviços 

de transporte escolar em táxi, para o ano letivo 2012/2013, do 

aluno Tiago Alexandre Morgado Filipe, informa que só poderá 

considerar-se a existência de Fundos Disponíveis após o visto 

do Tribunal de Contas ao emprés timo de médio/longo prazo 

associado ao Plano de Saneamento Financeiro apresentado pelo 

Município de Trancoso, pelo que se entende que até essa data 

não poderá existir a respetiva assunção de compromissos, sob 

pena de o processo de despesa ser ilegal.  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar ao empresário de 

táxis Germano Bento Santos pelo valor de 10 euros por dia o 
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referido transporte escolar.  -----------------------------------------  

*A27*  De seguida foi presente o requerimento número 2072, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês 

de julho, de Emília da Silva Abílio, residente na Quinta dos 

Vais, em Granja, na qualidade de mãe de Sandrina Abílio dos 

Santos Rebelo a frequentar o estabelecimento de ensino de 

Pinhel, solicita à semelhança dos anos anteriores ajuda 

económica para o t ransporte diário desde a referida Quinta até 

Ervas Tenras á paragem do autocarro.  ------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que à semelhança dos anos 

anteriores foi atribuído o valor de 50  euros por mês.-------------  

A Divisão Financeira informou a Câmara que na sequência do 

envio do processo de despesa relativo ao apoio ao transporte , 

para o ano letivo 2012/2013, da aluna Sandrina Abílio dos 

Santos Rebelo, informa que só poderá considerar -se a 

existência de Fundos Disponíveis após o visto do Tribunal de 

Contas ao empréstimo de médio/longo prazo associado ao Plano 

de Saneamento Financeiro apresentado pelo Município de 

Trancoso, pelo que se entende que até essa data não poderá 

existir a respetiva assunção de compromissos, sob pena de o 

processo de despesa ser ilegal.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio de 20 euros 

por dia ao pai pelo referido transporte escolar.  ------------------  
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*A28*  De seguida foi presente o requerimento número 2355, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado mês 

de agosto, de Ângela Maria Belo dos Santos  Garcia, residente 

na Quinta da Tapadinha, em Torres, na qualidade de mãe dos 

alunos Rafael Manuel dos Santos e André José dos Santos a 

frequentarem os estabelecimentos de ensino de Freches e 

Trancoso, respetivamente, solicita à semelhança dos anos 

anteriores ajuda económica para o transporte diário desde a 

referida Quinta até á paragem do autocarro.  -----------------------  

A Divisão Financeira informou a Câmara que na sequência do 

envio do processo de despesa relativo ao apoio ao transporte , 

para o ano letivo 2012/2013, do aluno André José dos Santos 

Garcia, informa que só poderá considerar -se a existência de 

Fundos Disponíveis após o visto do Tribunal de Contas ao 

empréstimo de médio/longo prazo associado ao Plano de 

Saneamento Financeiro apresentado pelo Município de 

Trancoso, pelo que se entende que até essa data não poderá 

existir a respetiva assunção de compromissos, sob pena de o 

processo de despesa ser ilegal.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio para o 

transporte escolar nas condições indicadas pelo valor de 6,50  

euros uma vez que não existe transporte escolar naquela 

localidade.  -------------------------------------------------------------  
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*A29*  De seguida foi presente o requerimento número 2408, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 4 do corrente mês 

de setembro, de Ana Paula Estevão Monteiro , residente em 

Póvoa do Concelho, na qualidade de encarregada de educação 

de Vera Monteiro Martins a frequentar o estabelecimento de 

ensino de Pinhel, solicita à semelhança dos anos anteriores 

ajuda económica para o transporte diário desde a Póvoa do 

Concelho até Vila Franca das Naves á paragem do autocarro.  ---  

Os serviços informaram a Câmara que à semelhança dos anos 

anteriores foi atribuído o valor de 20 euros por mês.-------------  

A Divisão Financeira informou a Câmara que na sequência do 

envio do processo de despesa relativo ao apoio ao transporte, 

para o ano letivo 2012/2013, da aluna Vera Monteiro Martins , 

informa que só poderá considerar -se a existência de Fundos 

Disponíveis após o visto do Tribunal de Contas ao empréstimo 

de médio/longo prazo associado ao Plano de Saneamento 

Financeiro apresentado pelo Município de Trancoso, pelo que 

se entende que até essa data não poderá existir a respetiva 

assunção de compromissos, sob pena de o processo de despesa 

ser ilegal.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio de 20 euros 

por mês à encarregada de educação da aluna pelo referido 

transporte escolar. ---------------------------------------------------  
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*A30*  De seguida foi presente o requerimento número 2607, da 

Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 25 do corrente 

mês de setembro, de Maria Cecília Nunes Rodrigues, residente 

em Trajinha, na qualidade de encarregada de educação de 

Diogo Filipe Oliveira Nunes a frequentar o estabelecimento de 

ensino de Vila Franca das Naves, solicita ajuda económica para 

o transporte diário desde a Trajinha até Bouça Cova á paragem 

do autocarro.  ----------------------------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que o aluno tem passe de 

Bouça Cova até Vila Franca das Naves, não existindo qualquer 

transporte até à Trajinha . --------------------------------------------  

A Divisão Financeira informou a Câmara que na sequência do 

envio do processo de despesa relativo ao apoio ao transporte , 

para o ano letivo 2012/2013, do aluno Diogo Filipe Oliveira 

Nunes, informa que só poderá considerar -se a existência de 

Fundos Disponíveis após o visto do Tribunal de Contas ao 

empréstimo de médio/longo prazo associado ao Plano de 

Saneamento Financeiro apresentado pe lo Município de 

Trancoso, pelo que se entende que até essa data não poderá 

existir a respetiva assunção de compromissos, sob pena de o 

processo de despesa ser ilegal.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio aos pais do 

aluno pelo valor de 40 euros por mês pelo referido transporte 
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escolar.  ----------------------------------------------------------------  

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

*A31*  Atribuição de Medalha Municipal:  De seguida o senhor  

vereador doutor António Oliveira apresentou a Proposta que se 

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

------------------------------ ‘PROPOSTA -----------------------------  

Considerando que a Srª. Drª. Emília Tracana se empenhou, ao 

longo dos últimos 20 anos na promoção, divulgação e 

animação do tecido sócio-económico de Trancoso e sua 

historia e tradições,  --------------------------------------------------  

Considerando ainda que o Regulamento de Atribuição de 

Medalha Municipal em vigor neste Município dispõe no seu 

artigo 6º que "A Medalha Municipal de Mérito visa distinguir 

as pessoas coletivas ou singulares que se evidenciam pelo seu 

significativo contributo no campo Social, Cultural, Económico, 

Humanitário, Desportivo ou outros de notável importância que 

justifiquem este reconhecimento.",  ---------------------------------  

Proponho, --------------------------------------------------------------  

Nos termos do Artigo 7º e 8º do citado regulamento que seja 
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atribuída à Srª. Drª. Emília Tracana, a Medalha Municipal de 

Mérito, grau ouro.’  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por unanimidade a 

presente proposta louvada por todos com justiça dando-se 

conhecimento à Assembleia Municipal.  ---------------------------  

*A32*  Escrituras de Justificação para se Proceder ao Registo 

Predial de vários Prédios Urbanos:  Em seguida, foi presente 

informação dos serviços dando conta que, c onsiderando que não 

é possível a utilização da escritura de compra e venda dos 

seguintes prédios urbanos, da freguesia de Tamanhos, cuja 

certidão matricial se anexa, para se proceder ao registo predial:   

Prédio urbano:  ----------------------------------------------------  

- Artigo matricial 548 –  Antiga cantina da escola primária 

de Tamanhos.  --------------------------------------------------  

Considerando, ainda, que não existe escritura de compra e 

venda que certifique a titularidade de propriedade, por parte do 

Município de Trancoso, dos seguintes prédios urbanos, da 

freguesia de Santa Maria, cujas certidões matriciais se anexam:   

Prédios urbanos:  --------------------------------------------------  

- Artigo matricial P2250 – Campo da feira em Trancoso;  --  

- Artigo Matricial P2251 – Terreno do posto de 

abastecimento Repsol;  ---------------------------------------  

- Artigo Matricial P2252 – Terreno do posto de 
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abastecimento Galp;.  -----------------------------------------  

Assim se propõe que se efetuem as escrituras de justificaçã o 

dos citados prédios, com o objetivo de se proceder ao seu 

registo na competente Conservatória do Registo Predial.  --------  

A Chefe da Divisão Financeira informou à consideração 

superior.  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder à justificação dos 

prédios constantes da informação.  ---------------------------------  

*A33*  Pedido de Colaboração: Em seguida foi presente o 

requerimento número 2051, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 26 do passado mês de julho, da Escola Profissional 

de Trancoso, a agradecer o trabalho desenvolvido pela doutora 

Celina Pinto e solicitar a colaboração para o próximo ano 

letivo. ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar o apoio do técnico 

em questão para o corrente ano letivo . ----------------------------  

*A34*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A35*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

modo de votação.  -----------------------------------------------------  
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*A36*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 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 redigiu. ---------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 

 


