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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2013. ------  

*A1* Aos 22 dias do mês de abril do ano 2013, 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 10,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de setembro, na redação da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar as atas das reuniões de 29 

de janeiro e 11 e 25 de fevereiro, dispensando as suas leituras 

em virtude destas terem sido antecipadamente distribuídas a 

todos os membros da Câmara e que para efeitos do disposto no 

número 1 do artigo 91º do diploma atrás citado, as atas ora 

aprovadas, sejam afixadas no átrio do edifício dos Paços do 
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Município de Trancoso. ----------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 76 datado de 19 do corrente mês de abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 346.606,31 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 200.952,87 €. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A5* Análise, Discussão e Votação dos Documentos de Prestação 

de Contas referentes ao ano de 2012:  ----------------------------  

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 

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, 
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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 ---  

‘Em Dezembro de 2011, aquando da apresentação das GOP 

para 2012, considerámos o orçamento então apresentado de 

empolado, especulativo, ferido de credibilidade e um autêntico 

embuste, onde as receitas previstas eram apenas meras 

fantasias. --------------------------------------------------------------  

A conta da gerência agora apresentada vem confirmar tudo o 

que dissemos na altura. Afinal, o PS tinha razão! ----------------  

Importa ter bem presente os 3 orçamentos deste mandato 

autárquico. Para tal, observemos o quadro das despesas 

previstas nos orçamentos destes 3 últimos anos e comparemo-

lo com o quadro das despesas constantes nas respectivas 

contas de gerência: --------------------------------------------------  

-------------------------------Orçamentos-----------------------------  

 

----------------------------Contas de Gerência ----------------------  

 2010 2011 2012 

 2010 2011 2012 

Despesas Correntes 8.753.159 8.733.980 9.450.452 

Despesas Capital 17.942.434 21.115.622 14.718.385 

Total 26.695.593 29.849.602 24.168.810 
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Despesas Correntes 6.243.460 6.088.327 6.162.743 

Despesas Capital 4.647.329 4.591.693 3.515.758 

Total 10.890.789 10.680.020 9.678.501 

 

A diferença dos números é colossal, particularmente nas 

despesas de capital. --------------------------------------------------  

Se compararmos o que estava previsto no orçamento para 2012 

(24.168.810,00 €) com a conta de gerência agora apresentada 

(10.167.634,00 €) já com saldos de gerência e operações de 

tesouraria verificamos tão 'somente' menos 13.487.628,00 €.  --  

É caso para dizer que esta maioria PSD falhou em toda a linha 

e em todos os orçamentos. -------------------------------------------  

Terá sido mais um 'pequeno' engano, dirão alguns. --------------  

Pois é! Mas como diz o povo, 'mais vale um desengano que 

andar toda a vida enganado'.  ---------------------------------------  

Tanto na receita como na despesa, os valores globais dos 

números da conta de gerência de 2012 são os menores dos 

últimos 3 anos. --------------------------------------------------------  

A despesa corrente passou de 6.088.327,00€ em 2011 para 

6.162.743,00€ em 2012, aumentando quase 75.000,00€. 

Contrariamente, a despesa de capital diminuiu drasticamente 

(menos 1.075.935,00€, de 4.591.693,006 em 2011 para 

3.515.758,006 em 2012). ---------------------------------------------  

E o mais curioso é que o grande argumento, sempre 
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apresentado pela maioria PSD, de que as receitas correntes 

eram bem superiores às despesas correntes, permitindo alocar 

esse saldo às despesas de capital, este ano, e pela primeira 

vez, caiu por terra. Foi necessário recorrer à receita de capital 

para pagar despesa corrente. ---------------------------------------  

A taxa de execução anual das GOP ficou-se, assim, pelos 

38,75%. ----------------------------------------------------------------  

Mantém-se a falta de rigor, planeamento e transparência a que 

já nos habituaram. ----------------------------------------------------  

Mas, mesmo assim, este grau de execução é até elevado se 

comparado com o grau de execução do programa eleitoral com 

que o PSD se apresentou ao mandato autárquico 2009-2013! --  

De entre muitas das promessas, vale a pena recordar: ----------  

- A construção do novo Mercado Municipal e Centro 

Comercial envolvente ----------------------------------------  

- Área de localização empresarial junto do nó do IP2 ------  

- Construção do Centro Escolar da Ribeirinha --------------  

- Criação de um Gabinete Municipal da Juventude ---------  

- Apoiar e privilegiar a empregabilidade dos jovens, 

criando um bolsa de emprego própria ---------------------  

- Promover o Festival Anual da Juventude -------------------  

- Construção de um Centro de Artes destinado à actividade 

artística no domínio da música, da dança, do teatro, etc.  
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- Construção do Museu da Cidade e Centro de 

Interpretação da Batalha de Trancoso ---------------------  

- Intervir na valorização e qualificação do Centro 

Histórico de Moreira de Rei ---------------------------------  

- Diligenciar pela construção de um Parque Temático em 

Trancoso -------------------------------------------------------  

- Concretizar o Plano de Valorização da Albufeira da 

Barragem da Teja no Terrenho -----------------------------  

- Construir o novo cemitério de Trancoso --------------------  

- Apoiar a concretização da futura unidade de Cuidados 

Continuados ---------------------------------------------------  

- Aprovar a revisão do PDM de Trancoso --------------------  

- Requalificar a ligação da Trancoso ao nó do IP2 em 

faixa dupla ----------------------------------------------------  

- Reabilitar o edifício dos Paços do Concelho ---------------  

- Construir o novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso. ------------------------------------------------------  

É certo que faltam ainda 5 longos meses para fazerem o que 

prometeram e ainda não foi feito. Aguardemos.. .  -----------------  

Quanto ao endividamento, consideramos a dívida a terceiros 

ainda muito elevada (6.256.426,61 €), a que teremos de 

adicionar sempre o valor dos encargos com os empréstimos 

anteriormente contraídos (4.708.139,06 €) bem como os 
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encargos financeiros resultantes das obras realizadas no 

âmbito da Parceria Público-Privada.  ------------------------------  

Perante este cenário, parece-nos já não haver Plano de 

Saneamento Financeiro que resulte. --------------------------------  

Está provado que quem gasta sem fazer contas, arruína-se sem 

dar por isso! -----------------------------------------------------------  

E se, como diz o provérbio, 'enquanto há dívidas não há 

amigos', não serão muitos (e provavelmente cada vez menos) os 

amigos desta maioria PSD. ------------------------------------------  

Perante esta Conta de Gerência, com resultados operacionais, 

resultados financeiros, resultados correntes e resultados 

líquidos do exercício todos eles muito negativos, também nós 

teremos de dar nota negativa e votar contra esta Conta de 

Gerência. --------------------------------------------------------------  

Em conclusão, o ano de 2012 foi muito mau para o Município. 

Não houve obras, não há dinheiro, não há ideias. E foi também 

muito mau para os trancosenses. O desemprego, os impostos, 

os ordenados em atraso, a falta de dinheiro para aqui 

continuarem a viver faz com que um grande número de pessoas 

esteja a sair do nosso concelho. ------------------------------------  

Lamentamos muito e isto entristece-nos. ---------------------------  

Os trancosenses precisam de ter esperança e de acreditar num 

futuro melhor. ---------------------------------------------------------  
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Os trancosenses também têm o direito a viver e a ser felizes na 

sua própria terra. -----------------------------------------------------  

Os Vereadores do Partido Socialista, a)  Amílcar Salvador; 

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

Trancoso, 22 de Abril de 2013.’ ------------------------------------  

De seguida os senhores vereadores do Partido Social-democrata 

apresentaram a “Declaração de Voto” que se transcreve de 

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

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

‘A Declaração de Voto dos senhores vereadores eleitos pelo 

Partido Socialista parece mais um programa de propaganda 

politica, do que uma análise séria e realista do contexto 

nacional e local em que decorreu a execução do Plano e 

Orçamento relativo a 2012. -----------------------------------------  

É certo, que o Plano e Orçamento não passa de uma previsão 

que vem ao longo do ano a ser corrigida, sistematicamente, 

pelas revisões orçamentais. -----------------------------------------  

Facto, que os senhores vereadores ocultaram, ou por não 

estarem muito certos de saber, ou porque não interessa mesmo 

valorizar. --------------------------------------------------------------  

Quando o Plano e Orçamento para 2012 foi aprovado, não era 

possível antecipar a publicação da Lei dos Compromissos 

ocorrida em Fevereiro do ano de 2012. ----------------------------  
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A publicação desta lei, paralisou, completamente, a 

Administração Pública e a Administração Local no que toca à 

realização de despesa de investimento. ----------------------------  

O contexto da execução orçamental em 2012 ficou, assim, 

fortemente condicionado, impossibilitando o Município em 

cumprir o que se tinha proposto no Plano. ------------------------  

Será, que o recente regresso de ‘massas’ voltou a fazer pensar, 

de novo, os socialistas, de que os tempos de crise e emergência 

nacional que vivemos por sua culpa, são apenas um intervalo e 

que o devaneio cor de rosa pode ter continuidade? --------------  

Ora, o contexto em que decorreu a execução orçamental de 

2012, levou à natural redução da receita e da despesa, quer 

pela recessão dos mercados, que levou à retração da economia, 

quer em virtude da Lei dos Compromissos, que impossibilitou, 

de facto, a realização de receita e despesa de capital.  ----------  

Ainda assim, o grau de realização da receita e despesa em 

2012, no conjunto com os anos anteriores não foi tão critico 

como poderíamos supor. ---------------------------------------------  

Facto, que se deveu à enorme capacidade de execução do 

QREN, onde o Município de Trancoso apresenta uma taxa de 

99% de execução financeira, sendo o terceiro melhor município 

de toda a região centro. ---------------------------------------------  

Podem os socialista de Trancoso, continuar na senda da 
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critica, esgotando todos os adjetivos do dicionário para 

qualificar a gestão do PSD neste município, mas a verdade é 

que o concelho de Trancoso: ----------------------------------------  

- é o mais populoso a norte da Guarda, o que no passado 

não acontecia; ------------------------------------------------  

- mesmo no contexto de uma acentuada desertificação no 

interior, tem o 2º melhor resultado dos últimos censos; -  

- está no 3º lugar do ranking da Região Centro entre 80 

municípios no que diz respeito à execução do QREN;----  

- não vê qualquer serviço público encerrar; -----------------  

- apresenta ainda significativa dinâmica empresarial.  -----  

Fruto do querer e do saber de todos os Trancosenses, da 

dinâmica da Câmara, somos um concelho que tem razão de 

olhar para o futuro com confiança! --------------------------------  

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

*A6* 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, salientando 

os objetivos principais da mesma, mostrando-se disponível para 

prestar qualquer esclarecimentos. -----------------------------------  

Não havendo pedidos de esclarecimento, o senhor Presidente da 

Câmara colocou os documentos em causa à votação, tendo os 
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mesmos sido aprovados por unanimidade .  ------------------------  

*A7* 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. ------------------------------------------------------------  

*A8* Reposição do Equilíbrio Económico-financeiro das 

Sociedades Participadas pelo Município: Em seguida foi 

presente informação da divisão financeira da autarquia na 

sequência do envio para efetivação do cabimento / 

compromisso dos valores relativos ao assunto epigrafe, tal 

como disposto no número 2, do artigo 40º da Lei 50/2012 a dar 

conta não existir volume de Fundos Disponíveis suficientes 

para permitir a assunção de tais compromissos. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por maioria a 

reposição do equilíbrio económico-financeiro da TEGEC 

através de um plano de pagamentos, tendo votado contra os 

senhores vereadores do PS, professor Amílcar Salvador, 

António Nascimento e doutora Ivone Mouco. --------------------  
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Mais foi deliberado aprovar por unanimidade a reposição do 

equilíbrio económico-financeiro da Encanta. --------------------  

*A9* Licença Administrativa para a Alteração ao Loteamento 

Quinta do Conde:  Em seguida, foi presente o requerimento 

número 114 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 26 

do passado mês fevereiro, de José Manuel Pinto Inácio, a 

solicitar a alteração ao lote 87 do Loteamento Quinta do Conde.  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que analisado o pedido de 

alteração às características de edificabilidade do lote nº 87 do 

alvará de loteamento nº 2/2000. -------------------------------------  

Assim, no lote 87 a alteração é: -------------------------------------  

- Nº de pisos era de 2 e passa para 1; -------------------------  

- Área de construção era de 442,00 m2 e passa para 221,00 

m2. -------------------------------------------------------------  

A alteração solicitada enquadra-se nos termos do ponto 8º do 

artigo 27º do R.J.U.E. e está dispensada de qualquer outra 

formalidade, pelo não se vê inconveniente na aprovação por 

simples deliberação conforme o previsto no referido artigo. ----  

Nos termos do ponto 7º do artigo 27º do R.J.U.E. a alteração dá 

lugar a aditamento do alvará que deverá ser comunicado 

oficiosamente à C.R.P. para efeitos de averbamento.-------------  

Mais informa que a alteração em nada altera os valores das 
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áreas de cedência já efetuadas. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos da 

informação. -----------------------------------------------------------  

*A10*  Alteração ao Loteamento no Polo Industrial II de Vila 

Franca das Naves:  Seguidamente foi presente a Memória 

Descritiva e Justificativa relativa à alteração do loteamento 

referido em epígrafe que se reproduz na íntegra: -----------------  

‘1-INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------  

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa à 

alteração ao loteamento em epígrafe, alteração essa que a 

Câmara Municipal de Trancoso pretende efetuar e que se traduz 

no seguinte: -----------------------------------------------------------  

-Eliminação de dois lotes, número 13 e número 14, que 

terão como consequência o aumento da área de outros 

lotes (lotes número 4, número 6, número 7, número 8, 

número 10, número 11 e número 12). ----------------------  

- Redução de área dos lotes número 5 e número 9. ----------  

Os parâmetros considerados para a área de intervenção estão de 

acordo com a classe de espaços e de acordo com o Plano 

Diretor Municipal.  ----------------------------------------------------  

2-ÁREA E INDICES -------------------------------------------------  

a)-Área total do terreno: 33.945,00 m2 -----------------------  

b)-Área total dos lotes: 22.112,33 m2 ------------------------  
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c)-Área total de arruamentos: 4.334,22 m2 -------------------  

d)-Área total de passeios: 762,94 m2 -------------------------  

e)-Área total de estacionamentos públicos: 1.399,19 m2 ---  

f)-Área total de espaços verdes de utilização coletiva: 

4.336,32 m2 ---------------------------------------------------  

g)-Número de lotes: 12 -----------------------------------------  

h)-Número de lugares de estacionamento público: 85 -------  

i)-Número de lugares de estacionamento privado: 376 ------  

j)-Área total de construção: 14.117,30 m2 -------------------  

l)-área total de implantação: 7.058,65 m2 --------------------  

QUADRO DE ÍNDICES URBANÍSTICOS 

    PDM PROPOSTO 

COS (b) coeficiente de ocupação do solo (bruto) max 0,2 0,2 

COS (l) 
coeficiente de ocupação do solo (liquido) em 
cada lote 

max 0,4 0,4 

CV 
(l) 

coeficiente volumétrico (liquido) em cada lote 4m3/m2 3,25m3/m2 

 

lotes Área do lote 
área de 

implantação 
área bruta 
construção 

COS 
liquid

o 

Cvol 
[m2/m3] 

área não 
impermea
bilizada 

n.º pisos cércea uso 

Abaixo 
cota 

soleira 

Acima 
cota 

soleira 
  

PDM --------   -------- 0,40 4,0 20% -------- 2 6,5 industrial 

L1 1.697,35 450,00 900,00 0,27 1,7 339,47 1 2 6,5 industrial 

L2 970,35 450,00 900,00 0,46 3,0 194,07 1 2 6,5 industrial 

L3 1.941,15 450,00 900,00 0,23 1,5 388,23 1 2 6,5 industrial 

L4 2.897,50 1.000,00 2.000,00 0,35 2,2 579,50 1 2 6,5 industrial 
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L5 1.111,10 443,20 886,40 0,40 2,6 222,22 1 2 6,5 industrial 

L6 1.118,60 443,20 886,40 0,40 2,6 223,72 1 2 6,5 industrial 

L7 2.489,00 774,30 1.548,60 0,31 2,0 497,80 1 2 6,5 industrial 

L8 1.158,80 428,75 857,50 0,37 2,4 231,76 1 2 6,5 industrial 

L9 1.156,35 422,85 845,70 0,37 2,4 231,27 1 2 6,5 industrial 

L10 1.366,55 546,30 1.092,60 0,40 2,6 273,31 1 2 6,5 industrial 

L11 1.711,25 650,05 1.300,10 0,38 2,5 342,25 1 2 6,5 industrial 

L12 4.494,33 1.000,00 2.000,00 0,22 1,4 898,87 1 2 6,5 industrial 

Totais 22.112,33 7.058,65 14.117,30 --- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

 

ÁREAS DE CEDÊNCIAS 

Área total do terreno 33.945,00 m2 

Área bruta de construção [máximo] 14.117,30 m2 

ÁREAS  PDM PROPOSTO 

Área total dos equipamentos de utilização coletiva 10/100m2 a.c. 1.411,73 m2 0,00 m2 

Área total dos espaços verdes de utilização coletiva 10/100m2 a.c. 1.411,73 m2 4.336,32 m2 

Área total dos lotes ------- 22.112,33 m2 

Área total estacionamentos públicos à superfície ------- 1.399,19 m2 

Área total passeios públicos ------- 1.762,94 m2 

Área total vias ------- 4.334,22 m2 

Estacionamento 1 lugar/50m2 a.b.c. 282 lugares 282 lugares 

Estacionamento público à superfície 
25% da área de 
estacionamento 

71 lugares 71 lugares 

Estacionamento público ligeiros à superfície ------- 57 lugares 

Estacionamento público pesados à superfície ------- 14 lugares 

Estacionamento público pesados à superfície ------- 14 lugares 

Estacionamento privado ligeiro 
1 lugar/25m2 estrutura 

edificada 
------- 282 lugares 

Ou estacionamento privado pesados 
1 lugar/75m2 estrutura 

edificada 
------- 94 lugares 
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NOTAS:  a cota de soleira deverá ser definida pela rasante da via no ponto mais alto da entrada principal do lote. 

  
a a.b.c. acima da cota de soleira destina-se a Indústria/Armazéns e actividades compatíveis e inclui áreas de apoio 
administrativo. 

  a a.b.c. abaixo da cota de soleira destina-se a garagens. 

 
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração do 

loteamento industrial em Vila Franca das Naves, nos termos 

da informação, devendo ser cumpridos os demais formalismos.  

Mais se certifica que o titular dos lotes número 5 e número 6 

– Jorge F. Ramos, Unipessoal, Limitada, NIPC 510174523, 

teve intervenção no processo administrativo de alteração da 

operação de loteamento. ---------------------------------------------  

*A11*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 196 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente 

mês de abril, de Armando Caseiro Amado, residente em Cogula, 

a solicitar isenção de licença de utilização de uma arrecadação, 

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

o artigo 283 da freguesia de Cogula, 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 da 

interessada, considerar isenta de licenciamento. ----------------  

*A12*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente uma Certidão expedida pelo Sector de Licenciamento 
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de Obras Particulares e Loteamentos onde certifica que, de 

harmonia com despacho exarado em requerimento entrado nesta 

Câmara sob o número 177, apresentado por João Abel Rebelo,  

residente em Rua Carlos José Barreiros, nº 3, r/c dtº, freguesia 

de Arroios, concelho de Lisboa, que o prédio urbano sito em 

Vale de Mouro, freguesia de Tamanhos, concelho de Trancoso, 

inscrito sob o artigo matricial número 452, está isento de 

licença de utilização, uma vez que, o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número 38.382, de 7 

de agosto de 1951. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

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

*A13*  Instituto do Cinema e do Audiovisual: Em seguida foi 

presente o Protocolo a celebrar com o Instituto do Cinema e do 

Audiovisual, para o projeto denominado ‘Cinema Português em 

Movimento, que se reproduz na íntegra: ---------------------------  

----------------------------‘PROTOCOLO ----------------------------  

O Instituto do Cinema e do Audiovisual, (ICA) criado pelo 

Decreto-Leí nº 95/2007, de 29.03 e reestruturado pelo Decreto-
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Lei nº 79/2012, de 27.03, é um Instituto Público que tem por 

missão apoiar o desenvolvimento das atividades 

cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à 

divulgação e circulação nacional e internacional das obras,  

potenciando o surgimento de novos valores, contribuindo para 

a diversidade de oferta cultural e para a promoção da língua e 

da identidade nacionais. ---------------------------------------------  

A ação institucional de intervenção do Estado no setor 

cinematográfico em Portugal remonta a 1973, na sequência da 

publicação da Lei nº 7/71, e após a publicação do Decreto-Lei 

nº 184/73, de 25.05, que determinou o início de funções do IPC 

- Instituto Português de Cinema. -----------------------------------  

Comemora-se, assim, no presente ano de 2013, 40 anos de 

atividade institucional dirigida à proteção e desenvolvimento 

da atividade cinematográfica em Portugal. -----------------------  

Para celebração desse aniversário e com os objetivos de 

divulgar e valorizar a produção fílmica nacional, estimular o 

acesso dos cidadãos à cultura cinematográfica portuguesa e 

promover a proximidade entre este Instituto e a sociedade 

civil, o ICA inicia no ano de 2013 um conjunto de iniciativas, 

sob o título genérico de Cinema Português em Movimento. -----  

No âmbito de uma maior aproximação à sociedade civil,  

assumem particular relevância as Autarquias Locais que pela 
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proximidade com os cidadãos se revelam parceiros singulares e 

vão de encontro aos objetivos das iniciativas que o ICA se 

propõe levar a cabo. -------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal de Trancoso constitui-se como 

parceiro privilegiado para o ICA, para o desenvolvimento do 

projeto Cinema Português em Movimento. -------------------------  

Neste contexto, é celebrado o presente Protocolo, que consigna 

os termos da parceria entre o ICA e a CM de Trancoso e 

integra as três ações de exibição, ao ar livre em espaços 

públicos, de obras cinematográficas nacionais, uma a realizar 

no Adro da Igreja de Santa Maria, em Trancoso, outra a 

realizar em Freches e outra a realizar em Rio de Mel, 

convocando a população em geral que à mesma se queira 

associar. ---------------------------------------------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

INSTITUTO DO CINEMA E AUDIOVISUAL, ICA-IP, adiante 

designado abreviadamente por ICA, pessoa coletiva nº 

504289616, com sede na Rua de São Pedro de Alcântara, nº 45, 

1º, em Lisboa, representado por José Pedro Ribeiro Gomes da 

Silva, portador do Cartão de Cidadão nº 7413469 que outorga 

na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo do ICA, como 

Primeiro Outorgante, ------------------------------------------------  
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E ------------------------------------------------------------------------  

Câmara Municipal de Trancoso, pessoa coletiva nº 501143726, 

com sede na Praça do Município, em Trancoso, representado 

por Júlio José Saraiva Sarmento, que outorga na qualidade de 

Presidente da Câmara, -----------------------------------------------  

É celebrado o presente Protocolo, que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------  

-----------------------CLÁUSULA PRIMEIRA  ----------------------  

-------------------------------(Objeto) ---------------------------------  

Pelo presente Protocolo, os outorgantes acordam colaborar 

entre si e desenvolver esforços em conjunto para o 

desenvolvimento de ações culturais de exibição de obras 

cinematográficas nacionais, apoiadas pelo ICA, destinadas a 

promover o cinema português, no âmbito da iniciativa Cinema 

Português em Movimento. -------------------------------------------  

-----------------------CLÁUSULA SEGUNDA  ----------------------  

-------------------------(Ações a desenvolver) -----------------------  

1. As partes acordam na organização conjunta de diversas 

ações de exibição de filmes portugueses, a título gratuito, nos 

seguintes termos: -----------------------------------------------------  

a) Exibição de obras cinematográficas nacionais em 

Cineteatros e Auditórios Municipais; ----------------------  

b) Exibição pública de obras cinematográficas nacionais, 
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a ter lugar em espaços públicos da Autarquia, em 

particular em vilas e aldeias ao ar livre. ------------------  

2. Os programas e calendarização das ações referidas no 

número anterior constam de anexo ao presente Protocolo, do 

mesmo fazendo parte integrante. ------------------------------------  

-----------------------CLÁUSULA TERCEIRA -----------------------  

----------------------------(Obrigações) ------------------------------  

1. Compete ao ICA: ---------------------------------------------------  

1.1. Quanto à iniciativa referida na alínea a) do nº 1 da 

Cláusula Segunda (cineteatros e auditórios): ---------------------  

a) Assegurar a autorização de exibição e cedência dos 

filmes solicitados, desde que disponíveis no acervo 

fílmico do ICA; -----------------------------------------------  

b) Promover no seu site a divulgação da programação das 

ações do âmbito do presente Protocolo, bem como a sua 

publicitação através dos meios de comunicação social; -  

c) Facultar o material promocional de que disponha sobre 

os filmes a exibir; --------------------------------------------  

1.2. Quanto à iniciativa referida na alínea b) do nº 1 da 

Cláusula Segunda (vilas e aldeias): --------------------------------  

a) Assegurar os recursos humanos, técnicos e financeiros 

adequados à realização desta iniciativa; ------------------  

b) Montagem e desmontagem do evento; ----------------------  
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c) Assegurar a autorização de exibição e cedência dos 

filmes; ----------------------------------------------------------  

d) Promover no seu site a divulgação da programação das 

ações do âmbito do presente Protocolo, bem como a sua 

publicitação através dos meios de comunicação social.  -  

2. Compete à Câmara Municipal de Trancoso: --------------------  

2.1. Quanto à iniciativa referida na alínea a) do nº 1 da 

Cláusula Segunda (cineteatros e auditórios): ---------------------  

a) Disponibilizar a sala de cinema para a realização da 

ação mencionada; --------------------------------------------  

b) Enviar os dados de bilheteria de acordo com o Dec. 

Lei; -------------------------------------------------------------  

c) Recolher através de questionário a apreciação dos 

espetadores ----------------------------------------------------  

d) Disponibilizar informação relativa aos recintos de 

cinema. ---------------------------------------------------------  

2.2. Quanto à iniciativa referida na alínea b) do nº 1 da 

Cláusula Segunda (vilas e aldeias): --------------------------------  

a) Divulgação: Imprensa Regional (Boletins; Rádio e 

outros meios que acharem pertinentes); -------------------  

b) Licenças de ocupação de espaço e ruído (das 16H até às 

24H incluindo montagem e desmontagem); ----------------  

c) Energia Elétrica - fornecimento de energia elétrica de 
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baixa tensão; --------------------------------------------------  

d) Controlo a iluminação pública do espaço do evento 

(desligar antes do começo da exibição); -------------------  

e) Providenciar a disponibilização de cadeiras para o 

público (aproximadamente 100 pessoas); ------------------  

f) Providenciar a disponibilização o transporte de 

munícipes - centros de dia, escolas e quaisquer outras 

coletividades que possam estar interessadas 

(facultativo). --------------------------------------------------  

-----------------------CLÁUSULA QUARTA  ------------------------  

-------------------------(Disposições finais) -------------------------  

1. O presente Protocolo poderá ser rescindido ou modificado 

por acordo expresso dos Outorgantes. -----------------------------  

2. O presente Protocolo produz efeitos a partir da data da sua 

assinatura, é válido pelo período de um ano podendo ser 

renovado sucessivamente por iguais períodos. --------------------  

3. Eventuais situações não expressas neste Protocolo e que 

venham a colocar-se no decurso da execução do mesmo, devem 

ser resolvidas de mútuo acordo entre os dois Outorgantes. -----  

O presente Protocolo, que vai ser assinado por ambas as 

partes, consta de dois exemplares iguais, ambos fazendo 

igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de cada um dos 

Outorgantes.-----------------------------------------------------------  
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Lisboa, 29 de Abril de 2013. ----------------------------------------  

Pelo ICA ---------------------------------------------------------------  

Pela Câmara Municipal’ ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Protocolo a celebrar 

com o Instituto do Cinema e do Audiovisual, para o projeto 

denominado ‘Cinema Português em Movimento, dando 

poderes ao senhor Presidente da Câmara para a sua outorga. -  

*A14*  Análise, discussão e votação das contas do exercício da 

Empresa Municipal TEGEC relativas a 2012: Seguidamente 

foi presente o requerimento número 842, da Secretaria, que deu 

entrada nesta Câmara em 19 do corrente mês de abril, a enviar, 

de acordo com o estabelecido no artigo 42º, número 1, alínea g) 

da Lei número 50/2012 de 31 de agosto, para apreciação e 

aprovação, o relatório e contas do ano de 2012. ------------------  

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. -----------------------------------------------------------------  

*A15*  Fundos Disponíveis - Realização de Despesa: Em seguida foi  

presente informação da divisão financeira da autarquia na 

sequência do envio do processo de despesa referente à 

realização de uma deslocação promovida pelo Agrupamento de 

Escolas, a dar conta que não existem fundos disponíveis pelo 
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que não se poderá permitir a assunção de compromissos, sob 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio através de 

subsídio no valor de 400 euros. ------------------------------------  

Mais foi deliberado aprovar por unanimidade a reposição do 

equilíbrio económico-financeiro da Encanta. --------------------  

*A16*  Alienação da Antiga Escola Primária de Vilares: Em seguida 

foi presente o requerimento número 168, que deu entrada nesta 

Câmara em 16 de janeiro de 2012, da Alto da Broca – 

Associação de Produtores Florestais, com sede em Vilares, a 

solicitar a cedência da referida antiga escola primária. ----------  

A Câmara Municipal, reconhecendo a importante atividade 

desenvolvida pela Associação de Produtores Florestais de 

Vilares, deliberou vender à mesma Associação, a antiga 

Escola Primária da Freguesia, pelo valor de 500 euros, 

instalações estas já cedidas por comodato àquela Associação.  

Mais foi deliberado considerar que o valor da avaliação do 

imóvel, permite que a sua avaliação seja da competência da 

Câmara Municipal e que esta possa ocorrer, a título 

excecional de forma direta face designadamente às obras de 

reparação já ali realizadas pela mesma Associação, o contrato 

de comodato existente e a afetação que será dada a tal 

edifício. ----------------------------------------------------------------  
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O referido imóvel encontra-se inscrito na matriz predial sob o 

artigo 567 da freguesia de Vilares e descrito na Conservatória 

sob o número 1305/2012029. ----------------------------------------  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal para outorga da competente escritura. -----  

*A17*  Alienação da Antiga Escola Primária de Miguel Choco: Em 

seguida foi presente o requerimento número 861, que deu 

entrada nesta Câmara em 19 do passado mês de abril, do Clube 

Trancosense – Associação Cultural e Recreativa, com sede em 

Trancoso, a solicitar a cedência a título definitivo da referida 

antiga escola primária. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal, tem protocolo há vários anos com o 

Clube Trancosense – Associação Cultural e Recreativa a 

cedência por comodato das instalações da antiga Escola 

Primária de Miguel Choco, anexa da freguesia de Santa 

Maria. ------------------------------------------------------------------  

Assim, ao longo destes anos, aquela coletividade remodelou e 

ampliou o espaço e respetiva zona envolvente, permitindo que 

ali se desenvolvam imensas atividades de índole cultural e 

recreativo, não só da responsabilidade do próprio Clube 

Trancosense, como de outras instituições do concelho a quem 

disponibilizam o edifício. -------------------------------------------  

Ora, reconhecendo o trabalho meritório demonstrado pelo 
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Clube Trancosense, em particular na utilização do espaço do 

antigo edifício da Escola Primária a Câmara Municipal 

deliberou vender ao Clube Trancosense – Associação Cultural 

e Recreativa, a antiga Escola Primária de Miguel Choco, pelo 

valor de 500 euros, instalações estas já cedidas por comodato 

a esta entidade. -------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, considerar que o valor da avaliação do 

imóvel, permite que a sua alienação seja da competência da 

Câmara Municipal e que esta ocorra a título excecional, de 

forma direta, face, ao interesse público envolvido decorrente 

da afetação que continuará a ser dada ao edifício bem como 

ao facto de o Clube Trancosense ter realizado obras de 

recuperação e ao contrato de comodato existente. ---------------  

O referido imóvel encontra-se inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 613 da freguesia de Santa Maria e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob 

o número 2173/20100527. -------------------------------------------  

Mais foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal para outorga da competente escritura. -----  

*A18*  Venda de Terreno por Alinhamento:  Em seguida foi presente 

informação da Divisão de Planeamento. Licenciamento, 

Urbanismo e Ambiente a dar conta que a parcela de terreno, 

situada no gaveto da Avenida D. Sancho II junto à E.M. 600,  
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tem uma área de 293 metros quadrados. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou vender por alinhamento uma 

área de 293 metros quadrados ao preço de 4 euros ao senhor 

Nuno Miguel Martins dos Santos. ---------------------------------  

*A19*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A20*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A21*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

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 foi aprovada em minuta e 

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:  

 
 
 
 


