
 

 
Ata  n . º    1 9  /  2 01 2 .    Reuniã o  de    10 -1 0 -2 0 1 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2012. -  

*A1*  Aos 10 dias do mês de outubro 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 , doutora Ivone Mouco e 

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

*A2*  Às 15,30 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 194 datado de 9 do corrente mês de outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 108.876,96 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 296.451,70 €.  ----------------  

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

*A4*  Intervenções:  O senhor vereador professor Amílcar Salvador  

lembrou mais uma vez que continua a aguardar a entrega do 

quadro de pessoal da Empresa Municipal, documento este que 
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já tinha solicitado por diversas vezes.  ------------------------------  

*A5*  O senhor vereador António Nascimento  tomou seguidamente a 

palavra para perguntar como estava a situação dos vencimentos 

na Empresa Municipal e como se preparava a internalização dos 

funcionários da referida Empresa.  ----------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu afirmando que a 

situação dos vencimentos se encontrava já regularizada.  --------  

Quanto à internalização, afirmou que o processo se encontra a 

ser organizado e preparado, nos termos da lei, devendo em 

princípio, ser objeto da referida internalização os funcionários 

que possuem vínculo à Empresa.  ------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Dissolução da Empresa Municipal TEGEC, EEM:  Em 

seguida o senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte 

proposta de deliberação que se transcreve  na íntegra:  ------------  

------------------ ‘PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO  -----------------  

A Lei n° 50/2012 de 31 de Agosto que, aprovou o regime 

jurídico da atividade Empresarial Local e das Participações 

Locais, prevê a dissolução obrigatória das Empresas 

Municipais, que cumpram um dos requisitos previstos no n° 1 

do Artigo 62° da citada Lei.  -----------------------------------------  

Ora, encontrando-se a Empresa Municipal Trancoso Eventos, 

E.E.M., numa das situações previstas na citada disposição 
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legal, quanto á obrigatoriedade daquela dissolução, é objetivo 

desta Câmara Municipal, propor até final até final do corrente 

ano, à Assembleia Municipal, a dissolução da mesma.  -----------  

Assim, importa desde já acautelar um conjunto de situações, 

até à dissolução formal da referida Empresa, designadamente, 

fazendo caducar todas as cedências de  equipamentos, para que 

o Município possa realizar os respetivos contratos de 

fornecimento de água, luz e gás.  ------------------------------------  

Importa, igualmente acautelar os processos relativos à 

internalização dos recursos humanos que reúnam as condições 

para o efeito.  ----------------------------------------------------------  

Propõe-se ainda que os Serviços preparem toda documentação 

necessária com soluções concretas, tendo em vista habilitar a 

Assembleia Municipal á tomada da deliberação de dissolução 

da TEGEC E.E.M..’  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

deliberação nos seus exatos termos.  -------------------------------  

*A7*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 483 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 26 do passado 

mês de setembro, de José Francisco Pinheiro Lopes, residente 

em Mêda, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma moradia, sita no Largo da Roseira, 
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em Trancoso, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

1838 da freguesia de São Pedro, 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.  ----------------  

*A8*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 498 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

8 do corrente mês de outubro, de Eduardo da Costa Lopes, 

residente em Valcôvo, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uns arrumos, sito na rua 

Principal, em Valcôvo, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 1631 da freguesia de Moreira de Rei, 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.  ----------------  

*A9*  Ocupação da Via Pública e Alteração de Edifício:  Em 

seguida, foi presente o requerimento número 466 da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 18 do 

passado mês de setembro, de Óptica d’El –  Rei, Limitada, com 

sede em Trancoso, a solicitar autorização para o restauro do 

edifício sito na rua da Corredoura, 3 -B, em Trancoso, bem 
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como solicita ocupação da via publica para a realização do 

referido restauro.  -----------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbani smo e 

Ambiente informou a Câmara que o  requerente solicita 

ocupação da via publica com andaimes para reparação da 

estrutura resistente do telhado. Não se vê inconveniente no 

pedido. -----------------------------------------------------------------  

No entanto, dado que a ocupação será na rua da Corredoura, 

principal entrada no centro de Trancoso, deverá haver o 

cuidado de libertar a rua no mais breve espaço de tempo 

possível.  ---------------------------------------------------------------  

Quanto ao pedido de subir a cumeeira do telhado ao nível do 

telhado confinante, este serviço informa que o pedido constitui 

uma alteração ao edifício passível de prévio pedido de 

licenciamento e obrigatória consulta do IGESPAR ---------------  

Este pedido contraria um estudo arquitetónico existente para 

todo o edifício designado "Casa dos Arcos " e cuja cópia o 

requerente anexou.  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solici tar parecer ao IGESPAR 

como proposto.  --------------------------------------------------------  

*A10*  Parque de Leilão de Gado – Alteração de Titularidade de 

Contadores de Água e Eletricidade:  Em seguida a Divisão 

Financeira informou a Câmara que na sequência da deliberação 
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do Executivo Municipal de 11 de abril último, relativa à 

alteração da titularidade dos contadores de água e eletricidade 

instalados no Parque de Leilão de Gado, vêm os serviços 

financeiros alertar para o facto de o protocolo estabelecido com 

a entidade Bandarra Cooperativa Agrícola do Concelho de 

Trancoso, CRL, prever na sua cláusula 5 ª que "Compete à 

Bandarra Cooperativa Agrícola, arrecadar todas as receitas e 

realizar todas as despesas de funcionamento correntes 

relativas à realização das feiras e mercados, pessoal, água e 

energia elétrica." -----------------------------------------------------  

Deste modo, e atendendo às razões invocadas na informação 

que esteve na génese da referida deliberação, e de forma a 

evitar a duplicação de custos para o Município, sugere -se que 

seja proposta uma revisão aos termos e condições do protocolo 

estabelecido em 2009. ------------------------------------------------  

Considerando que a referida alteração de titularidade dos 

contadores produziu efeitos a partir de Abril último, e que se 

prevê pagar no próximo mês de Setembro a prestação mensal 

correspondente ao mês de Abril, entende -se por conveniente 

que a proposta de revisão ao protocolo avance de imediato.  ----  

A Câmara Municipal deliberou rever para 1.000 euros, 

atendendo a que os custos a suportar são da responsabilidade 

da autarquia com exceção dos funcionários, devendo ser 
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refeito o protocolo.  ---------------------------------------------------  

*A11*  Cumprimento do Equil íbrio Corrente na Execução 

Orçamental do Exercício de 2012:  Em seguida a Divisão 

Financeira informou a Câmara que depois de os serviços 

financeiros terem efetuado uma análise à execução orçamental 

da receita e despesa corrente, concluiu-se que o equilíbrio entre 

as receitas cobradas e as despesas pagas não está a ser 

assegurado, existindo fortes probabilidades de tal situação de 

manter, ou mesmo agravar até ao final do ano. --------------------  

Tal facto resulta, em larga medida, do cumprimento do Plano 

de Liquidação de Pagamentos em Atraso elaborado no âmbito 

do disposto na Lei 8/2012, LCPA, que o Município tem estado 

a cumprir, do esforço de regularização da situação dos 

pequenos fornecedores do Município, essencialmente 

fornecedores de bens e serviços correntes, e ainda da r eposição 

da situação de equilíbrio da TEGEC, EEM efetuada no 

exercício de 2012.  ----------------------------------------------------  

Neste contexto, vêm os serviços solicitar informação sobre os 

procedimentos a adotar, nomeadamente no que respeita ao 

pagamento de vencimentos e despesas básicas de 

funcionamento. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, face ao circunstancialismo 

descrito, entender que se deve assegurar o pagamento dos 
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vencimentos e das despesas básicas de funcionamento da 

Câmara Municipal. ---------------------------------------------------  

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

*A12*  Valorização do Património Românico na Envolvente Rural 

de Trancoso : Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara 

apresentou o projeto referido em epígrafe.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto designado de  

‘Valorização do Património Românico na Envolvente Rural de 

Trancoso’ , candidatando-o a comparticipação comunitária, no 

âmbito da medida 3.2 do subprograma 3 do PRODER, 

considerando que o mesmo se reveste de reconhecido interesse 

para as populações e para a economia local.  ---------------------  

Mais foi ainda deliberado comprometer a inscrição do 

referido projeto em Plano e Orçamento para o próximo ano,  

assegurando o financiamento da componente nacional, 

através de recursos próprios.  ---------------------------------------  

*A13*  Bancas no Mercado Municipal:  Tendo sido publicitado por 

Edital que se encontram vagas bancas no Mercado Municipal, 

foi presente o requerimento:  -----------------------------------------  
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- Para Venda de Queijos, Presuntos e Enchidos: -------------  

Requerimento número 2498 da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 11 do passado mês de setembro, de 

Avelino Santos Silva, residente em Aguiar da Beira.  ----  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar ao referido 

concorrente Avelino Santos Silva a banca nº 24. ----------------  

*A14*  Fundos Disponíveis Mês de Setembro –  Realização de 

Despesa:  Em seguida foi presente informação da divisão 

financeira da autarquia que na sequência do envio à divisão 

financeira do processo de despesa relativa a contratação do 

serviço de transporte especial, para o ano letivo 2012/2013, 

para um aluno com deficiência física, informa -se 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.  --------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte de spacho: 

‘Considerando a especificidade do transporte, obrigação que 

decorre da Lei dado ser transporte escolar, adjudico à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso o transporte da criança, atenta às suas limitações 
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físicas, pelo valor de 40 euros por dia. À reunião para 

ratificação’.  -----------------------------------------------------------  

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

*A15*  Anulação de Compromissos:  Em seguida foi presente 

informação da divisão financeira da autarquia que Na sequência 

da análise dos processos de despesa com compromissos  não 

realizados, constatou-se existir um conjunto de transferências 

para diversas entidades, deliberadas pelo executivo, mas nunca 

protocoladas, cuja listagem se anexa.  ------------------------------  

Neste contexto, solicita-se que sejam informados os serviços 

sobre a previsão da eventual realização da despesa em causa, na 

medida em que tais decisões condicionam os trabalhos 

preparatórios prévios de elaboração dos documentos 

previsionais para 2013.  ----------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Tendo em atenção as dificuldades financeiras que o Municipio 

atravessa e havendo necessidade de proceder a um 

ajustamento, que permita dar cumprimento integral ás 

disposições da Lei número 8/2012 de 21 de fevereiro, 

determina a anulação dos processos elencados na seguinte 

listagem: ---------------------------------------------------------------  

- Freguesia de Aldeia Nova: 2.000,00 €;  ---------------------  

- Freguesia de Carnicães: 1.500,00 €;  ------------------------  
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- Freguesia de Castanheira: 1.500,00 €;  ---------------------  

- Freguesia de Cogula: 1.500,00 €;  ---------------------------  

- Freguesia de Cótimos: 1.500,00 €;  --------------------------  

- Freguesia de Feital: 1.500,00 €;  ----------------------------  

- Freguesia de Fiães: 2.000 €;  ---------------------------------  

- Freguesia de Freches: 2.500,00 €;  --------------------------  

- Freguesia de Granja: 1.500,00 €;  ---------------------------  

- Freguesia de Guilheiro: 1.500,00 €;  ------------------------  

- Freguesia de Moimentinha: 2.000,00 €;  --------------------  

- Freguesia de Moreira de Rei: 2.500,00 €;  ------------------  

- Freguesia de Palhais: 2.000,00 €; ---------------------------  

- Freguesia de Póvoa do Concelho: 2.000,00 €;  -------------  

- Freguesia de Reboleiro: 2.000,00 €;  ------------------------  

- Freguesia de Rio de Mel: 2.000,00 €;  -----------------------  

- Freguesia de Santa Maria: 4.000,00 €;  ---------------------  

- Freguesia de São Pedro: 4.000,00 €;  -----------------------  

- Freguesia de Sebadelhe da Serra: 1.500,00 €;  -------------  

- Freguesia de Souto Maior; 1.500,00 €;  ---------------------  

- Freguesia de Tamanhos: 2.000,00 €;  ------------------------  

- Freguesia de Terrenho: 1.500,00 €;  -------------------------  

- Freguesia de Torre do Terrenho: 1.500,00 €;  --------------  

- Freguesia de Torres: 1.500,00 €;  ----------------------------  

- Freguesia de Valdujo: 1.500,00 €;  --------------------------  
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- Freguesia de Vale do Seixo: 1.500,00 €;  -------------------  

- Freguesia de Vila Franca das Naves: 3.500,00 €;  ---------  

- Freguesia de Vila Garcia: 1.500,00 €;  ----------------------  

- Freguesia de Vilares: 2.000,00 €;  ---------------------------  

- Associação Cultural Recreativa Trancoso: 2.500,00 €;  ---  

- Associação Cultural Recreativa Trancoso: 1.000,00 €;  ---  

- Associação Bombeiros Voluntários Trancoso: 15.000,00 

€;  -------------------------------------------------------------  

- Associação Desenv. Regional Territórios Côa: 9.000,00 

€;  -------------------------------------------------------------  

- Turismo Serra da Estrela: 4.570,00 €;  ----------------------  

- Associação de Municípios Cova da Beira: 57.006,59 €.  --  

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

*A16*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A17*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que  é referido outro 

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

*A18*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 
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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 :  

 


