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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 28 DE MAIO DE 2013. -------------------------  

*A1*  Aos 28 dias do mês de maio 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 15,00 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 6 e 

18 de março e 1 de abril, 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 



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Município de Trancoso.  ----------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 100 datado de 27 do corrente mês de maio e que 

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

- Operações Orçamentais: 625.300,92 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 227.343,25 €.  ----------------  

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

*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para se referir à obra dos 

arruamentos de Moreira de Rei, afirmando te r tido 

conhecimento que alguns arruamentos  tinham sido executados, 

faltando no entanto executar outros, que, naturalmente, 

acrescentou, também as pessoas aguardam que sejam 

concretizados.  ---------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que era 

necessário analisar com cuidado a execução dessa obra, pois os 

arruamentos considerados essenciais têm que ser feitos.  ---------  

*A6*  Seguidamente, tomou a palavra o senhor vereador douto r 

António Oliveira para, de uma forma muito sintética, referir as 

questões mais importantes  que importa, na sua perspetiva 

destacar no Relatório de Contas, relativo a 2012, referente à 

Escola Profissional, documento este que foi distribuído pelos 
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senhores vereadores.  -------------------------------------------------  

*A7*  Análise, discussão e votação do Projeto de Fusão das 

Empresas Municipais, do Estudo de Viabilidade Económica 

e Financeira e respetivos Estatutos:  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, com maioria, com os 

votos contra dos senhores vereadores do PS.  ---------------------  

Mais foi deliberado enviar-se à Assembleia Municipal.  --------  

Seguidamente os senhores vereadores do PS apresentaram a 

Declaração de Voto que se reproduz na íntegra:  ------------------  

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

Pelas razões apresentadas já na Declaração de Voto da 

reunião de 25 de fevereiro, sob a proposta de reorganização da 

atividade empresarial local e fusão das empresas que, em 

nosso entender não reunião, nem reúne, os requisitos legais 

constantes na Lei nº. 50/2012 de 31 de agosto.  -------------------  

- Considerando, agora, a discrepância entre o valor 

patrimonial e o valor contabilístico apresentado em 31 -12-

2012 dos 3 imóveis construídos no aumento da PPP a saber : ---  

 Valor 

Patrimonial  

Valor 

Contabilístico 

Central de Camionagem. .  .  . . . .   138.205€  2.627.281€  

Centro Cultural de Vila Franca 

das Naves .  . . . . .  .  . . . .  .  . . . . .   

 

415.556€  

 

1.673.214€  

Terreno Campo da Feira . . . . . .   2.302.480€  3.389.909€  

 

Considerando que o projeto de fusão consagra um aumento 
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generalizado dos custos de utilização para acesso a todos os 

equipamentos, entre um mínimo de 15% e 50%.  ------------------  

- E considerando ainda que continuarão a ser imputados à 

Câmara Municipal todos os custos, e no valor que for 

necessário, para o equilíbrio e sustentabilidade desta nova 

estrutura, bem como os custos exorbitantes relativos às 

amortizações e juros do empréstimo da Paceteg, na Caixa 

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

Os vereadores do Partido Socialista votam contra o Projeto de 

Fusão das empresas municipais, estudo de viabilidade 

económica e financeira e estatutos.  --------------------------------  

Trancoso, 28 de maio de 2013’.  -------------------------------------  

Votados os documentos acima em referência, o senhor vereado r 

doutor António Oliveira tomou a palavra para assinalar a forma 

de votação dos senhores vereadores do PS, afirmando que, ao 

votarem contra, tal significa, a falta de solidariedade, para com 

os trabalhadores da Empresa Municipal, porque, acrescentou, a 

não aprovação, significa a colocação de mais um conju nto 

significativo de trabalhadores no desemprego no concelho de 

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

Em resposta à Declaração de Voto do senhor vereador doutor 

António Oliveira, o senhor vereador António Nascimento 

afirmou que, enquanto vereador eleito nas listas do PS, sempre 
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se preocupou em ser leal com o Partido, e em cumprir as 

funções para que foi eleito.  ------------------------------------------  

Assim, acrescentou, após ouvir a intervenção do senhor 

vereador doutor António Oliveira, considerou que as mesmas 

teriam sido validas, se tivessem sido praticadas até ao passado 

dia 28 de fevereiro.  ---------------------------------------------------  

*A8*  Análise, Discussão e Votação do Estudo de Viabilidade 

Económica e Financeira:  -------------------------------------------  

Em seguida foi presente o Estudo referido em epígrafe que se 

reproduz seguidamente na íntegra:  ---------------------------------  

----------ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA ----------  

------------------------E FINANCEIRA  -----------------------------  

ÍNDICE ----------------------------------------------------------------  

1. Introdução ----------------------------------------------------------  

2. Enquadramento das operações de reorganização  ---------------  

3. Dinâmicas de desporto e cultura no concelho de Trancoso  ---  

4. Evolução da atividade da PACETEG ----------------------------  

4.1. Descrição da empresa --------------------------------------  

4.2. Descrição dos equipamentos  ------------------------------  

4.3. Descrição das atividades desenvolvidas  -----------------  

4.4. Descrição da evolução económica -financeira -----------  

5. Evolução da atividade da TEGEC --------------------------------  

5.1. Descrição da empresa  --------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

5.2. Descrição dos equipamentos  ------------------------------  

5.3. Descrição das  atividades desenvolvidas  -----------------  

5.4. Descrição da evolução económica -financeira -----------  

6. Objetivos e motivos da operação  ---------------------------------  

7. Pressupostos do estudo de viabilidade  --------------------------  

8. Dados e estimativas orçamentais  ---------------------------------  

8.1. PACETEG ---------------------------------------------------  

8.2. TEGEC ------------------------------------------------------  

9. Demostração financeiras agregadas  ------------------------------  

10. Orçamento de tesouraria  -----------------------------------------  

11. Quadro de pessoal  ------------------------------------------------  

12. Evolução das transferências do Municipio  --------------------  

13. Conclusões --------------------------------------------------------  

SIGLAS E ABREVIATURAS ---------------------------------------  

PACETEG:         PACETEG, S.A.  ----------------------------------  

TEGEC:    .    T.E.G.E.C. – Trancoso Eventos, Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M.  -------------------  

CMT:                  Câmara Municipal de Trancoso  ----------------  

SEL:                    Setor Empresarial Local  ------------------------  

RJAELPL:           Regime Jurídico da Atividade Empresarial 

Local e das Participações Locais  -------------  

--------------APRESENTAÇÃO DO PROJETO ------------------  
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1. INTRODUÇÃO-----------------------------------------------------  

No seguimento da entrada em vigor da Lei n.º 50/2012, de 31 

de Agosto que aprovou o regime jurídico da atividade 

empresarial local e das participações locais o Município de 

Trancoso viu-se obrigado a reorganizar a sua atividade 

empresarial local.  -----------------------------------------------------  .....  

Assim, a Câmara Municipal de Trancoso, deliberou por 

maioria, em 25 de Fevereiro de 2013 proceder às seguintes 

operações de reorganização local:  ----------------------------------  

 - Aquisição pelo Município de Trancoso da participação 

social de 51% que o parceiro privado MRG – Engenharia 

e Construção, S.A. detém na PACETEG, S.A. 

(PECETEG) e da aquisição a título gratuito da 

participação social de 49% da T.E.G.E.C. - Trancoso 

Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M. (TEGEC) na PACETEG , 

nos termos do n.º 4 do artigo 68.º da Lei n.º 50/2012 de 

31 de agosto;  --------------------------------------------------  

 - Fusão por incorporação das empresas locais 

(incorporação da TEGEC na PACETEG);  ------------------  

Deste modo, a reestruturação em causa insere -se na 

reorganização do sector empresarial local do Mun icípio de 

Trancoso, efetuada por força imperativa da Lei, com vista a 
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otimizar os recursos disponíveis com o objetivo de uma gestão 

mais integrada e sinérgica quanto aos equipamentos coletivos e 

de prestação de serviços de interesse geral nas áreas da cult ura 

e do desporto atribuídas a cada empresa, e por consequência, de 

maior eficácia e eficiência de gestão dos fundos públicos.  ------  

Desde logo e de acordo com o espirito da lei, a presente 

reestruturação visa os seguintes objetivos nucleares:  ------------  

- Terminar uma parceria público-privada no âmbito da 

PECETEG; -----------------------------------------------------  

- Extinguir uma empresa local (TEGEC);  --------------------  

- Racionalizar os recursos humanos e materiais, a redução 

de custos e a otimização de receitas;  -----------------------  

O processo de reestruturação em causa pretende abranger, 

designadamente,  as seguintes áreas de atuação:  -------------------  

- Reorganização interna, designadamente ao nível  

administrativo e financeiro, de forma a reduzir e 

racionalizar os custos existentes em consequência da 

existência de várias estruturas administrativas, técnicas 

e de diversos sistemas de contabilidade.  -------------------  

- Otimização da dimensão financeira e da rede de 

informação, integrando-a numa lógica única.  -------------  

- Redução dos custos decorrentes da reorganização da 

atividade.  ------------------------------------------------------  
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- Manutenção da qualidade e continuidade dos serviços 

públicos de interesse geral.  

- Ajustamento da política de preços em função dos 

requisitos da lei acerca do dever de equilíbrio 

económico e financeiro.  --------------------------------------  

Importa ainda referir que para além destas empresas locais 

serem detentoras de património edificado de valor 

significativo, mantêm em atividade – após um processo 

continuado de dispensa de trabalhadores – o número de 62 

trabalhadores que garantem o desenvolvimento das seguintes 

atividades:  -------------------------------------------------------------  

- Exploração dos complexos das Piscinas Municipais de 

Trancoso e de Vila Franca das Naves; ---------------------  

- Exploração dos Centros Culturais de Trancoso e de Vila 

Franca das Naves;  --------------------------------------------  

- Exploração da Ludoteca de Trancoso;  -----------------------  

- Exploração do Centro de Interpretação de Cogula;  --------  

- Exploração do Teatro Municipal de Trancoso;  -------------  

- Exploração do Cinema Jacinto Ramos; ----------------------  

- Exploração do Pavilhão Multiusos de Trancoso;  -----------  

- Exploração da Residência de Trancoso;  ---------------------  

- Exploração do Centro Coordenador de Transporte de 

Trancoso;  ------------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

- Organização de vários eventos culturais, dos quais se 

destaca a organização da Festa da Histór ia; ---------------  

Pelo que qualquer outra solução, designadamente a dissolução 

das empresas e internalização dos serviços, acarretaria a médio 

prazo a descontinuidade daquelas atividades imprescindíveis 

aos munícipes, por insuficiência em número e qualificações de 

trabalhadores para o efeito, para além do enorme custo 

financeiro que significariam os processos de rescisão dos atuais 

contratos.  --------------------------------------------------------------  

2. ENQUADRAMENTO DAS OPERAÇÕES DE 

REORGANIZAÇÃO -------------------------------------------------  

O Município de Trancoso detém a totalidade do capital social 

da empresa local T.E.G.E.C. - Trancoso Eventos, Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, 

E.E.M., adiante designada por TEGEC.  ----------------------------  

Detém ainda de forma indireta, através da T.E.G.E.C., uma 

participação de 49% do capital social da PACETEG, S.A., 

adiante designada de PACETEG.  -----------------------------------  

A T.E.G.E.C de acordo com as suas Demonstrações Financeiras 

históricas verifica as condições do artigo 62.º da Lei n.º  

50/2012 de 31 de agosto (RJAELPL).  ------------------------------  

Nestas circunstâncias e para efeitos do artigo 61.º do mesmo 

diploma, deve a Assembleia Municipal, sobre proposta da 
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Câmara Municipal, deliberar sobre a alienação parcial ou total 

da participação social, a dissolução, transformação, integração, 

fusão ou internalização da empresa local, o que ocorreu em 

25/02/2013.  ------------------------------------------------------------  

Quanto à PACETEG, à participação social municipal detida 

indiretamente pela T.E.G.E.C., aplica -se o n.º 3 do artigo 68.º 

do RJAELPL, que obriga à alienação integral daquela 

participação social.  ---------------------------------------------------  

A maioria do capital social da PACETEG é detida em 51% pelo 

parceiro privado MRG – Engenharia e Construção, S. A., que 

pretende alienar a sua participação social naquela sociedade.  ---  

A PACETEG é titular de um conjunto significativo de ativos e 

infraestruturas indispensáveis ao Município de Trancoso,  

designadamente, à gestão de serviços de interesse geral que 

asseguram a satisfação de diversas necessidades básicas dos 

cidadãos e a proteção da coesão económica e social local.  ------  

Neste contexto apresenta-se uma proposta integrada de 

reorganização da atividade empresarial local, a fundament ar 

num único estudo de viabilidade económica e financeira, tal 

como previsto no artigo 32.º do RJAELPS, que assenta nos 

vetores identificados:  ------------------------------------------------  

1.º - Aquisição pelo Município de Trancoso da participação 

social de 51% que o parceiro privado MRG – Engenharia e 
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Construção, S.A. detém na PACETEG e aquisição a título 

gratuito da participação social de 49% da T.E.G.E.C. na 

PACETEG, nos termos do n.º 4 do artigo 68.º da Lei n.º  

50/2012 de 31 de agosto;  --------------------------------------------  

E em simultâneo,------------------------------------------------------  

2.º - Fusão por incorporação das empresas locais (incorporação 

da TEGEC na PACETEG);  -------------------------------------------  

3. DINÂMICAS DE DESPORTO E CULTURA NO 

CONCELHO DE TRANCOSO -------------------------------------  

Trancoso é uma cidade, pertencente ao Distrito da Guarda, 

região Centro e sub-região da Beira Interior Norte, com cerca 

de 3200 habitantes, situada num planalto em que o ponto mais 

alto tem 898m de altitude.  -------------------------------------------  

É sede de um município com 364,54 km² de área e que em 2011 

apresentava 9 878 habitantes (10.889 habitantes em 2001), 

subdividido em 29 freguesias. ---------------------------------------  

Em termos de distribuição populacional, observam -se 

assimetrias intra-concelhias bastante significativas. Os cerca de 

10 mil habitantes do concelho residem maioritar iamente na 

cidade de Trancoso, que se estende pelas freguesias de Santa 

Maria e de São Pedro, e na vila de Vila Franca das Naves.  ------  

Trancoso possui uma posição geo-estratégica privilegiada no 

contexto interior regional e nacional, assumindo -se como um 
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território charneira e de intermediação entre o Norte e Centro 

do País. Esta inserção regional, no quadro dos diversos 

sistemas de acessibilidades e transportes, confere a este 

concelho uma grande conectividade para a localização de 

investimentos/projetos estru turantes e de alcance 

regional/nacional. Contudo, este quadro matricial de potenciais 

oportunidades continua a carecer de um melhor aproveitamento, 

prevalecendo Trancoso como um território deprimido 

economicamente e em perda populacional, marginal e perifé rico 

face aos principais eixos e núcleos urbanos e económicos 

nacionais.  --------------------------------------------------------------  

A procura de equipamentos desportivos tem vindo a aumentar 

por parte das populações que veem no desporto uma forma de 

ocupar os seus tempos livres, cuidar da saúde, fomentar o 

convívio e o entretenimento. Por concorrer para a qualidade de 

vida das populações, a estratégia de desenvolvimento dos 

municípios deve atentar ao problema da existência e 

distribuição dos equipamentos desportivos, de forma a garantir 

igualdade de acessos e diversidade de práticas desportivas para 

os munícipes.  ----------------------------------------------------------  

Racionalizar a política de equipamentos tem sido uma 

competência da autarquia, nomeadamente através da empresa 

TEGEC que detém a exploração de grande parte dos 
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equipamentos desportivos do concelho.  ----------------------------  

 

O município encontra-se satisfatoriamente provido de 

equipamentos desportivos, atingindo uma dotação 

particularmente relevante nos dois principais núcleos urbanos e 

populacionais do concelho: Trancoso e Vila Franca das Naves.   

Segundo um levantamento recente efetuado pela autarquia 

(Carta Desportiva), entre os 35 equipamentos deste tipo 

existentes no concelho, dezassete apresentam um bom estado de 

conservação e treze um estado de conservação razoável. Em 

mau estado foram identificados 5 equipamentos.  -----------------  

Os polivalentes são a tipologia de equipamento desportivo mais 

numerosa (17) surgindo, num segundo plano, as piscinas (7 ao 

ar livre e duas cobertas – Trancoso e Vila Franca das Naves) e 
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os pavilhões multiusos (4 unidades).  -------------------------------  

Em termos de cultura e face ao quadro de riqueza e diversidade 

patrimonial do concelho de Trancoso, este é um sector a 

priorizar e que pode e deve enformar uma estratégia de 

afirmação e reconhecimento nacional e internacional do 

município, de diversificação e robustecimento da sua base 

económica, suportada em larga medida numa ambiciosa política 

de desenvolvimento da atividade turística e de lazer, para a 

qual a consistência e qualidade da oferta cultural assume um 

papel decisivo.  --------------------------------------------------------  

Ciente desta realidade e das oportunidades que podem ser 

geradas para o município, a autarquia criou a Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer 

(TEGEC). Entre outras responsabilidades, esta empresa 

desenvolve a Agenda Trancoso Eventos, onde se sintetiza e 

divulga a oferta cultural, turística e de lazer do concelho de 

Trancoso. A maioria dos eventos realizados em Trancoso têm 

sido da responsabilidade desta empresa, que procura realizar 

iniciativas que promovam o envolvimento e a colaboração entre 

as várias associações, instituições, juntas de freg uesias e o 

município, fomentando também a participação da população do 

concelho.---------------------------------------------------------------  

A priorização e aposta neste vetor do desenvolvimento é bem 
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notória nos últimos anos, face ao quadro de investimentos 

associados à Cultura. O município de Trancoso tem vindo a 

reforçar substancialmente os investimentos no domínio da 

Cultura (variação de 221%, entre 2002 e 2007), sobressaindo o 

ano de 2006 como aquele em que as despesas foram superiores 

(1.481 milhares de  Euros). A aposta nas atividades culturais 

tem sido visível e de monta, posicionando o concelho em 

patamares cada vez mais elevados à escala regional: enquanto 

que em 2002 Trancoso era o segundo concelho da Beira Interior 

com menor investimento no sector, no ano de 2007 passou a ser 

o 4º concelho que mais investe em cultura, aproximando-se dos 

municípios da Guarda e de Almeida, que ocupam o topo da 

hierarquia regional.  ---------------------------------------------------  

Apesar dos investimentos recentes, a rede de equipamentos 

culturais continua a demonstrar algumas assimetrias intra -

concelhias. Não obstante, dif icilmente existirá uma equidade 

territorial no acesso e disponibilidade de determinados 

equipamentos culturais, nem porventura tal se justifica no 

quadro demográfico e face às dinâmicas de procura associadas 

a algumas freguesias e aos elevados custos de ma nutenção e 

sustentabilidade financeira dos mesmos. Esta rede de 

equipamentos, deve acompanhar de perto a hierarquia urbana 

concelhia, possibilitando o reforço e valorização funcional dos 
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principais aglomerados do concelho.  -------------------------------  

 

O concelho apenas dispõe de equipamentos culturais nas 

freguesias de Cogula, Reboleiro, Vila Franca das Naves e na 

cidade de Trancoso. Nas freguesias rurais, a oferta reduz -se a 

três auditórios e um salão paroquial, enquanto na cidade, fazem 

parte da rede o cinema (único no concelho), o centro 

cultural/biblioteca e três auditórios.  --------------------------------  

O equipamento mais relevante à escala concelhia é o Centro 

Cultural de Trancoso, que engloba a Biblioteca Municipal, um 

espaço multi-funções e uma área de exposições, um bar e uma 

fonoteca. Neste equipamento, inaugurado em 2005, concentra -

se a principal oferta da programação cultural concelhia.  --------  

4. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DA PACETEG ---------------  
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4.1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA ---------------------------------  

A PACETEG, S.A. foi constituída em 2008 com o seguinte 

objeto social:  ----------------------------------------------------------  

i) Criação, implementação, desenvolvimento, construção, 

promoção, comercialização, instalação, reabilitação e 

conservação de mercados, áreas comerciais, do campo da 

feira, centros culturais, museus e centros de transporte.  -  

ii) Prestação de serviços relacionados com a a tividade 

principal bem como a outras atividades conexas.  ---------  

A PACETEG é uma Parceria Público-Privada criada ao abrigo e 

nos termos do artigo 14.º da Lei n.º 53 -F/2006 de 29 de 

dezembro, sendo detida em 49% pela empresa local T.E.G.E.C. 

e 51% pelo parceiro pr ivado e de acordo com os "Termos de 

Referência" do Procedimento de Concurso a parceria não 

poderia ser constituída por prazo inferior a 20 anos.  -------------  

A PACETEG detém a titularidade dos imóveis relativos à 

Central de Camionagem, Largo da Feira de S. Bartolomeu e o 

Centro Cultural de Vila Franca das Naves, equipamentos de 

incontestável relevância para o Município de Trancoso.  ---------  

O capital social,  integralmente subscrito e realizado em 

dinheiro é de 100.000€, constituído por 100.000 ações com o 

valor nominal de um euro cada.  -------------------------------------  

Em 31 de dezembro de 2012, o capital próprio da PACETEG 



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

ascende a 145.829,93 € (cento e quarenta e cinco mil, 

oitocentos e vinte e nove euros e noventa e três cêntimos), 

sendo o valor contabilístico correspondente à proporção da 

participação do parceiro privado de 74.373,26 € (setenta e 

quatro mil, trezentos e setenta e três euros e vinte e seis 

cêntimos).  -------------------------------------------------------------  

4.2.  DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ----------------------  

Campo da Feira – Com uma área de 23.000 m2 onde se 

realiza: -----------------------------------------------------------------  

a) O mercado semanal, todas as sextas -feiras, onde se 

instalam em media cerca de 400 vendedores.  --------------  

b) A feira de São Bartolomeu, uma das mais antigas feiras 

anuais do País, que tem a duração de 11 dias, onde 

acorrem aproximadamente 100 mil visitantes todos os 

anos e onde participam 240 agentes económicos.  ---------  

Central de Camionagem  –  Serve os concelhos de Trancoso, 

Meda e Penedono, estando ai representados cinco operadores de 

transportes de passageiros (Santos, rede de Expressos,  

Internorte, Viúva Carneiro e Citiexpress) sendo que em média 

são aí emitidos cerca de 4.000 bilhetes;  ---------------------------  

Centro Cultural de Vila Franca das Naves  – Este complexo 

cultural é composto por uma biblioteca pública, um espaço 

Internet, uma área multiusos com 200m, onde se realizam 
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exposições, workshops, etc., e um auditório com capacidade 

para 138 pessoas onde habitualmente são realizados seminários, 

peças de teatro e espetáculos musicais.  ----------------------------  

Em termos de valorização contabilística estes imóveis 

representavam no final de 2012 o montante de 7.690.404€.  -----  

DESCRITIVO 2010 2011 2012 
Terrenos e Recursos Naturais 845.060 845.060 845.060 
Edifícios e Outras Construções 7.775.075 7.775.075 7.775.075 

Depreciações acumuladas (226.773) (584.466) (929.731) 
Perdas por imparidade acumuladas    
Activos fixos tangíveis em curso    

Total . . . . . . . . . . . . . .   8.393.361 8.035.669 7.690.404 

  Terreno Campo da Feira –  Artigo matricial n.º 1808 descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o n.º  

1484. Este imóvel apresenta uma área total de 23.024,73 m2 e 

situa-se na Praça do Campo. O valor contabilístico a 31-12-

2012 é de 3.389.909€. O valor patrimonial tributário é de 

2.302.480€;  ------------------------------------------------------------  

  Imóvel Central de Camionagem –  Artigo matricial n.º 2187 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o 

n.º 2103. Este imóvel tem uma área total de 2.930 m2, tendo o 

edifício uma área de implementação de 886,93 m2. 

Contabilisticamente este imóvel apresenta em 31.12.2012 um 

valor de 2.627.281€. O valor patrimonial tributário é de 

138.205€;  --------------------------------------------------------------  

  Imóvel do Centro Cultural de Vila Franca das Naves –  Artigo 

Matricial n.º 1190 descrito na Conservatória do Registo Predial 
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de Trancoso sob o n.º 278. Este imóvel tem uma área total de 

3.023,66 m2, tendo o edifício uma área de implementação de 

766,03 m2. Contabilisticamente este imóvel apresenta em 31 -

12-2012 um valor de 1.673.214€. O valor patrimonial tributário 

é de 415.556€.  ---------------------------------------------------------  

Para além dos imóveis enunciados, a empresa detém também 

outros ativos fixos tangíveis:  ----------------------------------------  

DESCRITIVO 2010 2011 2012 
Equipamento Básico 43.207 165.340 165.340 

Equipamento de Transporte 19.500 19.500 19.500 
Equipamento Administrativo 4.626 4.626 4.626 
Depreciações acumuladas (16.895) (39.901) (58.033) 

Activos fixos tangíveis em curso    

Total . . . . . . . . . . . . . .   50.439 149.565 131.434 
 

4.3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  -----  

As atividades desenvolvidas pela empresa PACETEG, S.A. 

durante os últimos exercícios centraram-se fundamentalmente 

na cessão de exploração dos três equipamentos construídos ao 

abrigo da Parceria Público Privada.  --------------------------------  

Na sequência dos contratos de cessão de exploração, estes  três 

equipamentos foram entregues à empresa TEGEC que fez a 

gestão e exploração económica dos mesmos.  ----------------------  

Nestas circunstâncias foram debitadas as rendas 

contratualmente estabelecidas, as quais geraram os seguintes 

rendimentos:  -----------------------------------------------------------  

DESCRITIVO 2010 2011 2012 
Rendas – Centro Cultural V.F. 

Naves 

113.808 197.050 199.020 

Rendas – Central de Camionagem 171.670 328.831 300.207 
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Rendas – Campo da Feira 218.989 347.567 382.955 

Total . . . . . . . . . . . . . .   504.467 873.448 882.182 
 

De salientar que estas rendas representam um valor 

significativo de rendimentos da empresa.  --------------------------  

4.4. DESCRIÇÃO DA EVOLUÇÃO ECONOMICA-

FINANCEIRA --------------------------------------------------------  

BALANÇO 

ACTIVO 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Activo não corrente    
Activos fixos tangíveis 50.439 149.565 131.434 
Propriedades de investimento 8.393.361 8.035.669 7.690.404 
Activos por impostos diferidos 923 1.154 923 

 8.444.723 8.186.388 7.822.760 

Activo Corrente    
Clientes 11.969 172.921 743.780 

Estado e outros entes públicos 1.000 2.810 5.393 
Outras contas a receber 80  2 
Diferimentos 255 492 708 

Caixa e depósitos bancários 849.360 200.297 4.211 

 862.664 376.520 754.104 

TOTAL DO ACTIVO 9.307.387 8.562.907 8.576.864 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

CAPITAL PRÓPRIO    
Capital realizado 100.000 100.000 100.000 

Resultados transitados (70.847) (67.120) (81.104) 
Outras variações no capital próprio  692 923 

 29.153 33.572 19.819 
Resultado líquido do período 3.957 (26.167) 126.011 
 33.111 7.405 145.830 

Interesses minoritários 0 0 0 
 33.111 7.405 145.830 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO    
PASSIVO    

Passivo não corrente    

Financiamentos obtidos 8.942.328 8.214.370 7.939.758 

 8.942.328 8.214.370 7.939.758 

Passivo corrente    
Fornecedores 39.690 4.244 5.252 
Estado e outros entes públicos 27.795 33.355 50.119 

Financiamentos obtidos 256.937 240.089 379.529 
Outras contas a pagar 7.526 63.444 56.376 

 331.948 341.133 491.276 

TOTAL DO PASSIVO 9.274.376 8.555.503 8.411.034 
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TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 

E PASSIVO 
9.307.387 8.562.907 8.576.864 

 

Em termos de Balanço, importa referir que o Ativo da 

PECETEG é representado essencialmente, pelo valor dos Ativos 

Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento relacionadas 

com os investimentos nos três imóveis já referidos e que foram 

objeto de depreciação anual, aplicando-se as taxas previstas no 

DR n.º 25/2009 de 14 de Setembro. ---------------------------------  

Para além destas rubricas a empresa apresenta um saldo de 

clientes elevado referente sobretudo a rendas faturadas à 

TEGEC e ainda não recebidas.  --------------------------------------  

Em Disponibilidades apresenta -se o valor que será utilizado 

para pagamento de compromissos de curto prazo, 

nomeadamente a amortização dos Financiamentos Obtidos.  -----  

A estrutura de capital apresenta -se equilibrada no final de 

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

Em termos de passivos predominam as responsabilidades com 

empréstimos obtidos, os quais estão consolidados e diluídos no 

tempo de acordo com um plano de amortizações a 23 anos . Em 

31-12-2012 estas responsabilidades ascendiam a 8.267.761€.  ---  

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

RENDIMENTOS E GASTOS 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Vendas e serviços prestados    
Subsídios à exploração 22.716   
Fornecimentos e serviços externos (85.021) (25.644) (25.134) 

Gastos com o pessoal (3.142) (15.274) (15.067) 
Outros rendimentos e ganhos 519.371 874.740 882.183 
Outros gastos e perdas (2.121) (2.795) (13.825) 
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RES. ANTES DE DEPR, GASTOS 

DE FINANC. E IM. 
451.803 831.028 828.158 

Gastos/reversões de depreciação e 

de amortização 
(246.687) (380.699) (363.397) 

RES. OP (ANTES DE GASTOS 

DE FINANC. E IM.) 
205.116 450.329 464.762 

Juros e gastos similares 

suportados 

(200.928) (475.665) (338.252) 

RESULTADOS ANTES DE 

IMPOSTOS 
4.188 (25.335) 126.510 

Impostos sobre o rendimento do 

período 
(231) (832) (499) 

RESULTADOS LÍQUIDOS DO 

PERÍODO 
3.957 (26.167) 126.011 

 

Conforme referido os principais rendimentos da empresa são as 

rendas obtidas da TEGEC e consideradas em rendimentos 

suplementares (Outros Rendimentos e Ganhos).  ------------------  

Ao nível dos gastos destacamos as seguintes evoluções:  ---------  

  Os Fornecimentos e Serviços Externos diminuíram drasticamente 

de 2010 para 2011, uma vez que deixou de ser remunerada a 

Administração.  --------------------------------------------------------------  

  Em termos de Pessoal em 2010 foi admitida uma funcionária com 

a categoria de Técnica Contabilidade para tratar dos assun tos  

administrativos da empresa.  -----------------------------------------------  

  As Depreciações e os Juros são as componentes que mais 

pesam ao nível dos gastos. As depreciações conforme referido 

são dadas pela aplicação das taxas do DR n.º25/2009. Em 

termos de Juros a evolução recente aponta no sentido de uma 

diminuição deste encargo, sobretudo pela redução da taxa de 

juro à qual o empréstimo está indexado.  ---------------------------  

5. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DA TEGEC  ------------------  
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5.1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA  ---------------------------------  

A TEGEC foi constituída em 2005. Em 2007 procedeu à 

adaptação dos seus estatutos, alterando a designação social para 

Entidade Empresarial Local (E.E.M.), por força da Lei n.º 53 -

F/2006 de 29 de dezembro. Tem como objeto social:  -------------  

a) Promoção, apoio e desenvolvimento de atividades de 

carácter cultural,  social, educativo, desportivo, 

recreativo, comercial, turístico e de proteção ambiental 

no Município de Trancoso, através, entre outras formas, 

da conceção, construção, gestão, manutenção, 

exploração e dinamização de equipamentos e 

infraestruturas municipais, designadamente museus,  

mercados municipais e escolas.  -----------------------------  

b) Em complemento das atividades previstas no número 

anterior poderá exercer diretamente ou em colaboração 

com terceiros, atividades acessórias ou subsidiárias  do 

seu objeto principal ou relativas a outros ramos de 

atividade conexos, incluindo a prestação de serviços, 

que não prejudiquem a prossecução do objeto e que 

tenham em vista a melhor utilização dos recursos 

disponíveis.  ----------------------------------------------------  

A T.E.G.E.C. foi criada ao abrigo  e nos termos da Lei das 

Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais – Lei n.º  
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58/98 de 18 de agosto –  para prosseguir atribuições próprias do 

Município de Trancoso, como se infere dos respetivos objetos 

sociais.  -----------------------------------------------------------------  

O capital social,  integralmente subsc rito e realizado em 

dinheiro pela Câmara Municipal de Trancoso é de 6 07.794,17€.   

Em 31 de dezembro de 2012, o capital próprio da TEGEC 

ascendia a 725.915,17€ (setecentos e vinte cinco mil, 

novecentos e quinze euros e dezassete cêntimos).  ----------------  

5.2.  DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  ----------------------  

Devido à dispersão dos serviços prestados na área de sportiva e 

cultural a TEGEC utiliza diversos bens (sobretudo imóveis). A 

maior parte destes bens é arrendada, sendo apenas ativo próprio 

da empresa o Edifício Quiosque da Avenida e a fração A 

(Blocos A, B e C) do edifício onde funciona a sua sede. ---------  

Os restantes bens são propriedade do Município de Trancoso ou 

da PACETEG. ---------------------------------------------------------  

Assim temos como principais instalações/equipamentos usados 

pela TEGEC os seguintes:  -------------------------------------------  

  Complexo das Piscinas Municipais de Trancoso  ------------------  

Este complexo é composto por um tanque de aprendizagem  

coberto com 17 metros, uma piscina exterior de 25 metros, uma 

piscina infantil com 8 metros, dois cortes de ténis, um campos 

de futebol de sete, um rocódromo e uma parede de escalada.  ---  
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O Horário de funcionamento é de:  ----------------------------------  

 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 21h00 --  

 Sábado, das 14h00 Às 20h00  ---------------------------------  

 Domingo, das 09h00 às 13h00  -------------------------------  

  Piscinas Municipais de Vila Franca das Naves  

Esta valência tem um tanque de 

aprendizagem coberto com 17 metros.  -----------------------------  

O Horário de funcionamento é de:  ----------------------------------  

 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 13h00 e 

das 14h00 às 21h00 -------------------------------------------  

 Sábado, das 14h00 Às 20h00  ---------------------------------  

 Domingo, das 09h00 às 13h00  -------------------------------  

  Centro Cultural de Trancoso  --------------------------------------  

Estão localizados neste equipamento a Biblioteca Municipal e a 

Biblioteca Infantil de Trancoso, bem como uma área para 

exposições temporárias e um espaço para realização de 

atelieres.  ---------------------------------------------------------------  

O Horário de funcionamento é de:  ----------------------------------  

 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 13h30 e das 14h00 às 19h00  --  
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 Sábado, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 Às 19h00  -------  

 Domingo, das 14h00 às 19h00  -------------------------------  

     

     

  Centro Cultural de Vila Franca das Naves  ----------------------  

Estão localizados neste equipamento a Biblioteca Municipal de 

Vila Franca das Naves, bem como uma área para exposições 

temporárias e para a realização de atelieres e um auditório com 

138 lugares.  -----------------------------------------------------------  

O Horário de funcionamento é de:  ----------------------------------  

 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 13h30 e das 14h00 às 19h00  --  

 Sábado, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 Às 19h00  -------  

 Domingo, das 14h00 às 19h00  -------------------------------  

     

 Teatro Municipal – Convento de S. Francisco ---------------------------------------------  
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O Teatro Municipal tem uma área para exposições temporárias e 

se um auditório com 130 lugares. ----------------------------------------  

     

 Cinema Jacinto Ramos -------------------------------------------------------------------------  

Este espaço tem uma zona de bar e uma sala de cinema com 

152 lugares equipada com sistema 3D. ----------------------------------  

    

  Pavilhão multiusos em Trancoso  ---------------------------------  

Este pavilhão é um espaço multifuncional on de habitualmente 

está instalado um piso para a prática de atividades desportivas 

e está equipado com bancadas retrácteis com capacidade para 

600 pessoas sentadas. Deste equipamento fazem parte ainda um 

auditório com capacidade para 86 pessoas e um bar rest aurante.   

O Horário de funcionamento é de:  ----------------------------------  

 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 22h00  --  

 Sábado, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 Às 19h00  -------  

 Domingo, das 14h00 às 19h00  -------------------------------  
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  Centro de Interpretação da Cogula  -------------------------------  

Este equipamento é composto por uma área para exposições 

temporárias, um auditório, com 30 lugares, e um ponto de 

venda de merchandising.  ---------------------------------------------  

O Horário de funcionamento é de:  ----------------------------------  

 2ª a 6ª feira, das 14h00 às 19h00  ----------------------------  

 Sábado, das 14h00 às 19h00  ---------------------------------  

 Domingo, das 09h às 12h00 e das 14h00 às 19h00  --------  

     

  Residência de Estudantes  -----------------------------------------  

A Residência de Estudantes de Trancoso é constituída por dois 

edifícios ambos com capacidade para 24 alunos, sendo que um 

é para alojamento de estudantes do sexo feminino e o outro 

para estudantes do sexo masculino.  ---------------------------------  

Esta valência funciona 24 horas por dia.  ---------------------------  

  Centro Coordenador de Transportes  -----------------------------  

Este espaço tem, para além do cais de embarque de passageiros,  

com capacidade para 10 autocarros, uma área de espera e um 

posto de informação venda de bilhetes.  ----------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

    

Em todos os espaços acima identificados a TEGEC garante a 

limpeza e manutenção.  -----------------------------------------------  

Em termos de valorização contabilística dos bens detidos pela 

empresa no final de 2012 apresentam o montante de 412.504€.  -  

Nestes bens as depreciações são reconhecidas pela utilização 

das taxas preconizadas no DR n.º 25/2009.  ------------------------  

DESCRITIVO 2010 2011 2012 
Terrenos e Recursos Naturais 96.623 96.623 96.623 
Edifícios e Outras Construções 318.872 318.872 318.872 

Equipamento Básico 80.836 62.637 62.637 
Equipamento Transporte 24.327 24.327 24.327 
Equipamento Administrativo 60.872 60.872 61.221 

Outras Activos Fixos Tangíveis 40.538 40.538 43.153 
Depreciações Acumuladas (147.313) (169.359) (194.330) 
Perdas por Imparidades 

Acumuladas 

   

Activos Fixos Tangíveis em Curso    

Total . . . . . . . . . . . . . .   474.756 434.510 412.504 
 

5.3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  -----  

Dentro do seu objeto social relativamente abrangente a empresa 

desenvolve sobretudo atividades relacionadas com o desporto e 

a cultura.  ---------------------------------------------------------------  

De acordo com os equipamentos uti lizados descritos as 

principais atividades desenvolvidas são:  ---------------------------  

  Complexo das Piscinas Municipais de Trancoso  ---------------------  

Neste espaço a TEGEC desenvolve as seguintes atividades: 
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natação (aprendizagem e banhos livres), hidroginástica, ténis, 

escalada, futebol, minibásquete e programas de férias 

desportivas. O Município de Trancoso pretende assegurar em 

geral a todos os cidadãos o acesso a práticas desportivas 

saudáveis, e em particular no que concerne aos grupos etários 

dos 3 aos 10 anos, ao nível da adaptação ao meio  aquático e da 

aprendizagem, e dos cidadãos com mais de 60 anos, tendo como 

objetivo melhorar a saúde e a qualidade de vida destes utentes.   

Nos últimos três anos apenas as piscinas exteriores estiveram 

em funcionamento no Verão, uma vez que devido a probl emas 

de pagamento aos fornecedores dos equipamentos, estes não 

fizeram o arranque das máquinas das piscinas interiores. Esta 

situação será ultrapassada com o pagamento ao fornecedor que 

está previsto para o segundo semestre de 2013, uma vez que a 

dívida está incluída no programa PAEL.  ---------------------------  

Em termos de rendimentos gerados com as piscinas exteriores 

temos os resultantes da bilheteira e do bar das piscinas, que nos 

últimos três anos tiveram a seguinte evolução:  -------------------  

DESCRITIVO 2010 2011 2012 
Piscinas de Trancoso    
Bilheteira 10.105 6.880 6.124 

Bar 10.375 6.272 6.111 
Outros (ex. Aluguer de 

espreguiçadeiras) 

435 348 383 

Total . . . . . . . . . . . . . .   20.916 13.501 12.618 
 

  Piscinas Municipais de Vila Franca das Naves  -----------------  

Neste espaço a TEGEC desenvolve as segu intes atividades: 
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natação (aprendizagem e banhos livres) e hidroginástica. Neste 

equipamento o Município de Trancoso pretende assegurar em 

geral a todos os cidadãos o acesso a práticas desportivas 

saudáveis, tendo como objetivo melhorar a saúde a qualidade  

de vida destes utentes, sendo de salientar que equipamento 

responde também às necessidades da população do Concelho de 

Pinhel nomeadamente das freguesias de Pinhel, Malta, Prados, 

Pala, Ervas Tenras, Souropires e Cerejo.  --------------------------  

Salientamos que estas piscinas es tiveram encerradas desde 

Julho de 2011 a Novembro de 2012, devido a avaria de alguns 

equipamentos uma vez que foram intervencionados neste 

período pelo empreiteiro. Desta intervenção não resultaram 

gastos uma vez que os equipamentos estavam em período de 

garantia.  ---------------------------------------------------------------  

Contudo, esta interrupção na exploração resultou numa 

diminuição dos utentes nos meses de utilização de 2012. Assim, 

passou-se de 609 utilizadores em 2010, para 388 em 2011 e 91 

em Novembro e Dezembro de 2012.  --------------------------------  

Ainda nestes meses de 2012 existiram mais 99 utilizadores/mês 

de aulas de natação.  --------------------------------------------------  

Em termos de rendimentos gerados ao longo dos últimos três 

exercícios temos:  -----------------------------------------------------  

DESCRITIVO 2010 2011 2012 
Piscinas de Vila Franca das Naves    
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Bilheteira/Aulas de Natação 14.733 7.817 2.233 
Máquina de Vending 1 60 374 

Total . . . . . . . . . . . . . .   14.733 7.817 2.233 
 

  Centro Cultural de Trancoso/ Centro Cultural de Vila Franca 

das Naves/ Centro de Interpretação da Cogula  --------------------  

Nos Centros Culturais de Trancoso e Vila Franca das Naves e 

no Centro de Interpretação da Cogula são desenvolvidas as 

seguintes atividades: Atelieres de artes plásticas, atividades de 

promoção da leitura, apresentação de livros, seminários, 

workshops, exposições temporárias de pintura, esc ultura, 

fotografia, artesanato.  ------------------------------------------------  

Estão localizadas nestes edifícios as Bibliotecas Municipais de 

Trancoso e Vila Franca das Naves.  ---------------------------------  

No Centro de Interpretação de Cogula existe um ponto de venda 

de Merchandising.  ----------------------------------------------------  

Em termos de receitas foram geradas por estas atividades nos 

últimos três anos os seguintes montantes:  -------------------------  

DESCRITIVO 2010 2011 2012 
Bibliotecas/Centro de Interpretação da Cogula    
Venda de Livros 697 25 863 

Venda de Postais 31 6 6 
Ludoteca 2.392 6.670 11.601 

Total . . . . . . . . . . . . . .   3.120 6.701 12.469 
 

Salientamos que a atividade de Ludoteca tem apresentado um 

crescimento acentuado.  ----------------------------------------------  

A título de exemplo apresentamos as atividades desenvolvidas 

nos centros culturais em 2012:  --------------------------------------  
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CENTRO CULTURAL DE TRANCOSO 

ACTIVIDADES DATA PÚBLICO 
EXPOSIÇÃO ESCULTURA E CERÂMICA (AURORA RODRIGUES) 18-Fev-12 215 

FÉRIAS DA PÁSCOA 2012 26-Mar-12 72 

EXPOSIÇÃO PINTURA "OUTRA VISÃO DE TRANCOSO" (JOÃO 

FERREIRA) 
06-Abr-12 160 

BIBLIOPAPER - SEMANA DA LEITURA 10-Mar-12 24 

II CAPITULO CONFRARIA DAS SARDINHAS DOCES 05-Mai-12 114 

EXPOSIÇÃO TRABALHOS DO ALUNOS AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE TRANCOSO 
05-Jun-12 540 

FÉRIAS DE VERÃO 2012 18-Jun-12 156 

13 PROVA DE ORIENTAÇÃO NOCTURNA EM FAMÍLIA 21-Jun-12 18 

EXPOSIÇÃO ARTESANATO "HOBBYTERAPIA" (AMÂNDIO SANTOS 

MARTINS) 
30-Jul-12 281 

I ENCONTRO DAS CONFRARIAS DAS BEIRAS 22-Set-12 258 

FÉRIAS DE NATAL 2012 17-Dez-12 54 

DESAFIO DE NATAL - EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS E ÁRVORES DE 

NATAL 2012 
11-Dez-12 280 

FEIRA DO LIVRO 2012 11-Dez-12 1.430 

CENTRO CULTURAL MIGUEL MADEIRA – VILA FRANCA DAS NAVES 

ACTIVIDADES DATA PÚBLICO 
EXPOSIÇÃO PINTURA (SARA CONDE) 08-Jan-12 160 

EXPOSIÇÃO MOSAICO E PINTURA ( MARCO CONDE + TEÓFILO) 05-Fev-12 117 

EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA " PASSEIO NA NAVES DA BEIRA" (MÁRIO 

MARTINS) 
01-Abr-12 117 

BIBLIOPAPER - SEMANA DA LEITURA 10-Mar-12 35 

FEIRA DE ARTESANATO URBANO 2012 17-Jun-12 245 

EXPOSIÇÃO PINTURA "MÃE TERRA" (CÉLIA ALVES) 22-Jul-12 290 

EXPOSIÇÃO (JOSÉ CASTILHO) 02-Set-12 125 

CENTRO INTERPRETAÇÃO DA COGULA 

ACTIVIDADES DATA PÚBLICO 
EXPOSIÇÃO PINTURA E FOTOGRAFIA (ILDA RELVAS + DIANA 

DAFNE) 
08-Jan-12 95 

EXPOSIÇÃO PINTURA E FOTOGRAFIA (LUIZ MORGADINHO + JOÃO 

LUÍS FERREIRA) 
05-Fev-12 115 

EXPOSIÇÃO PINTURA E FOTOGRAFIA (JOSÉ SOUSA + VÁRI OS 

ARTISTAS) 
04-Mar-12 140 

EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA (ANA REGO + ANA VERÍSSIMO) 01-Abr-12 160 

EXPOSIÇÃO PINTURA E FOTOGRAFIA (CARLOS PEDRO + LUIS 

NASCIMENTO) 
06-Mai-12 142 

EXPOSIÇÃO PINTURA E FOTOGRAFIA (CARLA POEIRA + JOSÉ 

CADIMA) 
10-Jun-12 160 

EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA (FÁBIO PAULOS) 08-Jul-12 153 

EXPOSIÇÃO PINTURA E ARTESANATO (COLÉCTIVA + JOAQUIM 

AZEVEDO) 
09-Set-12 195 

EXPOSIÇÃO PINTURA E FOTOGRAFIA (CARLOS DIAS TAVARES + 

COLECTIVA) 
07-Out-12 25 

EXPOSIÇÃO PINTURA FOTOGRAFIA (ANTONIO SARAIVA + 

COLECTIVA) 
09-Dez-12 243 

2° PASSEIO FOTOGRAFICO NOCTURNO 15-Dez-12 25 
 

  Teatro Municipal – Convento de S. Francisco  ------------------  

Neste espaço a TEGEC desenvolve as seguintes atividades: 
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teatro, espetáculos de música, conferências, apresentação de 

livros, seminários, atividades escolares, atelieres de artes 

plásticas, exposições temporárias de pintura, esc ultura, 

fotografia, artesanato.  ------------------------------------------------  

Em 2012 este espaço contou com os seguintes eventos:  ----------  

CENTRO DE SÃO FRANCISCO – TEATRO MUNICIPAL - TRANCOSO 

ACTIVIDADES DATA PÚBLICO 
EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA ‘INFERNO’ (JOÃO LOBATO) 07-Jan-12 236 

EXPOSIÇÃO PINTURA ‘REENCONTROS’ (ILDA RELVAS E 

ALBERTINO VALADARES) 

05-Fev-12 164 

CONCERTO TRIO JAZZ 24-Jul-12 94 

HISTÓRIA MEDIEVAL E JUDAÍSMO 20-Out-12 75 

CONCERTO DE NATAL 2012 19-Dez-12 210 
 

  Cinema Jacinto Ramos --------------------------------------------  

Neste espaço a TEGEC realiza semanalmente cinco sessões de 

cinema e pontualmente são realizados alguns seminários ou 

conferências. Por mês são disponibi lizados em média quatro 

filmes. ------------------------------------------------------------------  

Em termos de utilizadores a evolução foi a seguinte:  ------------  

Cinema 2010 2011 2012 
Espetadores 5.357 5.841 5.856 

Total . . . . . . . . . . . . . .   5.357 5.841 5.856 
 

Considerando apenas o custo de aluguer dos filmes esta 

atividade gerou em 2012 um retorno de 4.540€. Contudo, se 

adicionarmos os gastos de manutenção da sala e os gastos com 

o pessoal afeto ao cinema (três funcionários com vencimentos 

base mensais de cerca de 1.600€) esta atividade gera prejuízos, 

devido sobretudo aos preços de tabela praticados (entre 2€ e 
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3,5€ por sessão com IVA incluído), bastante abaixo do mercado 

de cinema nacional.  --------------------------------------------------  

Em termos de receitas geradas a evolução foi a seguinte:  -------  

Descritivo 2010 2011 2012 
Cinema    
Bilheteira 12.119 14.927 14.962 
Máquina de Vending 2.350 2.502 1.725 

Total . . . . . . . . . . . . . .   14.469 17.430 16.686 
 

  Pavilhão multiusos em Trancoso  ---------------------------------  

Neste espaço a TEGEC desenvolve as seguintes atividades: 

aulas de educação física, torneios desportivos (futsal,  

basquetebol, artes marciais, etc.) concertos de música e feiras 

de atividades económicas. Realizam-se ainda, no espaço do 

auditório, reuniões empresariais, seminários, debates, etc.  ------  

Apesar da diversidade dos serviços prestados este equipamento 

não gera, à data, qualquer receita uma vez que as atividades são 

prestadas a título gratuito.  -------------------------------------------  

Neste espaço para além das atividades desportivas, decorrem 

também alguns eventos:  ----------------------------------------------  

PAVILHÃO MULTIUSOS DE TRANCOSO 

ACTIVIDADES DATA 
09 FEIRA DO FUMEIRO 01-Mar-12 

CAMPEONATO NACIONAL DE KARATÉ 22-Abr-12 

FEIRA DE SÃO BARTOLOMEU 2012 14-Ago-12 
 

  Residência de Estudantes  -----------------------------------------  

Conforme referido a Residência de Estudantes de Trancoso é 

constituída por dois edifícios, com capacidade para 24  

alunos/cada. Neste espaço estão alojados alunos que 
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frequentam os vários estabelecimentos de ensino do concelho 

de Trancoso e conta com serviço de catering e lavandaria.  ------  

A ocupação das residências feminina e masculina nos últimos 

três anos foi a seguinte: ----------------------------------------------  

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Ano 

2010 

Feminina 16 15 15 14 14 14 1 0 16 20 19 18 163 
Masculina 27 27 27 27 26 26 11 0 17 18 17 16 238 

Total 43 42 42 41 40 40 12 0 33 38 36 34 401 
 

Ano 

2011 

Feminina 18 19 19 19 19 17 0 0 13 13 17 15 169 
Masculina 16 16 16 16 11 11 0 0 8 10 12 12 128 

Total 34 35 35 35 30 28 0 0 21 23 29 27 207 
 

Ano 

2012 

Feminina 15 12 12 12 12 12 12 0 8 10 11 11 127 

Masculina 12 12 12 12 12 12 12 0 8 9 11 12 124 
Total 27 24 24 24 24 24 24 0 16 19 22 23 251 

 

A mensalidade praticada em 2012 foi de 88,50€ (IVA incluído), 

fixada de acordo com o definido centralmente como subsídio de 

alojamento.  ------------------------------------------------------------  

Em termos de rendimentos gerados temos:  ------------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 
Residência 33.387 26.363 14.505 

Total . . . . . . . . . . . . . .   33.387 26.363 14.505 
 

  Centro Coordenador de Transportes  -----------------------------  

Neste espaço a TEGEC presta serviços de informação e 

promoção turística bem como a venda de bilhetes.  ---------------  

Este espaço representa uma importante ligação de Trancoso ao 

resto do território nacional e serve não só o concelho como 

populações vizinhas. Todos os anos passam pelo Centro 

Coordenador de Transportes de Trancoso milhares de 
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passageiros.  -----------------------------------------------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 
Central de Camionagem    

Aluguer de Equipamento - 7.077 6.763 
Comissões - 3.008 5.896 

Total . . . . . . . . . . . . . .   0 10.085 12.659 
 

Esta atividade apresenta um prejuízo elevado, uma vez que as 

rendas debitadas pela PACETEG pelo espaço são transferidas 

para o Município no âmbito da cobertura de prejuízos.  ----------  

Assim, deve ser estabelecida a respetiva renda a debitar ao 

Município.  -------------------------------------------------------------  

Grande parte das atividades descritas têm incluídos nos 

respetivos tarifários descontos de Cartão Jovem. Assim, temos 

que nos últimos três anos a empresa faturou a estes utilizadores 

os seguintes montantes:  ----------------------------------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 
Atividades    
Cartão Jovem 2.343 1.561 2.107 

Total . . . . . . . . . . . . . .   2.343 1.561 2.107 
 

Salienta-se que para além das atividades associadas aos 

equipamentos descritos a TEGEC também realiza outros 

eventos, nomeadamente a Festa da História que resultou em 

2012 numa faturação de 33.221€.  -----------------------------------  

Para além destas atividades a empresa arrenda os espaços do 

Café Quiosque da Avenida, Campo da Feira e Centro Cultural 

de Vila Franca das Naves.  -------------------------------------------  

Atualmente o tarifário em vigor da empresa resume -se aos 
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seguintes valores:  -----------------------------------------------------  

Piscinas Valor c/ IVA 
 Banhos Livres 

Criança / 1 hora 2.40€ 
Adulto / 1 hora 2.90€ 

Mensalidades 

Criança 1 x semana 11.60€ 
Criança 2 x semana 17.50€ 
Criança 3 x semana 23.50€ 

Adulto 1 x semana 14.00€ 
Adulto 2 x semana 23.50€ 
Adulto 3 x semana 29.00€ 

Hidroginástica 1 x semana 18.00€ 
Hidroginástica 2 x semana 25.00€ 
Inscrição 12.00€ 

Pré-Inscrição 6.00€ 

Piscina Exterior 
 Criança (entrada) 1.50€ 

Adulto (entrada) 2.00€ 
Cartão Eventos (10 utilizações/entradas) 12.00€ 

Cinema  

 Bilhete Adulto 3.50€ 
Bilhete Estudante 3.00€ 
Bilhete Criança 2.00€ 

Bilhete 2ª feira Adulto 3.00€ 
3D – Acresce ao Valor do Bilhete 

Normal 

0.50€ 

Residência Estudantes  

 Mensalidade (Inclui PA) 88.50€ 

Central de Camionagem Trancoso  

 Utilização Cais Mensal p/ Autocarro 31.82€ 
 (8 autocarros mês) € 
 Comissões de Bilhetes € 

 Santos 10€ 
 Internorte (Viúva Carneiro) 8% 
 Rodoviária Beira Litoral 8% 

 CitiExpress 8% 
 Comissões Despachos  
 Rodoviária Beira Litoral 13% 

Centro Cultural VF Naves  
 Cessão exploração Fracção / Mês 123.00€ 

Campo Feira  

 Cessão exploração CMT / Trimestre 1.230€ 

Café ‘Quiosque Avenida’  
 Cessão exploração / Mês 276.75€ 

Parede Escalada  
 Aluguer 3 dias – inclui montagem e des 350.00€ 

 

5.4. DESCRIÇÃO DA EVOLUÇÃO ECONOMICA-
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FINANCEIRA ---------------------------------------------------------  

 

BALANÇO 

ACTIVO 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Activo não corrente    
Activos fixos tangíveis 474.756 434.510 412.504 
Propriedades de investimento 73.542 69.790 66038 
Participações financeiras - MEP 16.224 3.628 71.457 

Activos por impostos diferidos 570 713 475 

 565.092 508.641 550.473 

Activo Corrente    
Inventário 6.204 6.124 5.990 
Clientes 6.151 11.415 7.538 
Estado e outros entes públicos 7.276 183.806 97.568 

Outras contas a receber 31.272 1.761 407.183 
Diferimentos 1.14338.787 3.775 2.487 
Caixa e depósitos bancários  27.531 48.464 

 90.833 23.411 569.230 

TOTAL DO ACTIVO 655.924 743.051 1.119.703 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

CAPITAL PRÓPRIO    
Capital realizado 607.794 607.794 607.794 
Reservas legais 3.738 3.738 3.738 

Resultados transitados (467.996) (572.420) 114.724 
Ajustamentos em activos 

financeiros 

(1.697) (1.471) 4.612 
Outras variações no capital próprio 22.769 7.701 (5.286) 

 164.609 45.343 725.583 
Resultado líquido do período (106.123) (84.476) (810.819) 

 58.486 (39.133) 114.764 
Interesses minoritários 0 0 0 

    

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 58.486 (39.133) 114.764 

PASSIVO    
Passivo não corrente    

Passivos por impostos diferidos 4.336 4.225 1.393 

 4.336 4.225 1.393 

Passivo corrente    
Fornecedores 133.133 124.010 4.005 

Estado e outros entes públicos 24.587 31.138 14.936 
Financiamentos obtidos 199.500 199.500 83.566 
Outras contas a pagar 227.549 421.644 901.039 

Diferimentos 8.333 1.667  

 593.103 777.959 1.003.546 

TOTAL DO PASSIVO 597.439 782.184 1.004.939 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 

E PASSIVO 
655.924 743.051 1.119.703 

 

Em termos de Ativo Fixo tangível e como já referido os 
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principais montantes são referentes à sede da empresa e 

quiosque.---------------------------------------------------------------  

No ativo importa ainda realçar os elevados saldos perante o 

Estado que dizem respeito sobretudo a crédito de IVA.  ----------  

Na rubrica de Outras Contas a Receber o montante apresentado 

é quase na totalidade referente a divida do Município 

(subsídios – 407 .183€).  ----------------------------------------------  

Em termos de Capital Próprio a significativa variação de 2011 

para 2012 é referente à cobertura de prejuízos de anos 

anteriores efetuada no exercício de 2012 (transferência de cerca 

de 772.000€).  ----------------------------------------------------------  

No passivo destaca-se o valor da rubrica de Outras  Contas a 

Pagar referente quase integralmente à dívida de rendas  à 

PACETEG (cerca de 744.000€).  ------------------------------------  

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

RENDIMENTOS E GASTOS 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 

Vendas e serviços prestados 146.650 178.849 98.006 
Subsídios à exploração 1.000.847 1.885.734 1.54.227 
Ganhos/perdas imp.s de subs., 

ass. e empr, conj 1.939 (12.822) 61.745 

Custos das merc. Vend. e das 

mat. Cons. 
(11.470) (7.991) (8.023) 

Fornecimentos e serviços 

externos 

(301.470) (1.161.064) (1.021.871) 

Gastos com o pessoal (936.133) (956.978) (771.369) 
Outros rendimentos e ganhos 72.576 77.454 42.748 
Outros gastos e perdas (49.476) (50.044) (26.557) 

RES. ANTES DE DEPR, 

GASTOS DE FINANC. E IM. 
(76.537) (46.863) (571.093) 

Gastos/reversões de depreciação 

e de amortização 
(23.609) (25.799) (28.723) 

RES. OP (ANTES DE GASTOS 

DE FINANC. E IM.) 
(100.146) (72.661) (599.816) 

Juros e gastos similares 

suportados 

(7.636) (13.013) (12.373) 
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RESULTADOS ANTES DE 

IMPOSTOS 
(107.781) (85.674) (612.188) 

Impostos sobre o rendimento do 

período 
1.658 1.198 1.370 

RESULTADO LÍQUIDO DO 

PERÍODO 
(106.123) (84.476) (610.819) 

 

Os rendimentos provenientes de Vendas e Serviços prestados 

aumentaram 32.200€ de 2010 para 2011 e diminuíram 80.843€ 

de 2011 para 2012. Esta diminuição tem sobretudo a ver com o 

facto de em 2012 a empresa ter deixado de assumir a 

coordenação da Feira de S.  Bartolomeu (deixando também de 

assumir a responsabilidade pelo deficit que tal evento 

normalmente apresentava).  ------------------------------------------  

Em termos de rendimentos importa referir que a rubrica de 

Subsídios à Exploração é constituída sobretudo por 

transferência do Município, por força do contrato programa 

estabelecido de 1.000.000€. Assim, temos que estes valores 

registados para compensar o deficit de exploração e compensar 

os preços sociais associados aos serviços prestados que de 

outra forma estariam na esfera de competências do Município.  -  

Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos:  ---------  

Descritivo 2010 2011 2012 
Subcontratos 144.400 131.025 23.420 
Electricidade 16.308 19.318 18.033 

Combustíveis 2.362 2.390 2.513 
Água 15.638 27.976 17.657 
Outro Fluídos 49.717 35.106 8.695 

Ferram. E Utensílios Desg Rápido 163 98 103 
Material de Escritório 3.246 2.667 3.307 
Outros Materiais 882 71 0 

Artigos para Oferta 0 0 4.545 



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Rendas e Alugueres 8.500 882.938 891.789 
Comunicação 5.615 4.758 4.593 

Seguros 1.883 3.408 4.828 
Deslocações e Estadas 31 0 43 
Honorários 10.745 4.105 1.900 

Contencioso e Notariado 1.365 85 2.179 
Conservação e Reparação 6.176 4.417 5.513 
Comissões 0 0 3.527 

Publicidade e Propaganda 3.987 4.742 4.086 
Limpeza, Higiene e Conforto 3.739 4.563 4.732 
Trabalhos Especializados 16.151 23.976 15.284 

Outros Fornec. E Serviços Externos 10.562 9.422 5.124 

Total . . . . . . . . . . . . . .   301.470 1.161.064 1.021.871 
 

Verifica-se que ao longo dos últimos três anos a empresa fez 

um esforço de contenção de gastos,  sobretudo ao nível das 

rubricas de subcontratos, outros fluídos, honorários e serviços 

especializados.  --------------------------------------------------------  

Assim a evolução dos Fornecimentos e Serviços Externos sem o 

valor das rendas (sobretudo devido à utilização dos imóveis da 

PACETEG) é a seguinte:  ---------------------------------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 
Total FSE’s sem Rendas e Alugueres 292.969 278.127 130.082 

 

Em termos de Pessoal a evolução é a descrita:  --------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 
Remuneração dos Órgãos Sociais 16.800 16.800 38.642 
Remuneração do Pessoal 675.942 689.902 530.191 

Encargos sobre Remuneração 151.325 159.217 130.508 
Seguro acidentes trabalho d. prof 7.004 7.149 6.081 
Custo de Acção Social 83.462 81.401 65.946 

Outros custos com o pessoal 1.600 2.510  

Total . . . . . . . . . . . . . .   936.133 956.978 771.369 
 

Nesta rubrica é notório o esforço de contenção, sobretudo no 

ano de 2012. Em termos de efetivos médios tivemos a seguinte 

evolução: --------------------------------------------------------------  
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  N.º Médio de Funcionários 2010: 90;  ----------------------------  

  N.º Médio de Funcionários 2011: 71;  ----------------------------  

  N.º Médio de Funcionários 2012: 63;  ----------------------------  

Realça-se pois o esforço de redução de postos de trabalho que 

representou um decréscimo de 32% desde 2010 até ao presente 

momento.  --------------------------------------------------------------  

A TEGEC a partir do momento que tomou conhecimento do 

Livro Branco do Setor Empresarial Local, procedeu à dispensa 

por não renovação de contrato a termo certo de pessoal do 

quadro. -----------------------------------------------------------------  

Assim, o Conselho de Administração decidiu a partir do 

conhecimento do Livro Branco sobre o setor empresarial local, 

iniciar o desenvolvimento de mecanismos de dispensa de 

trabalhadores, como forma de em tempo ir preparando as 

condições necessárias à proposta de fusão agora presente.  ------  

Em 31-01-2013 o número de efetivos era de 61 funcionários 

distribuídos pelas seguintes categorias:  ----------------------------  

Categoria Profissional Nº Funcionários 

Administração 3 
Arquivista de Biblioteca 1 
Assistente Administrativo 5 

Aux. Vigi. Equipa. Culturais 1 
Auxiliar Administrativo 9 
Auxiliar de Acção Educativa 10 

Auxiliar de Limpeza 1 
Auxiliar Desportivo 1 
Auxiliar de Serviços Gerais 1 

Auxiliar Técnica Educação 11 
Direc. Serviços Equipamentos 1 
Documentalista 1 
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Guia Turística 1 
Indiferenciado 1 

Jornalista 1 
Monitor de Deporto 1 
Monitor Natação 2 

Recepcionista 1 
Responsável Actividades 3 
Tec. Superior Educação 1 

Técnica Profissional 2ª 1 
Técnica Recursos Humanos 1 
Técnica Conta. Admini. 2 

Total Geral 61 
 

Salienta-se que 4 funcionários prestam serviços para o 

Município e 11 nas Escolas no âmbito da delegação de 

competências do DL 144/2008. --------------------------------------  

Como descrito no preâmbulo deste Decreto de Lei o programa 

criado tinha como principal objetivo reforçar o poder local, 

nomeadamente ao nível da educação:  ------------------------------  

“A opção política do Governo, considerando a educação como 

fator insubstituível de democracia e desenvolvimento, traduz -

se na adoção de práticas que visem obter avanços claros e 

sustentados na organização e gestão dos recursos educativos, 

na qualidade das aprendizagens e na oferta de novas 

oportunidades a todos os cidadãos para desenvolverem os seus 

níveis e perfis de formação. Considerando como muito positiva 

a experiência desenvolv ida pelos municípios no âmbito sistema 

educativo, de que são exemplo incontornável a implementação 

da educação pré -escolar, a criação e funcionamento dos 

conselhos municipais de educação e a realização das cartas 
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educativas, cumpre -se, deste modo, o Programa do Governo 

na parte em que estabelece a necessidade de contratualizar 

com os municípios a resolução dos problemas e a redução das 

assimetrias que subsistem na prestação do serviço educativo.”   

Neste âmbito das competências assumidas relativas ao pesso al 

não docente o Município passou para a empresa Municipal 

TEGEC a gestão das mesmas, sobretudo devido à maior 

facilidade de gestão de recursos humanos (horários de trabalho, 

etc). Assim, os 11 funcionários descritos são auxiliares da ação 

educativa, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de limpeza e 

auxiliares administrativos alocados à Escola do 1.º Ciclo de 

Trancoso, ao jardim de Infância de Vila Franca das Naves e aos 

transportes escolares.  ------------------------------------------------  

Salienta-se que contabilisticamente este funcionários estão a 

ser tratados como gastos com pessoal da empresa, sem que 

esteja estabelecida a compensação pelas entidades responsáveis 

pelos serviços que prestam.------------------------------------------  

Assim, destaca-se também que após a publicação do Livro 

Branco do SEL e com base na deteção das fragili dades deste 

setor a TEGEC colocou em prática as recomendações deste 

documento, nomeadamente na contenção dos gastos com 

pessoal e na manutenção da eficiência e boas práticas.  ----------  

Como referido na nota introdutória, qualquer outra solução para 
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o futuro das empresas implicaria:  -----------------------------------  

- O encerramento e descontinuidade de praticamente todas 

as atividades enunciadas, já que o Município não tem 

trabalhadores em número e know-how para a sua 

manutenção;  ---------------------------------------------------  

- Os custos associados à degradação de todo o património 

elencado;-------------------------------------------------------  

- Os custos associados ao processo de indemnizatório de 

61 postos de trabalho de valor aproximado de 235.000€;   

----PRESSUPOSTOS E AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE ----  

6. OBJETIVOS E MOTIVOS DA OPERAÇÃO --------------------  

O estudo de viabilidade económica e financeira corresponde à 

fusão por incorporação da empresa T.E.G.E.C. – Trancoso 

Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M. na empresa PACETEG, S.A., que 

alterará a sua denominação para Trancoso Eventos, E.M. 

(adiante designada por Empresa), pe lo facto de existir uma 

complementaridade de atividades entre as duas empresas. A 

Empresa terá a seu cargo a gestão dos seguintes equipamentos 

culturais/desportivos do concelho da Trancoso: -------------------  

 Campo da Feira de Trancoso  ---------------------------------  

 Central de Camionagem de Trancoso  -----------------------  

 Centros Culturais de Trancoso e de Vila Franca das 
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Naves -----------------------------------------------------------  

 Piscinas Municipais de Trancoso e Vila Franca das Naves   

 Teatro Municipal – Convento de S. Francisco  -------------  

 Cinema Jacinto Ramos ----------------------------------------  

 Pavilhão Multiusos de Trancoso  -----------------------------  

 Centro de Interpretação da Cogula --------------------------  

 Residências de Estudantes de Trancoso  ---------------------  

Tal processo de fusão, pressupõe como referido a aquisição 

prévia da totalidade do capital social da PACETEG pelo 

Município de Trancoso.  ----------------------------------------------  

A Empresa poderá, numa fase posterior, vir a integrar outros 

equipamentos desportivos e culturais.  ------------------------------  

Atualmente os imóveis do Campo da Feira, Central de 

Camionagem e Centro Cultural de Vila Franca das Naves 

(propriedade da PACETEG) estão arrendados à TEGEC que 

gere internamente o Centro Cultural de Vila Franca das Naves e 

subarrenda ao Município os outros dois imóveis referidos.  ------  

A PACETEG, E.M. deverá ter uma estrutura organizacional 

específica e adequada às suas áreas de atuação, que facilite o 

desenvolvimento da atividade de forma expedita e simplificada 

face à realidade atual.  ------------------------------------------------  

Em cumprimento do disposto na Lei n.º 50/2012 de 31 de 

Agosto, a Câmara Municipal de Trancoso, deliberou por 
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maioria, em 25 de Fevereiro de 2013 proceder às seguintes 

operações de reorganização local:  ----------------------------------  

 - Aquisição pelo Município de Trancoso da parti cipação 

social de 51% que o parceiro privado MRG – Engenharia 

e Construção, S.A. detém na PACETEG e aquisição a 

título gratuito da participação social de 49% da 

T.E.G.E.C. na PACETEG, nos termos do n.º  4 do artigo 

68.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto;  -------------------  

 - Fusão por incorporação das empresas locais 

(incorporação da TEGEC na PACETEG);  ------------------  

Deste modo, a reestruturação em causa insere -se na 

reorganização do sector empresarial local do Município de 

Trancoso, efetuada por força imperativa da Lei, com vista a 

otimizar os recursos disponíveis com o objetivo de uma gestão 

mais integrada e sinérgica de equipamentos coletivos e de 

prestação de serviços de interesse geral nas áreas da cultura e 

do desporto atribuídas a cada empresa, e por consequência, de 

maior eficácia e eficiência de gestão dos fundos públicos.  ------  

O processo de reestruturação em causa pretende abranger, 

designadamente, as seguintes áreas de atuação:  -------------------  

- Reorganização interna, designadamente ao nível  

administrativo e financeiro, de forma a reduzir e 

racionalizar os custos existentes em consequência da 
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existência de várias estruturas administrativas, técnicas 

e de diversos sistemas de contabilidade.  -------------------  

- Otimização da dimensão financeira e da rede de 

informação, integrando-a numa lógica única.  -------------  

- Redução dos custos decorrentes da reorganização da 

atividade.  ------------------------------------------------------  

- Manutenção da qualidade e continuidade dos serviços 

públicos de interesse geral.  ----------------------------------  

- Ajustamento da política de preços em função dos 

requisitos da lei acerca do dever de equilíbrio 

económico e financeiro.  --------------------------------------  

Ambas as empresas, incorporada e incorporante, têm como 

missão o cumprimento dos objetivos e das orientações 

estratégicas determinadas pelo Município de Trancoso.  ---------  

O objeto social e atribuições estatutárias da empresa fusionada 

refletem uma visão integrada da intervenção das duas empresas 

em causa, incorporando desde logo as atribuições TEGEC na 

PACETEG, sendo certo que o objeto social da PACETEG, irá 

igualmente ser prosseguido, tal como previsto na nova versão 

de estatutos da empresa incorporante.  ------------------------------  

Com esta operação de fusão pretende-se obter uma estrutura 

mais expedita e eficiente, que permita uma maior flexibilidade 

de adaptação da estratégia desenvolvida pelas empresas 
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envolvidas, numa ótica de integração e potenciação da 

capacidade de atuação em benefício dos munícipes e do melhor 

desempenho do sector empresarial local na prossecução do 

interesse público geral.  ----------------------------------------------  

A reestruturação passa pela transmissão para a esfera da 

empresa Incorporante da totalidade do património da empresa a 

incorporar, com vista a agregar as atividades numa única 

entidade, permitindo, deste modo, concentrar na empresa 

resultante da fusão toda a gestão nas áreas dos equipamentos 

coletivos de cultura e desporto e da prestação de serviços de 

interesse geral nesses domínios de atividade . ---------------------  

Permitirá também a extinção de serviços administrativos 

duplicados e bem assim da estrutura de governação, com 

reflexos na redução de custos, pois permitirá uma maior 

racionalização da gestão, desburocratização e simplificação 

administrativa, redução de encargos, concentração de esforços 

e de recursos e harmonização de procedimentos e rotinas.  ------  

Ambas as empresas locais têm como objeto exclusivo a 

exploração de atividades de interesse geral.  -----------------------  

Deste modo e como motivos que conduziram à elaboração do 

presente estudo de viabilidade económica e financeira em 

virtude do processo de fusão deliberado, há que considerar que 

as atividades exercidas pelas empresas são de teor semelhante.   



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Com a presente reestruturação empresarial, pretende -se 

assegurar um desenvolvimento estruturado e harmonioso das 

diversas atividades desenvolvidas pelas empresas. Assim sendo, 

afigura-se racional a harmonização dos seus interesses através 

da fusão daquelas empresas, designadamente quanto às 

sinergias resultantes da sua integração e à redução de gastos 

relativos a serviços comuns.  -----------------------------------------  

Concretamente, a possibilidade de racionalização dos gastos de 

estrutura do conjunto das duas empresas, nomeadamente ao 

nível da centralização de serviços administrativos, de 

administração, de recursos humanos, da gestão operacional e 

das sinergias e complementaridades entre as empresas, são 

fatores preponderantes já que ambas as empresas têm a sua sede 

na mesma cidade e fazem parte do sector empresarial local do 

Município de Trancoso.  ----------------------------------------------  

Assim, para além da s implificação e transparência que uma 

gestão unitária promove, através do aproveitamento eficiente 

de sinergias potenciais, designadamente das tendentes à criação 

de mecanismos de controlo e concentração racional de esforços, 

verificar-se-ão significativas racionalizações de custos, 

mediante a eliminação de obrigações e atos inerentes às 

empresas que se irão concentrar numa só, designadamente:  -----  

a) Concentração das obrigações fiscais declarativas 
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associadas à TEGEC na PACETEG.  ------------------------  

b) Potenciação da capacidade de  atuação em benefício de 

um melhor desempenho do sector empresarial local na 

prossecução do interesse público;  --------------------------  

c) Eliminação de serviços administrativos duplicados, com 

reflexos na redução dos custos administrativos;  ----------  

d) Rentabilização das potencialidades  de recursos humanos 

existentes e maior operacionalidade;  -----------------------  

e) Otimização dos recursos disponíveis e da qualidade dos 

serviços de interesse geral que são prestados e dos 

respetivos tarifários;  -----------------------------------------  

f) Redução dos custos operacionais;  --------------------------  

g) Redução do esforço financeiro do Município em favor 

das estruturas empresariais;  ---------------------------------  

É que a opção por soluções de “Integração” ou “Internalização” 

originaria designadamente:  ------------------------------------------  

a) Dispêndios referentes ao processo indemnizatório do 

pessoal;  --------------------------------------------------------  

b) Descontinuidade de todas as atividades  operacionais, 

atendendo à inexistência na estrutura Municipal de 

pessoal especializado e com Know-how adequado às 

exigências das atividades desenvolvidas neste setor 

empresarial local e aos custos indemnizatórios 
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associados;  ----------------------------------------------------  

c) A opção pela integração/in ternalização da empresa no 

Município acarretaria também uma regularização do IVA 

deduzido na construção dos imóveis a favor do Est ado 

de cerca de 1.000.000€.  --------------------------------------  

Desta forma, dada a estreita ligação entre as atividades das 

empresas envolvidas, nos termos acima expostos, pretende-se 

proceder à concentração das mesmas numa só empresa, de 

modo a que a empresa incorporante concentre igualmente em si 

as atividades da empresa incorporada por forma a obter, como 

ficou exposto, uma maior racionalidade económica e equi líbrio 

financeiro, assegurando-se, concomitantemente, a continuidade 

e qualidade dos serviços prestados e deste modo, a satisfação 

de necessidades de interesse geral no Município de Trancoso, 

sem discriminação dos utentes, promovendo-se o acesso a tais 

serviços à generalidade dos cidadãos.  ------------------------------  

Também se teve em conta ao optar por esta solução as 

recomendações constantes do Livro Branco do SEL, 

nomeadamente as orientações gerais para um SEL mais 

transparente, eficiente e qualificado e na noção de 

sustentabilidade que as empresas deste tipo devem perseguir:  --  

“Por definição – tendo em conta os bens produzidos ou os 

serviços prestados -, as empresas instituições do SEL não têm 
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como objetivo último realizar lucros. No entanto, a gestão 

equilibrada das contas deve constituir, tal como na prática 

orçamental, uma regra comum aos organismos da 

administração pública, não se podendo excluir que a 

realização de excedentes possa acontecer.  ------------------------  

O conceito de sustentabilidade, aplicado às entidades do SEL, 

deve considerar duas vertentes: uma de natureza financeira e 

outra de natureza económica e social.  -----------------------------  

A sustentabilidade financeira deve ser entendida como a 

capacidade de a empresa satisfazer temporalmente os seus 

compromissos com as instituições financeiras, fornecedores e 

trabalhadores. Assim, a existência de rácios de referência 

obrigatórios por lei – rácio de solvência, rácio de 

endividamento, ou outro - pode ser uma forma de evitar 

situações como as que foram detetadas no Estudo Técnico. 

Estes rácios devem funcionar como indicadores de alerta 

suscetíveis de evitarem situações de rutura de contas  ou 

desequilíbrios estruturais.  -------------------------------------------  

A sustentabilidade económica e social da empresa deve ser 

considerada como uma condição da anterior, sendo que as 

condições do mercado local e a capacidade do acionista 

(autarquias) são decisivas para assegurar aquela.”  -------------  

7. PRESSUPOSTOS DO ESTUDO DE VIABILIDADE  --------  
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O modelo de atividade nas áreas a explorar pela empresa, a 

saber área cultural, desportiva e imobiliária, assenta nos 

seguintes pressupostos:  ----------------------------------------------  

  Definição do valor efetivo de custo por cada utilização 

(cultural, artística, desportiva , etc), com base nos 

gastos variáveis e fixos afetos a cada atividade e 

aumento do preço dos bilhetes.  -----------------------------  

  Para os privados em geral mantêm-se no entanto os 

descontos de quantidade (ex.: Cartão Eventos) e 

descontos por utilizações de algumas faixas etárias (e x.: 

descontos de Cartão Jovem).  --------------------------------  

  Definição do valor efetivo de custo por cada utilização 

(desportiva e cultural) de Escolas, Jardins de Infância e 

outros que serão considerados numa prestação de 

Serviços ao Município de Trancoso e como tal debitadas 

pelo custo e uma margem simbólica.  -----------------------  

  Regulação das rendas dos imóveis pelo valor de mercado 

(valor de reposição) e taxa de juro de mercado.  ----------  

  Dinamização dos produtos/serviços oferecidos,  

nomeadamente através da publicitação dos mesmos.  -----  

  Criação de tarifário para todas as atividades e efetiva 

cobrança de cada atividade.  ---------------------------------  

  Débito da cedência de pessoal à atividade educativa e ao 
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serviço do Município.  ----------------------------------------  

  Redução de alguns efetivos.  ---------------------------------  

Em termos de pressupostos macroeconómicos usamos os 

seguintes dados:  ------------------------------------------------------  

Presspostos 2013 2014 2015 2016 2017 
Taxa de IRC 25% 25% 25% 25% 25% 
Iva – Taxa Reduzida 6% 6% 6% 6% 6% 

Iva – Taxa Intermédia 13% 13% 13% 13% 13% 
Iva – Taxa Normal 23% 23% 23% 23% 23% 
Segurança Social - Empresa 23,75% 23,75% 23,75% 23,75% 23,75% 

Segurança Social - 

Funcionário 

11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 
IRS Retenção 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
Nº Meses Pessoal 14 14 14 14 14 

Nº Médio de Funcionários 59 59 59 59 59 
Prazo Médio Recebimentos 60 60 30 30 30 
Prazo Médio Pagamentos 60 30 30 30 30 

 

 

 

 

 

     
 

8. DADOS E ESTIMATIVAS PREVISIONAIS  --------------------  

8.1. PACETEG --------------------------------------------------------  

Na ótica desta empresa importa ajustar os gastos o mais 

possível, sendo que no cômputo geral os g astos mais relevantes 

são os que resultam dos juros do empréstimo dos imóveis e as 

depreciações dos mesmos imóveis. Após este ajustamento dos 

gastos importa transpor para as rendas a cobrar ao Município 

valores ajustados ao mercado imobiliário.  -------------------------  

Para a extrapolação previsional dos juros foi pedido um plano 

de pagamento do empréstimo à Caixa Geral de Depósitos em 

18/03/2013. Resulta deste plano a seguinte evolução:  ------------  

Descritivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Juros 185.766 455.265 325.789 279.655 270.823 260.285 249.373 238.078 
Comissões 921 1.762 884 820 820 820 820 820 
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Imposto 

Selo 

14.137 18.276 11.469 11.219 10.866 10.444 10.008 9.556 

Total 200.824 475.303 338.142 291.694 282.509 271.549 260.200 248.454 
 

Em termos de depreciação e uma vez que o s bens são 

considerados propriedades de investimento e estão arrendados, 

considera-se de acordo com a NCRF n.º 11 –  Propriedades de 

Investimento o seu justo valor para efeitos de mensuração dos 

mesmos. Como tal não são efetuadas depreciações refletindo -se 

o valor de avaliação de mercado dos bens em cada ano. Para 

2013, foi efetuado por perito independente avaliador predial 

uma avaliação que resultou nos seguintes justos valores a 

valores de mercado por bem:  ----------------------------------------  

Descritivo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Central de Camionagem 2.627.281 2.600.000 2.598.318 2.596.636 2.594.955 2.593.273 
Edif. Centro Cult. Naves 1.673.241 1.670.000 1.668.920 1.667.840 1.666.759 1.665.679 

Campo da Feira 3.389.909 3.460.000 3.457.762 3.455.524 3.453.286 3.451.048 

Total 7.690.404 7.730.000 7.725.000 7.720.000 7.715.000 7.710.000 
 

Para os anos seguintes considerou-se uma variação no justo 

valor negativa, com reduções do valor de 5.000€/ano.  -----------  

A avaliação independente suportou-se em critérios de preço de 

mercado (valor de reposição) e serviu de base à definição do 

pagamento das prestações no âmbito de contrato de locação dos 

dois imóveis pelo Município por um período de 12 anos. Isto é 

o contrato de locação permitirá o usufruto dos bens imóveis, 

podendo no final o Município optar pela s ua propriedade contra 

o pagamento de valor residual substancialmente inferior ao 

valor de mercado.  -----------------------------------------------------  
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Em termos de Fornecimentos e Serviços Externos consideramos 

pequenos ajustamentos derivados da dimensão da empresa 

fusionada, que reduz significativamente os honorários (valores 

pagos à anterior Administração que deixa de se justificar) e 

trabalhos especializados (ex.: avença do TOC, ROC, etc).  ------  

Descritivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Electricidade 4.327 870 0 0 0 0 0 0 
Combustíveis 219 133 266 150 150 150 150 150 

Água 11.381 108 0 0 0 0 0 0 
Comunicação 578 875 724 600 600 600 600 600 
Seguros 509 3.959 4.030 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Honorários 58.893 10.800 9.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
Contencioso e 

Notariado 
 250 125 100 100 100 100 100 

Conservação e 

Reparação 

571  526 500 500 500 500 500 

Comissões   834 800 800 800 800 800 

Limpeza, Higiene e 

Conforto 
  14 14 14 14 14 14 

Trabalhos 

Especializados 

8.400 8.475 8.480 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 
Outros Fornec. e 

Serviços Externos 
144 174 535 500 500 500 500 500 

Total 85.021 25.644 25.133 14.664 14.664 14.664 14.664 14.664 
 

Em termos de pessoal e uma vez que esta empresa apenas tem 

uma funcionária administrativa que está na empresa desde 

2011, considerou-se que deve ser dispensada uma vez que com 

a junção das empresas se pode potenciar a produtividade, 

através da agregação das mesmas tarefas noutra pessoa. Assim 

e como a TEGEC tem administrativos na sua estrutura optou -se 

por desvincular esta funcionária que é mais recente e port anto a 

indemnização representará cerca de 2.000€.  -----------------------  

Obtidos os principais gastos importa ajustar as rendas 
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cobradas, sendo que no caso do imóvel do Centro Cultural de 

Vila Franca das Naves, deixa de se cobrar a renda uma vez que 

este imóvel será explorado diretamente pela empresa fusionada.   

O valor das rendas de locação a debitar ao Município foi 

estipulado com base na avaliação efetuada por técnico 

independente a preços de mercado e considerando que no final 

do período de 12 anos o Município tem a opção de c ompra dos 

imóveis da Central de Camionagem e do Campo da Feira as 

quais serão transferidas para o Município por um valor res idual 

de 2.000€ por cada imóvel:  ------------------------------------------  

Descritivo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rendas - Central de Camionagem 199.020      
Rendas - Edif. Centro Cult. Naves 300.207 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 
Rendas - Campo da Feira 382.955 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 

Total 882.182 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 
 

8.2. TEGEC ------------------------------------------------------------  

Nos últimos dois anos os principais gastos da empresa 

estiveram relacionados com Fornecimentos e Serviços 

Externos, mais propriamente com o valor das rendas e 

alugueres debitados pela PACETEG que ascenderam a cerca de 

880.000€. Ao fusionar as duas empresas estes gastos de 

arrendamento deixam de existir, desagravando-se de forma 

significativa os gastos com serviços externos da empresa. Em 

simultâneo prevê-se o arrendamento ao Município, conforme 

anteriormente indicado a preços de mercado, das infraestruturas 
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Central de Camionagem e Campo da Feira.  ------------------------  

Assim, na extrapolação efetuada consideramos que as rubricas 

de água e outros fluidos irão aumentar significativamente, uma 

vez que se prevê que a meados de 2013 arranquem todas as 

piscinas (interiores e exteriores) de Trancoso e Vila Franca das 

Naves. Na rubrica de trabalhos especializados consideramos 

uma diminuição devido ao efeito dimensão que a nova empresa 

fusionada terá. Nas restantes rubricas consideramos para 2013 

um aumento de cerca de 2%, sendo que em 2014 e seguintes 

estabelizámos os valores.  --------------------------------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Subcontratos 144.000 131.025 23.420 23.420 23.000 23.000 23.000 23.000 
Electricidade 16.308 19.18 18.033 18.394 19.400 19.400 19.400 19.400 
Combustíveis 2.362 2.390 2.513 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
Água 15.638 27.976 17.657 25.000 23.000 23.000 23.000 23.000 
Outros Fluídos 49.717 35.106 8.695 28.000 56.000 56.000 56.000 56.000 
Ferram. e 

Utensílios Desg. 

Rápido 

163 98 103 100 100 100 100 100 

Material de 

Escritório 
3.246 2.667 3.307 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Outros Materiais 882 71 0 0 0 0 0 0 
Artigos para 

Ofertas 
0 0 4.545 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Rendas e 

Alugueres 
8.500 882.938 891.789 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Comunicação 5.615 4.758 4.593 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 
Seguros 1.883 3.408 4.828 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 
Deslocação e 

Estadas 
31 0 43 0 0 0 0 0 

Honorários 10.745 4.105 1.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Contencioso e 

Notariado 
1.365 85 2.179 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Conservação e 

Reparação 
6.176 4.417 5.513 5.624 6.000 6.000 6.000 6.000 

Comissões 0 0 3.527  0 0 0 0 
Publicidade e 

Propaganda 
3.987 4.742 4.086 4.168 4.500 4.500 4.500 4.500 

Limpeza, Higiene e 

Conforto 
3.739 4.563 4.732 4.826 5.000 5.000 5.000 5.000 

Trabalhos 

Especializados 
16.151 23.976 15.284 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 
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Outros Fornec e 

Serviços Externos 
10.562 9.422 5.124 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Total 301.470 1.161.064 1.021.871 151.432 178.900 178.900 178.900 178.900 
 

Em termos de pessoal serão dispensados 2 funcionários em 

2013. Não se considerou o valor das indemnizações, uma vez 

que serão funcionários a integrar nos serviços do Município. 

Neste caso não se consideraram variações em termos  de 

efetivos a partir de 2013. Por uma questão de prudência 

consideramos 14 meses de remuneração já no ano de 2013. 

Considerou-se 1% do valor das remunerações como prémio de 

seguro de acidentes de trabalho.  ------------------------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Remunerações do 

Órgãos Sociais 
16.800 16.800 38.642 29.230 29.230 29.230 29.230 29.230 

Remunerações do 

Pessoal 
675.942 680.902 530.191 473.700 473.700 473.700 473.700 473.700 

Encargos sobre 

Remunerações 
151.325 159.217 130.508 119.446 119.446 119.446 119.446 119.446 

Seguro acidentes 

trabalho d. prof 
7.004 7.149 6.081 5.029 5.029 5.029 5.029 5.029 

Custo de Acção 

Social 
83.462 81.401 65.946 60.967 60.967 60.967 60.967 60.967 

Outros custos com o 

pessoal 
1.600 2.510 0 0 0 0 0 0 

Total 936.133 956.978 771.369 688.373 688.373 688.373 688.373 688.373 
 

Salientamos ainda, que por forma a criar justiça e 

uniformização entre as categorias profissionais que se mantêm, 

será encetado um processo de negociação com os trabalhadores 

para a redução dos salários de acordo com a tabela 

remuneratória para a função pública. Apesar de esta negociação 

estar prevista e por razões de prudência e de limitações da 

contratação de trabalho, no estudo não foram considerados os 

seus efeitos, ou seja, no apuramento dos gastos com p essoal foi 
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mantido por funcionário o valor de remuneração atual, podendo 

resultar desta situação alguma margem positiva a acr escer aos 

resultados do estudo.  -------------------------------------------------  

Conforme referido estes gastos com pessoal incluem 

remunerações de 4 funcionários que prestam serv iços para o 

Município e 11 nas Escolas no âmbito da delegação de 

competências do DL 144/2008 e serão redebitados pelo valor de 

custo dos mesmos o que representa 159.530€/ano de receita.  ---  

Descritivo 2013 2014 2015 2016 2017 
Rendimentos Suplementares      

Redébito de Funcionários (CMT e 

Escolas) 
159.530 159.530 159.530 159.530 159.530 

Total 159.530 159.530 159.530 159.530 159.530 
 

Nos restantes gastos e uma vez que não são significativos, 

efetuamos uma estimativa geral de acordo com os seguintes 

pressupostos:  ----------------------------------------------------------  

  Outros Gastos e Perdas – Aumento de cerca de 2% até 

2014 e estabilização do valor no restante período;  -------  

  Depreciações – Diminuição de cerca de 2% ao ano ao 

longo do período;  ---------------------------------------------  

  Juros – Diminuição de cerca de 1% ao ano ao longo do 

período; --------------------------------------------------------  

Em relação aos rendimentos e uma vez que as prestações de 

serviços da empresa são variadas e abrangentes iremos detalhar 

a extrapolação pelas atividades identificadas anteriormente:  ----  
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  Complexo das Piscinas Municipais de Trancoso  -------------  

Como referido anteriormente, nos últimos anos as piscinas de 

Trancoso apenas estão abertas ao público no Verão.  Em 2013, 

prevê-se a abertura no Inverno pelo que se optou por considerar 

como utilizadores os dados de ocupação das piscinas de Vila 

França das Naves. Assim, em termos de utentes estipulou -se 

considerar uma média dos anos de 2009, 2010 e 2011.  -----------  

O total de receita própria estimada é dado por um aumento  das 

tarifas (valores sem IVA):  -------------------------------------------  

 Utentes 

Anuais 

Tarifa 

Atual 

Nova 

Tarifa 

Variação % 

Variação 

Receita 

Estimada 

Banhos Livres 
Crianças 113 1.95€ 2.66€ 0.70€ 36% 300,02€ 
Adultos 564 2.36€ 3.54€ 1.18€ 50% 1.996,56€ 

Mensalidades 
Criança 1 Hora 192 9.43€ 12.20€ 2.76€ 29% 2.341,44€ 
Criança 2 Horas 108 14.23€ 16.26€ 2.03€ 14% 1.756,08€ 
Adulto 1 Hora 168 11.38€ 14.64€ 3.25€ 29% 2.458,68€ 

Adultos 2 Horas 360 19.11€ 21.93€ 2.85€ 15% 7.903,80€ 
Adultos 3 Horas 48 15.45€ 24.39€ 8.94€ 58% 1.170,72€ 

Total 17.927,30€ 
 

Para 2013 e uma vez que as piscinas ainda não abriram ao 

público até à data, consideramos apenas 75% do valor estimado 

para as piscinas interiores. Para as piscinas exteriores 

aumentámos o valor da receita arrecadada em 2012 em 10%.  ---  

Para as receitas do bar e do aluguer de equipamentos estimamos 

um crescimento de 5% em 2013 e em 2014 e depois a 

estabilização do valor.  -----------------------------------------------  

Para as receitas das piscinas consideramos um aumento de 5% 
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ao ano. -----------------------------------------------------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Piscinas de Trancoso 

Bilheteira 10.105 6.880 6.124 20.182 25.254 26.517 27.843 29.235 
Bar 10.375 6.272 6.111 6.417 6.738 6.738 6.738 6.738 
Outros (ex. Aluguer de 

equip./esperguizadeiras 

435 348 383 402 422 422 422 422 

Total 20.916 13.501 12.618 27.001 32.413 33.676 35.002 36.394 
 

  Piscinas Municipais de Vila Franca das Naves  -----------------  

As piscinas de Vila Franca das Naves têm tido alguns períodos 

de encerramento ao longo de 2011 e 2012, pelo que se 

considerou como utilizadores  uma média dos anos de 2009, 

2010 e 2011.  -----------------------------------------------------------  

Também neste caso se considerou um aumento de tarifas 

fixando-se as mesmas no mesmo valor das apresentadas para as 

Piscinas de Trancoso. Consideramos também que ao longo do 

período as receitas de bilheteira e aulas de natação irão 

apresentar um crescimento de 5% ao ano.  -------------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Piscinas de Vila Franca das Naves 

Bilheteira/Aulas Natação 14.733 7.817 2.233 17.927 18.824 19.765 20.753 21.791 
Maquina de Vending 1 60 374 400 400 400 400 400 

Total 14.733 7.817 2.233 17.927 18.824 19.765 20.753 21.791 
 

  Centro Cultural de Trancoso/ Centro Cultural de Vila Franca 

das Naves/ Centro de Interpretação da Cogula  --------------------  

Em termos anuais estes espaços tem uma ocupação anual de 

cerca de 429 leitores, 5.855 utilizadores da biblioteca e 360 

utilizadores da Ludoteca.  --------------------------------------------  

Em termos de biblioteca e acesso à internet não faz sentido 
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estabelecer um preço de utilização e no caso da Ludoteca não 

foi alterado o valor praticado de 9,76€ (sem IVA) por mê s. -----  

Assim, estimou-se um ligeiro aumento da receita para 2013, 

mantendo-se o crescimento de 5% no restante período 

previsional.  ------------------------------------------------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Biblioteca / Centro de Interpretação da Cogula 
Venda de Livros 697 25 863 1.000 1.050 1.103 1.158 1.216 

Vendas de Postais 31 6 6 0 0 0 0 0 
Ludoteca 2.392 6.670 11.601 13.000 13.650 14.333 15.049 15.802 

Total 3.120 6.701 12.469 14.000 14.700 15.435 16.207 17.017 
 

  Teatro Municipal – Convento de S. Francisco  ------------------  

Nos eventos decorridos em 2012 neste espaço foram registadas 

779 entradas. Até à data, os eventos têm sido todos gratuitos,  

pelo que não estava estabelecida qualquer tarifa. Para o futuro 

decidiu-se cobrar 3,10€ (sem IVA) a qualquer entrada para 

espetáculos.  -----------------------------------------------------------  

Assim, considerando uma utilização por 1.000 utentes a 

empresa espera realizar receitas anuais de cerca de 3.100€ 

neste espaço.  ----------------------------------------------------------  

  Cinema Jacinto Ramos --------------------------------------------  

O cinema registou como média dos últimos três anos 5 .685 

entradas.  ---------------------------------------------------------------  

Nesta atividade as tarifas também foram atualiz adas, 

verificando-se um ligeiro aumento das mesmas:  ------------------  

 Tarifa 

Atual 

Nova 

Tarifa 

Variação % 

Variação 
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Bilhete Adulto 3.10€ 3.54€ 0.44€ 14% 
Bilhete Estudante 2.65€ 2.66€ 0.00€ 0% 

Bilhete Criança 1.77€ 2.21€ 0.44€ 25% 
Bilhete 2ª Feira Adulto 2.65€ 2.92€ 0.27€ 10% 
3D – Acresce ao Valor do Bilhete 0.44€ 0.49€ 0.04€ 10% 
 

Neste caso trabalhamos para efeitos de extrapolação com um 

valor médio de tarifa a considerar de 2,83€ que multiplicamos 

pela média das entradas dos últimos três anos: --------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cinema 

Bilheteira 12.119 14.927 14.962 16.095 16.900 17.745 18.632 19.564 

Máquina de Vending 2.350 2.502 1.725 1.811 1.901 2.000 2.000 2.000 

Total 14.469 17.430 16.686 17.906 18.801 19.745 20.632 21.564 
 

  Pavilhão multiusos em Trancoso ---------------------------------  

Este equipamento no ano de 2012 não gerou qualquer 

rendimento.  ------------------------------------------------------------  

Foram estabelecidos os seguintes preços para a utilização: ------  

 Utentes 

Anuais 

Nova 

Tarifa 

Receita 

Estimada 
Futsal – Grupos Informais/utente 2952 2.03€ 5.993€ 

Futsal – Grupos Escolinhas/utente 2583 2.03€ 5.243€ 

Educação Fisica – 6 Turmas 4500 2.03€ 9.135€ 

Univ Sénior – 2 Turmas 1476 2.03€ 2.996€ 

Outros Eventos / pav - dia 21 243.90

€ 

5.122€ 

Auditório / hora 19 20.33 386€ 

TOTAL 28.875€ 
 

  Residência de Estudantes -----------------------------------------  

Neste caso o tarifário da residência será atualizado de 83,49€ 

para 91,84€ por mês. Considerou -se para a projeção o mesmo 

número de utilizadores de 2012:  ------------------------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Residência 33.387 26.363 16.505 23.052 23.052 23.052 23.052 23.052 

Total 33.387 26.363 16.505 23.052 23.052 23.052 23.052 23.052 
 

  Centro Coordenador de Transportes  -----------------------------  

No centro coordenador a tarifa relativa à mensalidade da 

utilização dos cais foi atualizada em 15%.  ------------------------  

Descritivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Central de Camionagem 
Aluguer de Equipamento - 7.077 6.763 7.777 8.000 8.000 8.000 8.000 

Comissões - 3.008 5.896 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 

Total 0 10.065 12.659 13.677 13.900 13.900 13.900 13.900 
 

  Centro de Interpretação Isaac Cardoso --------------------------  

Em 2013 está previsto também o início da exploração pela 

empresa de uma nova valência – o Centro de Interpretação 

Isaac Cardoso. O valor de bilhete de entrada foi estipulado em 

2€ e estima-se uma afluência de cerca de 200 pessoas po r mês 

no primeiro ano.  ------------------------------------------------------  

Nos anos seguintes e seguindo a tendência que se tem 

verificado nas entradas considera -se que os utilizadores irão 

aumentar.  --------------------------------------------------------------  

A receita projetada é a seguinte:  ------------------------------------  

Descritivo 2013 2014 2015 2016 2017 
Centro Isaac Cardoso 
Entradas 4.800 5.040 5.292 5.557 5.834 

Total 4.800 5.040 5.292 5.557 5.834 
 

Em termos de eventos com desconto de cartão jovem e uma vez 

que se trata de um financiamento de cariz social, será definido 

o valor das prestações de serviços efetuadas a estes utentes e a 

diferença será debitada ao Município: ------------------------------  
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Descritivo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Atividades 

Cartão Jovem 2.343 1.561 2.107 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Total 2.343 1.561 2.107 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
 

Consideramos também como débito de prestações de Serviços 

ao Município a utilização das piscinas, do pavilhão multiusos e 

restantes equipamentos às turmas das escolas de Trancoso. 

Neste momento ainda não existem dados estatísticos f iáveis 

sobre esta utilização, sabendo-se contudo que as piscinas 

recebem 3 turmas atualmente e que os vários eventos 

organizados pela TEGEC recebem também várias turmas.  -------  

Neste caso considerou-se que em 2013 a receita será de 

10.000€ e nos anos seguintes e como se considera o 

alargamento desta prestação a todas as escolas do conselho nos 

próximos anos consideraram-se as seguintes prestações:  --------  

Descritivo 2013 2014 2015 2016 2017 
Atividades 
Prestação de Serviços Escolas 10.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

Total 10.000 30.000 40.000 50.000 60.000 
 

Em termos de outros eventos a TEGEC gerou nos últimos três 

anos uma receita média de 42.555€, devido sobretudo à 

realização da Festa da História.  -------------------------------------  

O objetivo nesta prestação de serviços é alargar cada vez mais 

a organização de eventos a mais entidades externas, pelo que 

considerámos um crescimento de 5.000€/ano:  ---------------------  

Descritivo 2013 2014 2015 2016 2017 
Atividades 
Realização de Eventos 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 
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Total 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 
 

Com efeito temos que o tarifário a usar em 2013 e anos 

seguintes será:  --------------------------------------------------------  

 

Atividades 

2012 2013 
Valor c/IVA Valor s/IVA Valor c/IVA Valor s/IVA 

Piscinas 
Banhos Livres 
Criança / 1 hora 2.40€ 1.95€ 3.27€ 2.66€ 
Adulto / 1 hora 2.90€ 2.36€ 4.35€ 3.54€ 

Mensalidades 
Criança 1 x semana 11.60€ 9.43€ 15.00€ 12.20€ 
Criança 2 x semana 17.50€ 14.23€ 20.00€ 16.26€ 
Criança 3 x semana 23.50€ 19.11€   

Adulto 1 x semana 14.00€ 11.38€ 18.00€ €14.64 
Adulto 2 x semana 23.50€ 19.11€ 27.00€ €21.96 
Adulto 3 x semana 29.00€ 23.58€ 30.00€ €24.39 

Hidroginástica 1 x semana 18.00€ 14.63€ 18.45€ €15.00 
Hidroginástica 2 x semana 25.00€ 20.33€ 28.29€ €23.00 
Inscrição 12.00€ 9.76€ 12.00€ €9.76 

Pré-Inscrição 6.00€ 4.88€ 6.00€ 4.88€ 

Piscina Exterior 
Criança (entrada) 1.50€ 1.22€ 1.50€ 1.22€ 

Adulto (entrada) 2.00€ 1.63€ 2.00€ 1.63€ 
Cartão Eventos (10 utilizações/entradas) 12.00€ 9.76€ 12.00€ 9.76€ 

Cinema 

Bilhete Adulto 3.50€ 3.10€ 4.00€ 3.54€ 
Bilhete Estudante 3.00€ 2.65€ 3.00€ 2.66€ 
Bilhete Criança 2.00€ 1.77€ 2.50€ 2.21€ 

Bilhete 2ª feira Adulto 3.00€ 2.65€ 3.30€ 2.92€ 
3D – Acresce ao Valor do Bilhete Normal 0.50€ 0.44€ 0.55€ 0.49€ 

Teatro 
Entrada (Bilhete)   3.81€ 3.10€ 

Centro Isaac Cardoso 
Entrada (Bilhete)   2.46€ 2.00€ 

Residência Estudantes 
Mensalidade (Inclui PA) 88.50€ 83.49€ 97.35€ 91.84€ 

Central de Camionagem Trancoso 
Cessão de Exploração CMT / Mês   34.440€ 28.000€ 
Utilização Cais Mensal p/ Autocarro 31.89€ 25.93€ 36.67€ 29.82€ 
Comissões de Bilhetes 

€ 

€ 

€ 

€ 

Santos 10% 10% 10% 10% 
Internorte (Viúva Carneiro) 8% 8% 8% 8% 
Rodoviária Beira Litoral 8% 8% 8% 8% 

CitiExpress 8% 8% 8% 8% 
Comissões Despachos 

€ 

€ 

€ 

€ 

Rodoviária Beira Litoral 13% 13% 13% 13% 

Ludoteca 
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Mensalidade 12.00€ 9.76€ 12.30€ 10.00€ 

Campo Feira 
Cessão exploração CMT / Mês 1.230.00€ 1.000.00€ 36.900€ 30.000€ 

Café ‘Quiosque Avenida’ 
Cessão exploração / Mês 276.75€ 225.00€ 276.75€ 225.00€ 

Pavilhão Multiusos 
Futsal – Grupos Informais (por 

utente) 

  2.50€ 2.03€ 
Outros Eventos – Pavilhão Dia   300.00€ 243.90€ 

Auditório Hora   25.00€ 20.33€ 
Aluguer 3 dias – inclui montagem 

e des 

350.00€ 284.55€ 350.00€ 284.55€ 
 

Apesar dos aumentos em valor não serem significativos na 

maior parte das atividades, temos que os aumentos médios em 

percentagem são significativos (por exemplo nas piscinas temos 

aumentos entre os 15% e 50%, no cinema entre os 10% e os 

25%). Destacamos também que foram considerados preços a 

cobrar para algumas atividades que até a data eram gratuitas 

(ex.: Teatro, Centro Isaac Cardoso, etc). ---------------------------  

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AGREGADAS -------------  

Balanço Previsional  -------------------------------------------------  

BALANÇO 

ACTIVO 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 

Activo não corrente         

Activos fixos tangíveis 525.194 584.075 543.937 515.789 488.204 461.171 434.678 364.651 

Propriedades de investimento 8.466.903 8.105.459 7.756.441 7.730.000 7.725.000 7.720.000 7.715.000 7.710.000 

Participações Financeira - MEP 16.224 3.628 71.457 0 0 0 0 0 

Activos por impostos diferidos 1.493 1.867 1.398 10.944 9.694 8.444 7.194 5.944 

 9.009.815 8.695.028 8.373.233 8.256.733 8.222.898 8.189.615 8.156.872 8.080.595 

Activo Corrente         

Inventário 18.173 179.045 5.900 6.000 6.500 6.500 6.500 6.500 

Clientes 6.151 11.415 7.538 149.223 155.217 79.343 81.093 42.868 

Estado e outros entes públicos 8.276 186.616 102.961 20.000 10.245 0 0 0 

Outras contas a receber 31.352 1.761 407.185 2.000 2.000 2.000 2.000 0 

Diferimentos 1.399 4.267 3.195 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Caixa e depósitos bancários 888.147 227.828 52.675 689.729 608.590 416.225 214.360 108.623 

 953.496 610.930 579.544 870.952 786.552 508.069 307.953 161.991 

TOTAL DO ACTIVO 9.963.311 9.305.959 8.952.778 9.127.685 9.009.450 8.697.683 8.464.825 8.242.586 

 

Em termos de evolução de ativo destacamos a evolução 
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decrescente dos ativos não correntes, uma vez que não se 

preveem investimentos durante o per íodo, tendo sido apenas 

considerados gastos de conservação e reparação dos 

equipamentos existentes.  ---------------------------------------------  

A rubrica de outras contas a receber regista um decréscimo 

acentuado de 2012 para 2013 devido à anulação dos saldos 

existentes entre TEGEC e PACETEG. A rub rica de clientes 

estabiliza em prazos médios de recebimentos de 60 dias e nos 

dois últimos anos de 30 dias.  ----------------------------------------  

Salienta-se que o saldo de disponibilidades apresentado no 

final de cada ano é elevado, pois em Janeiro existem exfluxos 

relativos aos juros e amortizações do empréstimo que estão 

provisionados a essa data.  -------------------------------------------  

BALANÇO 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 

CAPITAL PRÓPRIO         

Capital realizado 707.794 707.794 707.794 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000 

Reservas legais 3.738 3.738 3.738  66.449 129.808 140.000 140.000 

Resultados transitados (538.842) (639.540) 33.620 44.907 44.907 44.907 115.567 214.712 

Ajustamentos em activos financeiros (1.697) (1.471) 4.612 0 0 0 0 0 

Outras variações no capital próprio 22.769 8.394 (4.363) 923 923 923 923 923 

 193.762 78.915 745.402 725.830 792.279 855.638 936.490 1.035.635 

Resultado líquido do período (102.166) (110.643 (484.808) 66.449 63.359 80.852 99.145 110.452 

 91.596 (31.728) 260.594 792.279 855.638 936.490 1.035.635 1.146.087 

Interesses minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 91.596 (31.728) 260.594 792.279 855.638 936.490 1.035.635 1.146.087 

PASSIVO         

Passivo não Corrente         

Financiamentos obtidos 8.942.328 8.214.370 7.939.758 7.609.927 7.299.836 6.978.835 6.646.539 6.302.552 

Passivos por impostos diferidoss 4.336 4.225 1.393 1.045 783 588 0 0 

 8.946.664 8.218.595 7.941.151 7.610.971 7.300.619 6.979.422 6.646.539 6.302.552 

Passivo Corrente         

Fornecedores 172.823 128.254 9.257 29.099 33.761 16.880 16.880 16.880 

Estados e outros entes público 52.382 64.493 65.055 64.930 64.166 70.691 77.488 81.968 

Financiamentos obtidos 456.437 439.589 463.094 379.051 389.591 321.001 411.796 423.487 
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Outras contas a pagar 235.075 485.088 213.626 251.355 365.675 373.198 276.487 271.612 

Diferimentos 8.333 1.667 0 0 0  0 0 

 925.051 1.119.092 751.032 724.435 853.192 781.770 782.651 793.947 

TOTAL DO PASSIVO 9.871.715 9.337.687 8.692.182 8.335.406 8.153.812 7.761.193 7.429.190 7.096.499 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 

E PASSIVO 
9.963.311 9.305.959 8.952.778 9.127.685 9.009.450 8.697.683 8.464.825 8.242.586 

 

Em termos de capital e após a fusão em 2013 da TEGEC na 

PACETEG, temos a constituição da reserva legal obrigatória 

até 2016. ---------------------------------------------------------------  

O passivo regista ao longo do período uma diminuição 

significativa devido sobretudo ao reembolso do empréstimo.  ---  

Demonstração dos Resultados Previsional  ----------------------  

RENDIMENTOS E GASTOS 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 

Vendas e Serviços Prestados 146.650 178.849 98.006 895.338 931.304 952.118 973.118 994.418 

Subsídios à exploração 1.023.563 1.885.734 1.054.227 220.000 240.000 230.000 220.000 200.000 

Ganhos/perdas imp.s de subs., ass. e 

empr. conj 1.939 (12.822) 61.745 0 0 0 0 0 

Custos das merc. Vend. e das mat. 

Cons. (11.470) (7.991) (8.023) (8.500) (9.000) (9.000) (9.000) (9.000) 

Fornecimentos e serviços externos (386.491) (1.186.708) 1.047.005) (166.096) (193.564) (193.564) (193.564) (193.564) 

Gastos com o pessoal (939.275) (972.252) (786.436) (690.353) (688.373) (688.373) (688.373) (688.373) 

Aumentos/reduções de justo valor    39.596 (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) 

Outros rendimentos e ganhos 591.947 952.194 924.931 159.530 159.530 159.530 159.530 159.530 

Outros gastos e perdas (51.597) (52.839) (40.382) (28.825) (28.325) (28.325) (27.825) (27.325) 

RES. ANTES DE DEPR., GASTOS 

DE FINANC. E IMP. 375.266 784.166 257.064 420.691 406.572 417.386 428.886 430.686 

         

Gastos/reversões de depreciação e de 

amortização 
(270.295) (406.498) (392.120) (28.148) (27.585) (27.033) (26.493) (25.963) 

Imparidade de invest. Depr. 

(perdas/ver.) 
        

RES. OP (ANTES DE GASTOS DE 

FINANC. E IMP. 
104.970 377.668 (135.056) 392.542 378.987 390.352 402.393 404.724 

         

Juros e rendimentos similares obtidos         

Juros e gastos similares suportados (208.564) (488.678) (350.625) (303.943) (294.509) (282.549) (270.000) (257.454) 

RESULTADOS ANTES DE 

IMPOSTOS 
103.593 (111.010) (485.681) 88.599 84.479 107.803 132.193 147.269 

         

Imposto sobre o rendimento do 

período 
1.427 366 871 (22.150) (21.120) (26.951) (33.048) (36.817) 

RESULTADO LÍQUIDO DO 

PERÍODO 
(102.166) (110.643) (484.810) 66.449 63.359 80.852 99.145 110.452 

 

A rubrica de vendas e serviços prestados regista um aumento 
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significativo de 2012 para 2013 e anos seguintes devido 

sobretudo ao aumento das prestações de serviços da TEGEC e 

devido às receitas provenientes da renda de locação dos dois 

imóveis descritos ao Município. A partir de 2013 e no restante 

período o aumento considerado nas vendas e prestações de 

serviços resulta sobretudo da dinamização da atividade e da 

angariação de mais utentes para os eventos realizados.  ----------  

Em termos de fornecimentos e serviços externos regista -se uma 

diminuição significativa devido sobretudo à exclusão das 

rendas dos imóveis e ao esforço de contenção na maior parte 

das sub-rúbricas.  ------------------------------------------------------  

Também nos gastos com pessoal o valor diminui 

consideravelmente de 2012 para 2013 devido à dispensa de 3 

funcionários. Este gasto está em parte compensado pelo débito 

dos funcionários que prestam serviços ao Município 

evidenciado na rubrica de outros rendimentos. A rubrica de 

juros apresenta também diminuições ao longo do período, de 

acordo com o plano de pagamento do empréstimo atualizado à  

data.  --------------------------------------------------------------------  

10. ORÇAMENTO DE TESOURARIA 

Designação 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 

SALDO NO INICIO DO ANO 52.675 689.729 608.590 416.225 214.360 

RECEBIMENTOS      

Vendas e prestações de serviços 746.115 925.310 1.027.992 971.368 1.032.643 

Financiamentos bancários obtidos  79.500    
Impostos 102.961 9.755 10.245   
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Outros rendimentos e ganhos 612.188     
Subsídios à exploração 795.014 240.000 230.000 220.000 200.000 

Outras contas a receber 159.530 159.530 159.530 159.530 159.530 

TOTAL DE RECEBIMENTOS 2.415.808 1.414.095 1.427.767 1.350.898 1.392.173 

PAGAMENTOS      
Compras 8.500 9.500 9.000 9.000 9.000 
Fornecimento e serviços externos 146.254 188.903 210.444 193.564 193.564 
Gastos com o pessoal 308.404 308.404 308.404 308.404 308.404 

Encargos financeiros 303.943 294.509 282.549 361.683 227.454 
Impostos 326.430 349.913 331.232 88.911 338.282 
Outras contas a pagar 112.348 44.455 88.911 321.001 88.911 

Financiamentos obtidos 572.875 299.551 389.591  332.296 
Investimentos      

TOTAL DE PAGAMENTOS 1.778.754 1.495.234 1.620.131 1.552.763 1.497.911 

SALDO DO ANO 637.054 (81.139) (192.364) (201.865) (105.738) 
SALDO DO FIM DO ANO 689.729 608.590 416.225 214.360 108.623 

NOVOS EMPRÉSTIMOS 0 0 0 0 0 

SALDO FINAL 689.729 608.590 416.225 214.360 108.623 
 

Foram considerados os pressupostos enunciados no ponto 7.  ----  

Em termos de fluxos de tesouraria destaca -se no ano de 2013 o 

recebimento da cobertura de prejuízos de 2012 (612.188€) e a 

transferência do valor restante do contrato programa de 2012 e 

2013 (795.014€).  ------------------------------------------------------  

Nos gastos com pessoal foram considerados os gastos líquidos 

dos encargos. Estes encargos foram considerados na rubrica de 

impostos.---------------------------------------------------------------  

Destaca-se a diminuição dos exfluxos ao longo do período 

sobretudo devido à diminuição dos juros e das amortizações 

dos financiamentos de acordo com o plano de pagamentos 

obtido da instituição bancária.  --------------------------------------  

11. QUADRO DE PESSOAL ---------------------------------------  

Em termos de pessoal e como já referido apenas será rescindido 



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

o contrato com uma funcionária da PACETEG e com os dois 

vogais da administração da TEGEC, sendo que pelos 

funcionários alocados à CMT e à at ividade escolar será 

efetuada uma cedência de pessoal pelo seu valor de custo ao 

Município.  -------------------------------------------------------------  

Assim, apresentamos o mapa de pessoal previsto para 2013 e 

anos seguintes:  --------------------------------------------------------  

Categoria Profissional Nº Funcionários 

2012 

Nº Funcionários 

2013 

Administração 3 1 
Arquivista de Biblioteca 1 1 
Assistente Administrativo 5 5 

Aux. Vigi. Equipa. Culturais 1 1 
Auxiliar Acção Educativa 9 9 
Auxiliar Administrativo 11 10 

Auxiliar de acção Educativa 1 1 
Auxiliar de Limpeza 1 1 
Auxiliar Desportivo 1 1 

Auxiliar de Serviços Gerais 11 11 
Auxiliar Técnica Educação 1 1 
Direc. Serviços Equipamentos 1 1 

Documentalista 1 1 
Guia Turística 1 1 
Indiferenciado 1 1 

Jornalista 1 1 
Monitor de Deporto 2 2 
Monitor Natação 1 1 

Recepcionista 3 3 
Responsável Actividades 1 1 
Tec. Superior Educação 1 1 

Técnica Profissional 2ª 1 1 
Técnica Recursos Humanos 1 1 
Técnica Conta. Admini. 2 2 

Total Geral 62 59 
 

Salientamos que a opção pela fusão das empresas 

comparativamente com o cenário de dissolução das empresas 

apresenta um custo de oportunidade de cerca de 235.000€, ou 
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seja, este valor teria de ser pago no caso de dissolução como 

indemnizações aos funcionários.  ------------------------------------  

12. EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO   

Em termos de evolução de transferências do Município em sede 

de subsídios à exploração e coberturas de prejuízos verifica -se 

que após a operação de fusão das empresas estes montantes 

diminuem significativamente:  ---------------------------------------  

Evolução das 

Transferências 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Subsídios à 

Exploração 

1.000.000 1.000.000 1.037.183 220.000 240.000 230.000 220.000 200.000 
Cobertura de 

Prejuízos 

22.716 873.448 612.188 0 0 0 0 0 

Prestações de 

Serviços - 

Acção 

Educativa 

0 0 0 10.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

Prestações de 

Serviços - 

Acção 

Educativa 

(Funcionários) 

   159.530 159.300 159.300 159.300 159.300 

Prestações de 

Serviços – 

Outros 

0 0 0 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 
Prestações de 

Serviços – 

Rendas de 

Locação 

0 0 0 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 

Total 1.022.716 1.873.448 1.649.371 1.112.530 1.152.530 1.152.530 1.152.530 1.152.530 
 

Salienta-se assim a diminuição dos subsídios à exploração, 

conseguida sobretudo pela redução dos gastos de estrutura da 

empresa e pelo aumento das prestações de serviços da empresa.   

A par dos subsídios à exploração (que se consider a irão 

financiar o acesso de idosos, jovens e pessoas carenciadas) 

definiu-se a contratação pelo Município dos serviços da 

empresa no âmbito das suas competências de ação educativa 

que englobam o acesso dos alunos às mesmas e os funcionários 

que atualmente a empresa tem alocados às escolas e residências 
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de estudantes.  ---------------------------------------------------------  

Em termos de outras prestações de serviços também se 

considerou uma parte a afetar ao Município relativa à 

organização da festa da História que tradicionalmente já é um 

serviço que tem sido prestado nos últimos anos.  ------------------  

Os dois imóveis usados pela Câmara entram num regime de 

locação por 12 anos com opção de transferência da propriedade 

dos mesmos no final do período.  ------------------------------------  

Assim alterando-se a lógica de negócio da empresa e em 

consequência o mix  de relações empresariais entre Município e 

empresa Paceteg, verifica-se uma acentuada redução do esforço 

financeiro do Município perante a empresa.  -----------------------  

De facto confrontando a atividade cruzeiro da empresa com o 

esforço de 2011 existe uma redução de 38% e uma red ução face 

a 2012 de 30%. --------------------------------------------------------  

13. CONCLUSÕES --------------------------------------------------  

Em conclusão, os principais objetivos da reestruturação em  

análise são:  ------------------------------------------------------------  

  A necessidade de racionalização do sector empresarial 

local de Trancoso, dotando-o dos benefícios emergentes 

das economias de escala, potenciadores da sua eficiência 

e eficácia;------------------------------------------------------  

  A necessidade de articulação de uma forma mais intensa 
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das atividades de gestão nas áreas dos equipamentos 

coletivos de cultura e desporto e da prestação de 

serviços de interesse geral nesses domínios de atividade;   

  A necessidade de adequar o sector empresarial local de 

Trancoso à conjuntura económica do País, de que 

decorre uma diminuição dos recursos financeiros 

disponíveis para as autarquias locais que impõem a 

tomada de decisão de fundir estas atividades;  -------------  

  A necessidade de cumprimento da Lei n.º 50/2012 de 31 

de agosto, que estabelece o novo regime jurídico da 

atividade empresarial local e das participações locais e 

consequentemente das obrigações decorrentes.  -----------  

Neste sentido a reestruturação empresarial por i ncorporação da 

TEGEC, E.M. na PACETEG, S.A. justifica -se por esta empresa 

municipal ter um património maior e se apresentar como a 

entidade melhor colocada para prosseguir com os objetivos e as 

atividades das empresas a fundir, assegurando as suas 

diferentes vertentes de intervenção, por um lado, e de ter uma 

estrutura administrativa, material e humana mais adequada a 

gerir a futura atividade consolidada, por outro.  -------------------  

Acresce ainda que a presente reestruturação permitirá 

objetivamente a redução significativa  do esforço financeiro por 

parte do Município de Trancoso, tal como demonstrado no 
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presente estudo de viabilidade económica e financeira em 

percentagens superiores a 30%.  -------------------------------------  

Obtém-se o equilíbrio financeiro e económico da entidade, pela 

via fundamental da redução de gastos e pelo ajustamento de 

tarifas adequados à estrutura de custos e à capacidade 

financeira dos munícipes.  --------------------------------------------  

Deve considerar-se também o efeito em termos de poupança 

criada com esta opção, em alternativa a uma eventual 

internalização das empresas, por despedimento de pessoal sem 

vínculo público e que se estima em 235.000€, o que acarretaria 

em simultâneo o encerramento por tempo alargado das 

atividades face à inexistência na estrutura municipal de pessoal 

especializado e ao tempo necessário ao recrutamento de pessoal 

para o efeito e se e só se a legislação o permitisse.  --------------  

Também de referir que uma opção de internalização/integração 

obrigaria a uma devolução de cerca de 1 milhão de euros pelo 

Município de IVA já que a construção dos imóveis foi efet uada 

pela PACETEG, com direito à respectiva dedução.  ---------------  

Ao longo do processo de convergência e de acordo com o Livro 

Branco do Sector Empresarial Local, foram entre 2010 e 2013 

desativados 31 postos de trabalho.  ----------------------------------  

Evidencia- se assim o equilíbrio económico e financeiro da 

entidade fusionada e o cumprimento dos indicadores tendentes 
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à sua continuidade, designadamente os previstos no artigo 62º 

da Lei do sector empresarial local.  ---------------------------------  

Elimina-se no grupo Municipal, a Parceria Público -Privada e 

uma Empresa Local. Assim, o grupo Municipal de Trancoso 

será constituído unicamente pelo Município de Trancoso e a 

empresa Local detida a 100% - Trancoso Eventos, S.A..  ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Estudo de 

Viabilidade Económica e Financeira, nos seus precisos termo s 

o documento apresentado, por maioria, com os votos contra 

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

Mais foi deliberado enviar à Assembleia Municipal.  ------------  

*A9*  Análise, Discussão e Votação dos Estatutos da Trancoso 

Eventos, EEM: -------------------------------------------------------  

Em seguida foram presentes  os Estatutos referidos em epígrafe 

que se reproduzem seguidamente na íntegra:  ----------------------  

-------ESTATUTOS DA TRANCOSO EVENTOS, E.E.M.  -----  

-----------------Capítulo I - Disposições gerais  --------------------  

------------------------------Artigo 1.°  -------------------------------  

----------------Denominação e natureza  jurídica -------------------  

1 —  A empresa local de gestão de equipamentos coletivos e de 

prestação de serviços de interesse geral do concelho de 

Trancoso, denomina-se «Trancoso Eventos, E.M.».  --------------  

2 — A Trancoso Eventos, E.M. é uma pessoa coletiva de direito 
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privado, sociedade unipessoal de natureza municipal, de 

responsabilidade limitada e é dotada de personalidade jurídica 

e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, 

ficando sujeita às orientações estratégicas da Câmara Municipal 

de Trancoso.  -----------------------------------------------------------  

3 — A Trancoso Eventos, E.M. dispõe de plena capacidade 

jurídica, abrangendo a mesma todos os direitos e obrigações 

necessários à prossecução do seu objeto social. -------------------  

4 — A Trancoso Eventos, E.M. rege-se pela Lei n.º 50/2012, de 

31 de Agosto, pela lei comercial, pelos presente s estatutos e, 

subsidiariamente, pelo regime do sector empresarial do Estado.   

------------------------------Artigo 2.º  -------------------------------  

--------------------------Capital social  -------------------------------  

1 — O capital social é de 680.000 € (seiscentos e oitenta mil 

euros).  ------------------------------------------------------------------  

2 —  O Município de Trancoso é o único detentor de todo o 

capital social.  ---------------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 3.°  -------------------------------  

------------------------Sede e delegações ----------------------------  

1 — A Trancoso Eventos, E.E.M., tem a sua sede na Rua 

Calouste Gulbenkian, n.º 10, freguesia de Santa Maria, na 

cidade de Trancoso.  --------------------------------------------------  

2 — Por deliberação do seu conselho de administração, podem 
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estabelecer-se outras delegações, agências ou qualquer outra 

forma de representação.  ----------------------------------------------  

------------------------------Artigo 4.°  -------------------------------  

---------------------------Objeto social  -------------------------------  

1 — A Trancoso Eventos, E.M., tem como objeto social:  --------  

a) Criação, implementação, desenvolvimento, construção, 

promoção, comercialização, instalação, reabilitação e 

conservação de mercados, áreas comerciais, do campo da 

feira, centros culturais, museus e centros de transporte.  -  

b) Promoção, apoio e desenvolvimento de atividades de 

carácter cultural,  social, educativo, desportivo, 

recreativo, comercial, turístico e de proteção a mbiental 

no Município de Trancoso, através, entre outras formas, 

da conceção, construção, gestão, manutenção, 

exploração e dinamização de equipamentos e 

infraestruturas municipais, designadamente museus, 

mercados municipais e escolas. A prestação de serviç os 

de interesse geral nas áreas da educação, da cultura e do 

desporto;  -------------------------------------------------------  

c) Em complemento das atividades previstas no número 

anterior poderá exercer diretamente ou em colaboração 

com terceiros, atividades acessórias ou subsidiárias do 

seu objeto principal ou relativas a outros ramos de 
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atividade conexos, incluindo a prestação de serviços, 

que não prejudiquem a prossecução do objeto e que 

tenham em vista a melhor utilização dos recursos 

disponíveis.  ----------------------------------------------------  

d) Exercer acessoriamente outras atividades ou prestar 

outros serviços de interesse geral que lhe sejam 

delegados pelo Município e que sejam compatíveis com 

o objeto social.  ------------------------------------------------  

2 — A exploração e a gestão referidas nas alíneas do número 

anterior poderão abranger a reparação, ampliação, renovação, 

operação e manutenção das instalações e equipamentos dos 

bens sob gestão da empresa, bem como a celebração de 

quaisquer tipos de contratos, nomeadamente de concessão, de 

serviços subsidiários que existam ou venham a existir nos 

referidos bens.  --------------------------------------------------------  

3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a 

Trancoso Eventos, E.M., poderá prestar serviços ou atividades 

consideradas afins das do seu objeto social, desde que não haja 

intuito predominantemente mercantil, estejam contidas no 

âmbito das atribuições do Município e da delegação de poderes, 

não sejam contrárias às regras de concorrência definidas no 

artigo 34.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto.  -------------------  

------------------------------Artigo 5.º  -------------------------------  
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------------------------Delegação de Poderes  ------------------------  

1 — São delegáveis os seguintes poderes na Trancoso Eventos, 

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

a) Gerir técnica e administrativamente os equipamentos 

que se encontrem sob sua gestão;  ---------------------------  

b) Colaborar com o Município da Trancoso no 

cumprimento dos programas de interesse geral de 

iniciativa ou com a participação deste;  --------------------  

c) Colaborar com os competentes serviços e órgãos 

municipais na programação dos eventos a realizar nos 

espaços e equipamentos sob gestão da Empresa;  ----------  

d) Programar, produzir ou coproduzir e realizar atividades 

culturais, recreativas, turísticas, lúdicas e desporti vas, 

que se desenvolvam nos equipamentos sob gestão da 

Empresa, de acordo com as orientações estratégicas do 

Município;  -----------------------------------------------------  

e) Adquirir os bens, equipamentos e direitos a eles 

relativos necessários às suas atividades, mantendo 

organizado e atualizado o cadast ro dos bens que lhe 

estão confiados;  -----------------------------------------------  

f) Colaborar na elaboração, cumprimento e execução dos 

regulamentos e das decisões dos órgãos municipais sobre 

a utilização e funcionamento dos espaços e 
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equipamentos;  -------------------------------------------------  

g) Promover as atividades que integram o seu obje to 

social, podendo para o efeito estabelecer parcerias com 

outras entidades públicas ou privadas;  ---------------------  

h) Praticar os demais atos e contratos que sejam 

necessários à prossecução do seu objecto social no 

cumprimento das orientações estratégicas estabelecidas 

pelo competente órgão municipal.  --------------------------  

2 — O exercício das atividades previstas no número anterior 

depende da celebração de contratos de prestação de serviços e 

de contratos-programa. -----------------------------------------------  

------------------Capítulo II - Órgãos Sociais  ---------------------  

----------------Secção I –  Disposições Comuns --------------------  

------------------------------Artigo 6.º  -------------------------------  

-------------------------------Órgãos ----------------------------------  

1 — São órgãos da Trancoso Eventos, E.E.M.: --------------------  

a) A assembleia geral;  ------------------------------------------  

b) O conselho de administração;  -------------------------------  

c) O fiscal único.  ------------------------------------------------  

2 — Poderá funcionar facultativamente um conselho geral 

mediante decisão da câmara municipal.  ----------------------------  

------------------------------Artigo 7.º  -------------------------------  

--------------------Orientações Estratégicas  -------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Cabe à Câmara Municipal de Trancoso determinar as 

orientações estratégicas, as quais devem consubstanciar -se nos 

objetivos a prosseguir tendo em vista a prossecução dos 

serviços de interesse geral, contendo preferencialmente metas 

quantificadas e contemplando a celebração de contratos entre o 

Município de Trancoso e a Trancoso Eventos, E.M., nos termos 

da lei e dos presentes estatutos.  -------------------------------------  

------------------------------Artigo 8.º  -------------------------------  

------------------------------Mandatos --------------------------------  

Os mandatos dos titulares dos órgãos sociais coincidem com os 

dos titulares dos órgãos do Município de Trancoso, sem 

prejuízo daqueles continuarem em funções até à efetiva 

substituição.  -----------------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 9.º  -------------------------------  

----------------------------Substituição -------------------------------  

1 — Em caso de vacatura de qualquer dos lugares nos órgãos 

sociais, por morte, renúncia ou destituição dos respetivos 

titulares ou ainda por termo das funções indispensáveis à 

representação que exercem, proceder-se-á à sua substituição 

pelo período de tempo que faltar até ao final do mandato em 

curso. -------------------------------------------------------------------  

2 — Em caso de impossibilidade temporária, física ou legal, 

para o exercício das respetivas funções, os membros impedidos 
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podem ser substituídos enquanto durar tal impedimento.  --------  

3 — Nas faltas e impedimentos o presidente do conselho de 

administração será substituído pelo membro do conselho de 

administração por si designado ou, na falta de d esignação, pelo 

membro do conselho mais idoso.  ------------------------------------  

-------------------Seção II – Assembleia Geral  --------------------  

------------------------------Artigo 10.º  ------------------------------  

-----------------------------Composição ------------------------------  

1 — A mesa da assembleia geral da Trancoso Eventos, E. E.M. é 

composta no máximo por três elementos.  --------------------------  

2 — Os membros da mesa da assembleia geral não são 

remunerados e são designados pela câmara municipal.  -----------  

3 — A assembleia geral é constituída por um representante do 

Município de Trancoso que é designado pela câmara municipal.   

------------------------------Artigo 11.º  ------------------------------  

----------------------------Competência ------------------------------  

Compete à assembleia geral:  ----------------------------------------  

a) Proceder à apreciação geral da administração e 

fiscalização da empresa e determinar a realização de 

auditorias e averiguações ao funcionamento da empresa;   

b) Apreciar e votar até 15 de novembro de cada ano, os 

instrumentos de gestão previsional relativos ao ano 

seguinte e submetê-los aos competentes órgãos 
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autárquicos;  ---------------------------------------------------  

c) Apreciar e votar até 31 de março de cada ano, os 

instrumentos de prestação de contas respeitantes ao ano 

transato e submetê-los aos competentes órgãos 

autárquicos;  ---------------------------------------------------  

d) Eleger os membros do conselho de administração;  -------  

e) Autorizar a aquisição de participações no capital de 

sociedades, sob proposta do Conselho de Administração, 

e submetê-las aos competentes órgãos autárquicos;  ------  

f) Autorizar a aquisição e alienação de imóveis ou a 

realização de investimentos de valor superior a 20% do 

valor do capital social, sob proposta do conselho de 

administração, e submetê-las aos competentes órgãos 

municipais;  ----------------------------------------------------  

g) Autorizar alterações estatutárias, sob proposta do 

conselho de administração, e submetê -las aos 

competentes órgãos municipais;  ----------------------------  

h) Autorizar a contração de empréstimos de médio e de 

longo prazo, e definir os limites máximos dos 

empréstimos de curto prazo nos termos dos presentes 

estatutos, da lei que for aplicável e das orientações 

estratégicas que tenham sido fixadas pela câmara 

municipal;  -----------------------------------------------------  
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i) Definir o estatuto remuneratório dos membros do 

conselho de administração;  ----------------------------------  

j) Discutir e formular recomendações respeitantes às 

orientações estratégicas da Trancoso Eventos, E.M., com 

referência ao período de duração de cada mandato;  ------  

k) Discutir e formular recomendações respeitantes às 

grandes linhas de programação anual da Trancoso 

Eventos, E.M., bem como à política de preços públicos 

estabelecidos;  -------------------------------------------------  

l) Apreciar, votar e remeter para os competentes órgãos 

municipais as propostas de contratos -programa a 

celebrar com o Município;  -----------------------------------  

m) Aceitar a renúncia apresentada por qualquer dos 

membros do Conselho de Administração, que produzirá 

efeitos no prazo de 10 dias, e proceder à sua substituição 

por eleição;  ----------------------------------------------------  

m) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse 

para a Trancoso Eventos, E.M., podendo emitir os 

pareceres e as recomendações que considera r 

convenientes;  --------------------------------------------------  

n) Exercer outros poderes que lhe sejam conferidos pela lei 

ou pelos presentes estatutos.  --------------------------------  

------------------------------Artigo 12.º  ------------------------------  
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----------------------Reuniões, quórum e atas  -----------------------  

1 — A assembleia geral reunirá ordinariamente duas vezes p or 

ano e extraordinariamente sempre que o presidente da mesa da 

assembleia geral, o conselho de administração, ou o fiscal 

único o julguem necessário.  -----------------------------------------  

2 — Nas reuniões da Assembleia Geral estarão presentes os 

membros do conselho de administração e o fisca l único.  --------  

3 — A assembleia geral considera -se regularmente constituída 

e poderá deliberar validamente quando estiver presente ou 

representado o acionista único.  -------------------------------------  

4 — As deliberações são tomadas por número de votos que 

representam a maioria do capital socia l. ---------------------------  

5 — São lavradas atas das reuniões da assembleia geral.  --------  

-----------Secção III –  Conselho de Administração  -------------  

------------------------------Artigo 13.°  ------------------------------  

----------------------------Composição -------------------------------  

1 — O conselho de administração é o órgão de gestão da 

Trancoso Eventos, E.E.M. e é composto por três membros, um 

dos quais é o presidente e os restantes dois vogais, sendo que 

apenas um deles pode exercer funções remuneradas.  -------------  

2 — Os membros do conselho administração são designados na 

deliberação de eleição pela assembleia geral.  ---------------------  

3 — O mandato dos titulares do órgão de gestão da Empresa é 
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exercido de acordo com o artigo 30. º da Lei n.º 50/2012, de 31 

de Agosto e subsidiariamente pelo Estatuto de Gestor Público.  -  

------------------------------Artigo 14.º  ------------------------------  

----------------------------Competência ------------------------------  

1 — Compete ao conselho de administração:  ----------------------  

a) Representar a empresa em juízo ou fora dele, ativa ou 

passivamente;  -------------------------------------------------  

b) Gerir a sociedade praticando todos os atos necessários e 

operações relativos ao objeto social da Trancoso 

Eventos, E.M.;  ------------------------------------------------  

c) Administrar o património nos termos dos presentes 

estatutos, da lei que for aplicável e das orientações 

estratégicas que tenham sido fixadas pela câmara 

municipal;  -----------------------------------------------------  

d) Definir os preços ou tarifas para posterior homologação 

pela câmara municipal;---------------------------------------  

e) Adquirir, alienar ou onerar direitos ou bens móveis e 

imóveis, sem prejuízo do disposto na alínea f) do artigo 

11.º dos presentes estatutos;  ---------------------------------  

f) Estabelecer a organização técnico-administrativa da 

empresa e as normas do seu funcionamento inte rno 

nomeadamente em matéria de pessoal e da sua 

remuneração nos termos dos presentes estatutos, da lei 
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que for aplicável e das orientações estratégicas que 

tenham sido fixadas pela câmara municipal;  --------------  

g) Contratar o pessoal necessário, celebrando e fazendo 

cessar os respetivos contratos nos termos do regime 

geral do contrato individual de trabalho, e exercer os 

respetivos poderes de direção e disciplinar;  ---------------  

h) Constituir mandatários com os poderes que julgue 

convenientes, incluindo os de subestabelecer;  ------------  

i) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral os 

instrumentos de gestão previsional previstos na lei e nos 

presentes estatutos, bem como as alterações que se 

mostrem necessárias;  -----------------------------------------  

j) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral os 

documentos de prestação de contas previstos na lei e nos 

presentes estatutos;  -------------------------------------------  

k) Remeter, trimestralmente, à câmara municipal, os 

relatórios de execução orçamental, e outros elementos 

que sejam solicitados ao abrigo dos deveres especiais de 

informação, previstos no ar tigo 42. º da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de Agosto, ou na lei comercial;  ----------------------  

l) Efetivar o modo de constituição das provisões e das 

reservas, o sistema de amortização e depreciação de bens 

e a proposta do modo de distribuição dos resultados do 
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exercício;  ------------------------------------------------------  

m) Propor e submeter a autorização ou aprovação da 

assembleia geral os atos que são da competência desta;  -  

n) Emitir parecer sobre as matérias que a assembleia geral 

entenda dever submeter -lhe e mandar realizar os estudos 

que por esta lhe sejam confiados;  ---------------------------  

o) Praticar os demais atos que lhe sejam cometidos pelos 

presentes Estatutos, leis, regulamentos da Empresa ou 

que derivem de deliberação da Câmara.  --------------------  

2 — O conselho de administração pode delegar em um ou mais 

dos seus membros, ou em recursos humanos da empresa q ue 

exerçam funções de coordenação ou executivas algumas das 

suas competências, desde que as competências a delegar 

estejam previstas e previamente definidas em acta, bem como 

os limites e condições do seu exercício.  ---------------------------  

------------------------------ -Artigo 15.º  -----------------------------  

---Competências do presidente do conselho de administração  ---  

Compete em especial ao presidente do conselho de 

administração:  ---------------------------------------------------------  

a) Coordenar as atividades de gestão da Trancoso Eventos, 

E.M.; -----------------------------------------------------------  

b) Convocar e presidir às reuniões do conselho de 

administração;-------------------------------------------------  
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c) Assegurar a execução das deliberações do conselho de 

administração;-------------------------------------------------  

e) Exercer as demais competências que lhe sejam 

atribuídas pelos presentes estatutos, pela lei ou por 

deliberação do conselho de administração.  ----------------  

------------------------------Artigo 16.º  ------------------------------  

---------------------Reuniões e deliberações  ------------------------  

1 — O conselho de administração fixará, no início de cada 

mandato as datas ou a periodicidade das suas reuniões 

ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre que seja 

convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por 

requerimento da maioria dos seus membros.  ----------------------  

2 — O conselho de administração não pode funcionar sem a 

presença da maioria dos seus membros em efetividade de 

funções.  ----------------------------------------------------------------  

3 — As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos 

membros presentes, tendo o presidente ou o seu substituto voto 

de qualidade, em caso de empate.  -----------------------------------  

4 — As atas serão lavradas em livro próprio e assinadas pelos 

membros do conselho de administração presentes à reunião.  ----  

------------------------------Artigo 17.º  ------------------------------  

----------------------Vinculação da Empresa  ------------------------  

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a Trancoso 



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Eventos, E.E.M., vincula-se pela assinatura de dois membros 

do conselho de administração, devendo um deles ser o 

presidente ou o seu substituto.  --------------------------------------  

2 — Nos atos de mero expediente, bem como nos actos e 

contratos de mera administração ordinária, estes últimos, desde 

que tenham sido anteriormente aprovados pelo conselho de 

administração, é suficiente uma assinatura que pode ser a do 

presidente, ou a do membro do conselho de administração com 

competência delegada em razão da matéria ou a de um dos 

recursos humanos previstos no n.º  2 do artigo 14.º.  --------------  

------------------------------Artigo 18.º  ------------------------------  

---------------------Estatuto Remuneratório  -------------------------  

1 — As remunerações dos membros do conselho de 

administração serão definidas pela assembleia geral, de acordo 

com o previsto no artigo 25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, nos presentes estatutos e na demais legislação que seja 

aplicável.  --------------------------------------------------------------  

2 —  Os membros do Conselho de Administraç ão, quando 

remunerados, podem ser dispensados da prestação de caução 

por deliberação da câmara municipal.  ------------------------------  

----------------------Secção IV –  Fiscal Único  ---------------------  

------------------------------Artigo 19.°  ------------------------------  

-----------------------------Composição ------------------------------  
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1 — O fiscal único é designado pela Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal.  -------------------------------------  

2 — A fiscalização da empresa é exercida pelo fiscal único, 

que é um revisor ou uma sociedade de revisores oficiais de 

contas.  -----------------------------------------------------------------  

3 — Além das competências que lhe são atribuídas pel a lei 

comercial e pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto,  compete 

ainda ao fiscal único:  -------------------------------------------------  

a) Emitir parecer prévio relativamente ao financiamento e 

à assunção de quaisquer obrigações financeiras;  ----------  

b) Emitir parecer prévio sobre a necessidade da avaliação 

plurianual do equilíbrio de exploração da empresa local 

e, sendo caso disso, proceder ao exame do plano 

previsional;  ----------------------------------------------------  

c) Emitir parecer prévio sobre a celebração dos contratos -

programa; ------------------------------------------------------  

d) Fiscalizar a ação do órgão de gestão ou de 

administração;-------------------------------------------------  

e) Verificar a regularidade dos livros, registos 

contabilísticos e documentos que lhes servem de 

suporte;  --------------------------------------------------------  

f) Participar aos órgãos e entidades competentes as 

irregularidades, bem como os factos que considere 
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reveladores de graves dificuldades na prossecução do 

objeto da empresa local;  -------------------------------------  

g) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da 

empresa local ou por ela recebidos em garantia, depósito 

ou outro título;  ------------------------------------------------  

h) Remeter semestralmente ao órgão executivo da entidade 

pública participante informação sobre a situação 

económico-financeira da empresa local;  -------------------  

i) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a 

empresa local, a solicitação dos órgãos sociais;  ----------  

j) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão 

previsional, bem como sobre o relatório do órgão de 

gestão ou de administração e contas do exercício;  --------  

k) Emitir a certificação legal das contas.  ---------------------  

4 —  Os pareceres previstos nas alíneas a) a c) do número 

anterior são comunicados à Inspeção-Geral de Finanças no 

prazo de 15 dias.  ------------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 20.º  ------------------------------  

----------------------------Remuneração ------------------------------  

Ao fiscal único será atribuída uma remuneração a fixar pela 

assembleia geral, nos termos legais aplicáveis à fixação de 

honorários dos revisores oficiais de contas.  -----------------------  

-----------------------Seção V –  Conselho Geral  -------------------  
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------------------------------Artigo 21.º  ------------------------------  

-----------------Natureza facultativa e composição  ----------------  

1 — O conselho geral é um órgão facultativo, de natureza 

consultiva, de apoio ao conselho de administração, que, quando 

constituído, assegura a articulação da Trancoso Eventos, 

E.E.M. com a comunidade, estabelecendo para o efeito 

mecanismos de diálogo e interligação com os vários sectores 

socioprofissionais, culturais, desportivos e económicos, direta 

ou indiretamente interessados na ação da Trancoso Eventos, 

E.E.M.. -----------------------------------------------------------------  

2 — O órgão competente para a constituição do conselho geral 

é a câmara municipal e fá-lo mediante a designação dos 

membros deste órgão facultativo.  -----------------------------------  

3 — A composição do conselho geral, que poderá integrar 

elementos nacionais e estrangeiros, será aprovada pela câmara 

municipal, ouvido o conselho de administração da Trancoso 

Eventos, E.E.M. -------------------------------------------------------  

4 —  O mandato do conselho geral rege -se pelo disposto nos 

artigos 8.º e 9.º destes Estatutos.  -----------------------------------  

5 — Quando constituído o conselho geral reunirá com uma 

periodicidade mínima trimestral e o exercício das suas funções 

não é remunerado.  ----------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 22.º  ------------------------------  
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---------------------------Competências ------------------------------  

Compete ao conselho geral:  -----------------------------------------  

a) Elaborar o respetivo regimento e submetê -lo à 

aprovação do Município de Trancoso;  ----------------------  

b) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse 

para a empresa, podendo emitir os pareceres e 

recomendações que considerar convenientes à realização 

do objeto social da Trancoso Eventos, E.E.M.; -----------  

c) Elaborar estudos e projetos de interesse para a 

prossecução do objeto social da Trancoso Eventos, 

E.E.M.. ---------------------------------------------------------  

--------Capítulo III – Gestão Patrimonial e Financeira  -----------  

------------------------------Artigo 23.º  ------------------------------  

-------------------Princípios básicos da gestão  ----------------------  

1 — A gestão da Trancoso Eventos, E.M. realiza-se por forma a 

assegurar a permanente solvabilidade, solidez económica e 

equilíbrio financeiro da Empresa, com respeito pelo disposto 

nestes Estatutos, nas normas legais que forem aplicáveis, e nas 

normas técnicas da boa gestão empresar ial pública.  --------------  

2 —  Na gestão da Trancoso Eventos, E.M. ter -se-ão em conta, 

em especial, os princípios previstos na Lei n.º 50/2012, de 31 

de agosto, bem como os seguintes objetivos:  ----------------------  

a) Colaboração ativa no cumprimento das orientações 
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estratégicas aprovadas pelos órgãos competentes do 

Município, assumindo-se como instrumento privilegiado 

de execução dessas políticas;  -------------------------------  

b) Gestão de meios financeiros e recursos humanos que 

permita o equilíbrio da exploração e elevados índices de 

produtividade;  -------------------------------------------------  

c) Subordinação de eventuais investimentos a critérios de 

decisão empresarial, nomeadamente em termos de taxa 

de rentabilidade, período de recuperação de capital e 

grau de risco, exceto quando sejam acordados com o 

Município de Trancoso outros critérios a aplicar, 

designadamente em vista da satisfação de necessidades 

de interesse social geral;  -------------------------------------  

d) Adoção de uma gestão previsional por objetivos assente 

na descentralização e delegação de responsabilidades, 

adaptada à dimensão da empresa;  ---------------------------  

e) Cumprimento dos deveres de informação, de publicidade 

e de transparência.  --------------------------------------------  

3 — A Trancoso Eventos, E.M. obriga-se a não alienar, onerar 

no todo ou em parte ou transformar a natureza e condições de 

execução dos bens e equipamentos adquiridos e das obras 

realizadas para a execução do proje to durante a sua vida útil.  --  

------------------------------Artigo 24.°  ------------------------------  
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--------------- --Instrumentos de gestão previsional  ----------------  

As decisões com expressão económica e financeira são 

enquadradas pelos projetos dos planos de atividades anuais e 

plurianuais, pelas propostas de orçamentos anuais e pelos 

demais documentos que estejam previstos nas normas legais ou 

nas normas técnicas que sejam aplicáveis.  -------------------------  

------------------------------Artigo 25.°  ------------------------------  

-----------------------Contratos-programa ---------------------------  

A Trancoso Eventos, E.M. celebrará com o Município de 

Trancoso os contratos-programa referentes às atividades 

desenvolvidas, nos termos previstos na al. c) do n.º 6 do artigo 

25.º, no n.º 3 do art. 32.º, no n.º 3 do artigo 36.º, e no 47.º da 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e nas demais normas que 

sejam aplicáveis.  ------------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 26.°  ------------------------------  

--------------- --------Deveres de informação ------------------------  

1 — Sem prejuízo do disposto na lei comercial quanto à 

prestação de informações aos sócios, a Trancoso Eventos, E.M. 

deve facultar, de forma completa e atempadamente, os 

seguintes elementos à Câmara Municipal de Trancoso, tendo em 

vista o seu acompanhamento e controlo:  ---------------------------  

a) Projetos dos planos de atividades anuais e plurianuais;  -  

b) Projetos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa  
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das operações financeiras com o Estado e as autarquias 

locais;  ----------------------------------------------------------  

c) Planos de investimento anuais e plurianuais e respetivas 

fontes de financiamento;  -------------------------------------  

d) Documentos de prestação anual de contas;  ----------------  

e) Relatórios trimestrais de execução orçamental;  ----------  

f) Quaisquer outras informações e documentos solicitados 

para o acompanhamento sistemático da situação da 

empresa local e da sua atividade, com vista, 

designadamente, a assegurarem a boa gestão dos fundos 

públicos e a evolução institucional e económico -

financeira.  -----------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 27.°  ------------------------------  

----------------------Deveres de publicitação -----------------------  

1 —  A Trancoso Eventos, E.M. tem obrigatoriamente um sítio 

na Internet.  ------------------------------------------------------------  

2 —  A Trancoso Eventos, E.M. mantém permanentemente 

atualizado no seu sítio na Internet a se guinte informação:  -------  

a) Contrato de sociedade e estatutos;  -------------------------  

b) Estrutura do capital social;  ---------------------------------  

c) Identidade dos membros dos órgãos sociais e respetiva 

nota curricular; ------------------------------------------------  

d) Montantes auferidos pelos membros remunerados dos 



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

órgãos sociais;  ------------------------------------------------  

e) Número de trabalhadores, desagregado segundo a 

modalidade de vinculação;  -----------------------------------  

f) Planos de atividades anuais e plurianuais;  -----------------  

g) Planos de investimento anuais e plurianuais;  -------------  

h) Orçamento anual;  ---------------------------------------------  

i) Documentos de prestação anual de contas,  

designadamente o relatório anual do ó rgão de gestão ou 

de administração, o balanço, a demonstração de 

resultados e o parecer do órgão de fiscalização;  ----------  

j) Plano de prevenção da corrupção e dos riscos de gestão;   

k) Pareceres e demais documentação prevista na lei.  -------  

---------------------------- --Artigo 28.°  ------------------------------  

-------------------------------Receitas ---------------------------------  

1 — Constituem receitas da Trancoso Eventos, E.M.:  ------------  

a) As provenientes da sua atividade, designadamente venda 

de ingressos ou assinaturas de entrada ou frequência dos 

espaços sob sua administração ou de eventos que 

promova; -------------------------------------------------------  

b) As importâncias que forem entregues a título de 

patrocínio de atividades ou em regime de mecenato;  -----  

c) Os montantes de publicidade a exibir nos espaços por si 

geridos;  --------------------------------------------------------  
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d) O produto de publicações, materiais promocionais e 

outros de natureza equivalente;  -----------------------------  

e) As importâncias resultantes de serviços prestados;  ------  

f) Os montantes de rendas ou remunerações pela utilização 

continuada ou episódica dos espaços e equipamentos que 

a Câmara tenha afetado ou venha a afetar à Empresa;  

g) As comparticipações, as dotações e os subsídios do 

Estado e seus institutos públicos, de autarquias locais, 

pessoas coletivas de utilidade pública administrativa ou 

que lhe sejam atribuídas a qualquer outro título;  ---------  

h) Doações, heranças ou legados que lhe sejam destinados;   

i) Os rendimentos de bens próprios; ---------------------------  

j) O produto de mais-valias devidas pela valorização do 

seu património;  -----------------------------------------------  

k) Os meios decorrentes da contração de empréstimos 

devidamente autorizados pela Câmara;  ---------------------  

l) A remuneração relativa a direitos de autor ou outros 

afins, nos termos das disposições  legais específicas 

aplicáveis;  -----------------------------------------------------  

m) Quaisquer outros rendimentos ou valores que 

provenham da sua atividade ou que por lei ou contrato 

lhe devam pertencer.  -----------------------------------------  

------------------------------Artigo 29.º  ------------------------------  
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-----------------------------Património --------------------------------  

1 — O património da Trancoso Eventos, E.M. é constituído 

pelo universo de bens, direitos e obrigações que lhe forem 

transferidos pelo Município de Trancoso e pelos que a empresa 

municipal adquirir,  a qualquer título, no desenvolvimento da 

sua atividade.  ----------------------------------------------------------  

2 — A Empresa pode dispor dos bens que integram o seu 

património, nos termos da lei e dos presentes estatutos.  ---------  

------------------------------Artigo 30.°  ------------------------------  

-----------------------------Reservas ----------------------------------  

1 —  A Trancoso Eventos, E.M. deverá, constituir as provisões, 

reservas e fundos julgados necessários, sendo porém 

obrigatória a constituição da reserva nos termos legais, 

podendo a assembleia geral decidir sobre a aplicação de 

resultados e deliberar a constituição de outras reservas.  ---------  

2 — Constitui reserva legal anual a dotação anual 

correspondente a 10% do resultado líquido do exercício 

deduzido da quantia necessária à cobertura de prejuízos 

transitados.  ------------------------------------------------------------  

3 —  A reserva legal só pode ser utilizada para incorporação no 

capital ou para cobertura de prejuízos transitados.  ---------------  

------------------------------Artigo 31.°  ------------------------------  

---------------------------Contabilidade ------------------------------  
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A contabilidade da Trancoso Eventos, E.M. respeita o Sistema 

de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto -Lei n.º  

158/2009, de 13 de julho na redação que lhe foi dada pela 

Declaração de Retificação n.º 67-B/2009, de 11 de setembro, 

pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março e pela Lei n.º  

20/2010, de 23 de agosto e deve responder às necessidades da 

gestão da Empresa e permitir um controle orçamental 

permanente, bem como a verificação da correspondência  entre 

os valores patrimoniais.  ----------------------------------------------  

------------------------------Artigo 32.°  ------------------------------  

---------------Prestação e aprovação de contas  ---------------------  

A Trancoso Eventos, E.M. deve elaborar, com referência a 31 

de Dezembro de cada ano os documentos de prestação de contas 

previstos na lei, nos presentes estatutos, bem como nas normas 

técnicas que sejam aplicáveis.  --------------------------------------  

------------------------------Artigo 33.º  ------------------------------  

----------------------Aplicação de Resultados  -----------------------  

Os resultados positivos apurados em cada exercício terão a 

seguinte aplicação:  ---------------------------------------------------  

a) Um mínimo de dez por cento para reforço da reserva 

legal, nos termos do disposto no número dois do artigo 

anterior;  --------------------------------------------------------  

b) Um montante, a fixar pela Assembleia -Geral, até 50% 
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do respetivo valor, a entregar ao Município de Trancoso 

a título de participação nos lucros;  -------------------------  

c) O remanescente conforme for deliberado pela 

assembleia geral.  ---------------------------------------------  

------------------------------Artigo 34.°  ------------------------------  

-----------------------Operações financeiras  -------------------------  

1 — A Trancoso Eventos, E.M. pode contrair empréstimos a 

curto, médio e longo prazo, em moeda nacional ou estrangeira, 

bem como emitir obrigações.  ----------------------------------------  

2 — A celebração de empréstimos a curto, médio e longo prazo 

devem obedecer ao estipulado na lei e nos presentes estatutos.  -  

3 — As operações a que se refere o número um, só podem ser 

efetuadas para a realização de investimentos, de obras e 

melhoramentos ou reequipamento dos espaços que estão afetos 

à sua gestão, e ainda para a reconversão de empréstimos 

anteriormente obtidos.  -----------------------------------------------  

4 — A Trancoso Eventos, E.M. pode, igualmente, contrair 

empréstimos a curto e médio prazo para antecipação de 

receitas, aquisição de material ou manejo de tesouraria, nos 

termos da lei.  ----------------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 35.º  ------------------------------  

---------Amortizações, Depreciações, Revalorizações  ------------  

----------------------e Modelo do Justo Valor  -----------------------  



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

A amortização, a depreciação de bens, a revalorização do ativo 

fixo e a opção por modelo de justo valor, bem como a 

constituição de provisões, serão efetivadas pelo conselho de 

administração.  ---------------------------------------------------------  

---------------------Capítulo IV – Do Pessoal  ----------------------  

------------------------------Artigo 36.º  ------------------------------  

------------------------Regime do pessoal  ----------------------------  

1 — O regime jurídico do pessoal é definido:  ---------------------  

a) Pelo Código do Trabalho e Legislação Complementar;  --  

b) Pelas Pelos instrumentos de regulamentação coletiva 

aplicáveis;  -----------------------------------------------------  

c) Pelas normas e regulamentos internos.  --------------------  

2 — A tabela de remunerações e demais regalias do pessoal é 

fixada tendo em consideração os instrumentos de 

regulamentação coletiva de trabalho existentes para o sector e 

carece de aprovação prévia da assembleia geral.  ------------------  

3 — Os funcionários e agentes da administração central,  

regional e local, incluindo dos institutos públicos podem 

exercer funções na Trancoso Eventos, E.M., nos termos da 

legislação sobre de mobilidade.  -------------------------------------  

4 — Podem ainda exercer funções na Trancoso Eventos, E.M. 

os trabalhadores de quaisquer empresas públicas, em regime de 

cedência ocasional, nos termos previstos do Código de 
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Trabalho.---------------------------------------------------------------  

------------------------------Artigo 37.º  ------------------------------  

-----------------------Limites retributivos ---------------------------  

A retribuição dos recursos humanos da empresa terá como 

limite máximo o montante equivalente à retribuição dos 

vereadores a tempo inteiro.  ------------------------------------------  

------------------------------Artigo 38.º  ------------------------------  

---------------------Estatuto do gestor local -------------------------  

1 — Aos membros do conselho de administração da empresa é 

aplicável o previsto na Lei n.º  50/2012, de 31 de agosto.  --------  

2 — É subsidiariamente aplicável o Estatuto do Gestor Público, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, 

alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º  8/2012, de 18 de janeiro.  ---  

------------------------------Artigo 39.°  ------------------------------  

------------------Regime de Segurança Social  ----------------------  

Ao pessoal da Empresa é aplicável o regime geral da Seguran ça 

Social,  salvo o caso dos trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público que podem manter o direito à segurança social 

inerente ao local de origem.  -----------------------------------------  

--------------------Capítulo V –  Regime Fiscal  --------------------  

------------------------------Artigo 40.°  ------------------------------  

---------------------------Regime fiscal  ------------------------------  
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Trancoso Eventos, E.M. fica sujeita a tributação direta e 

indireta, nos termos da lei geral.  ------------------------------------  

--------Capítulo VI – Disposições transitórias e finais  ---------  

------------------------------Artigo 41.º  ------------------------------  

------------------------Norma transitória  -----------------------------  

1 - Os presentes Estatutos mantêm-se em vigor mesmo quando 

ocorra a substituição da lei que executam ou complementam, 

neste último caso, vigoram na parte em que se harmonizam com 

o disposto na lei nova.  -----------------------------------------------  

2 - As remissões para as normas legais e regulamentares 

constantes nos presentes Estatutos consideram-se feitas para os 

diplomas e normas que os substituam em caso de revogação.  ---  

------------------------------Artigo 42.º  ------------------------------  

-----------Transmissões de outros bens e valores  ------------------  

1 — O Município de Trancoso transmitirá para a Trancoso 

Eventos, E.M. o uso ou a propriedade dos demais bens 

municipais que sejam considerados necessários à atividade de 

interesse social geral da Empresa.  ----------------------------------  

2 — Reverterão para o Município de Trancoso os bens e demais 

valores da Trancoso Eventos, E.M., que esta considere 

desnecessários para a prossecução das suas atribuições, sem 

prejuízo da manutenção das garantias de créditos que sobre os 

mesmos tenham sido legalmente constituídas. ---------------------  
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3 — A extinção da Trancoso Eventos, E.M., implicará a 

assunção, pelo Município de Trancoso, da universalidade de 

todos os seus direitos e obrigações, revertendo para a Autarquia 

todo o seu património.  -----------------------------------------------  

------------------------------Artigo 43.º  ------------------------------  

----------------------Extinção e liquidação --------------------------  

1 — A extinção da Trancoso Eventos, E.M., é da competência 

da Assembleia Municipal de Trancoso, sob proposta da  Câmara 

Municipal de Trancoso.  ----------------------------------------------  

2 — A extinção pode visar a reorganização das atividades da 

Empresa, mediante a sua cisão ou a fusão com outras, desde 

que se verifique, previamente, a demonstração da viabilidade 

económico-financeira e da racionalidade económica da futura 

estrutura empresarial, ou destinar -se a pôr termo a essa 

atividade, sendo seguida de liqu idação do respetivo património.   

A Câmara Municipal deliberou aprovar os Estatutos da nova 

empresa Trancoso Eventos EEM, nos seus precisos termos o 

documento apresentado, por maioria, com os votos contra dos 

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

Mais foi deliberado enviar à Assembleia Municipal.  ------------  

*A10*  Análise, Discussão e Votação da Prestação de Contas 

Consolidadas, relativas ao exercício económico de 2012:  -----  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara  colocou à 
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discussão o assunto referido em epígrafe, afirmando que, face 

ao envio dos citados documentos aos senhores vereadores, se 

dispensava da sua apresentação, manifestando-se disponível 

para qualquer esclarecimento.  ---------------------------------------  

Uma vez que não foram solicitados quaisquer esclarecimentos,  

passou-se de imediato à votação,  tendo os mesmos sido 

aprovados por maioria, com a abstenção dos senhores 

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

Mais foi deliberado remeter à Assembleia Municipal.  ----------  

ORDEM DO DIA 

*A11*  Análise, discussão e votação da minuta relativa ao Contrato 

Programa a celebrar com a empresa municipal TEGEC –  

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer EEM.:  Seguidamente, o 

Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra para se referir à 

necessidade de ser celebrado com a empresa municipal TEGEC 

EEM, um Contrato Programa para o corrente ano, de  forma a 

que possa ser garantido o seu normal funcionamento, tendo 

apresentado para o efeito a minuta relativa ao mesmo Contrato, 

que se reproduz na integra:  ------------------------------------------  

-----Contrato Programa entre o Município de Trancoso  ------  

-------------------------e a TEGEC E.E.M.  -------------------------  

Considerando que o Regime Jurídico da Atividade Empresarial 
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Local e das Participações Locais, aprovado pela Lei nº 50/2012 

de 31 de Agosto, determina no seu artigo 32º, nº 3 que, “A 

atribuição de subsídios à exploração pelas entidades públicas 

participantes no capital social exige a celebração de um 

contrato-programa”.  --------------------------------------------------  

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

na prossecução dos seus objetivos estatuários e de harmonia 

com a missão que lhe foi consignada pelo Município, 

administra assegurando a sua manutenção, renovação e 

dinamização de diversos equipamentos culturais, desportivos e 

recreativos;  ------------------------------------------------------------  

Considerando por último a necessidade de apoiar os encargos 

resultantes da implementação das atividades de caracter social,  

cultural, educativo, recreativo e desportivo desenvolvidas pela 

Empresa Municipal TEGEC. E.E.M..  -------------------------------  

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

O MUNICÍPIO DE TRANCOSO, pessoa coletiva de direito 

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

107 Trancoso, neste ato representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Trancoso, Júlio José Saraiva Sarmento, 

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

e ------------------------------------------------------------------------  

A TEGEC –  Trancoso Eventos Empresa Municipal de Gestão de 
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Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M., com sede na Av. 

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

coletiva nº 505391414, representada pelo seu Presidente do 

Conselho de Administração, Tomás Manuel Trigo Martins, 

portador do NIF 214344053 com poderes para o presente ato 

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

É celebrado, nos termos do estatuído na Lei nº 50/2012  de 31 

de Agosto–  Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e 

das Participações Locais e demais legislação em vigor, o 

presente Contrato Programa que se rege pelos termos e demais 

condições constituintes das cláusulas segu intes:  ------------------  

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

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

Constitui objeto do presente contrato de Programa, o apoio às 

atividades de carácter cultural, social, educativo, desportivo, 

recreativo, turístico e de proteção ambiental na área do 

Município de Trancoso, desenvolvidas pela segunda 

contratante.  ------------------------------------------------------------  

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

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

a) A TEGEC E.E.M. na prossecução dos seus objetivos 

estatuários e de harmonia com a missão que lhe foi 

consignada pelo Município, administra assegurando a 
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sua manutenção, renovação e dinamização os seguintes 

equipamentos culturais e recreativos:  ----------------------  

- Cinema ----------------------------------------------------------  

- Auditório para teatro no Convento de São Francisco  ------  

- Centro Cultural de Trancoso  ---------------------------------  

- Auditório no Pavilhão Multiusos  ----------------------------  

- Centro Cultural de Vila Franca das Naves  ------------------  

b) A TEGEC E.E.M. no âmbito da sua missão de promoção 

e gestão de equipamentos sociais, de educação e de 

desporto, administra, assegurando a sua manutenção e 

dinamização os seguintes equipamentos:  ------------------  

- Piscinas Municipais de Trancoso  ----------------------------  

- Piscinas Municipais de Vila Franca das Naves  -------------  

- Residência de Estudantes masculina e feminina  -----------  

- Centro Coordenador de Transportes  -------------------------  

- Área de Exposições  --------------------------------------------  

c) A TEGEC E.E.M. tem ainda, como orientação e missão,  

promover, apoiar e dinamizar a programação de eventos 

culturais e de animação, designadamente, através dos 

seus equipamentos (cinema, teatro, exposições, etc.) ou 

em espaços públicos (Festa da História, Feira de São 

Bartolomeu, Dia Mundial da Criança e do Idoso, Feira 

do Livro, etc.) .  ------------------------------------------------  
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-----------------------------Clausula 3ª  -------------------------------  

---------Princípios Orientadores de Contrato Programa  -----------  

1. O Município de Trancoso estabelece através do presente 

Contrato Programa, determina a sua orientação estratégica, 

definindo os princípios orientadores da gestão da TEGEC 

E.E.M. nas áreas da sua atuação e que são os seguintes:  ---------  

a) Princípio da eficácia  -----------------------------------------  

b) Princípio da universalidade  ---------------------------------  

c) Princípio da transparência  -----------------------------------  

d) Princípio da solidariedade  ----------------------------------  

a) Pelo princípio da eficácia, que visa assegurar a otimizar 

a gestão dos recursos, deve a TEGEC E.E.M. apresentar 

o seu Plano de Atividades e os Relatórios de Prestação 

de Contas (semestral e anual) observando rigor na 

orçamentação e equilíbrio nos resultados.  -----------------  

b) Pelo princípio da universalidade deve a TEGEC E.E.M., 

respeitar o interesse geral, sem qualquer discriminação 

no acesso aos equipamentos e aos eventos, intervindo na 

área de todo o concelho.  -------------------------------------  

c) Pelo principio da transparência deve a TEGEC E.E.M., 

apresentar e publicita r os instrumentos de prestação de 

contas, bem como, as condições de acesso, 

designadamente o preço e ainda, informação pública das 
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suas atividades, designadamente através da Agenda 

Cultural.  -------------------------------------------------------  

d) Pelo princípio da solidariedade deve a TEGEC E.E.M., 

como forma de garantir a universalidade do acesso e 

promoção dos equipamentos e eventos, atender às frágeis 

condições sócio económicas da maioria dos habitantes 

do concelho, praticando uma política de preços de cariz 

social, salvaguardando a aplicação das normas g erais da 

concorrência.  --------------------------------------------------  

Em casos excecionais, em que a prestação de serviços se dirija 

predominantemente, a crianças, a idosos e cidadãos 

desfavorecidos, bem como as áreas de educação e desporto 

escolar, poderá praticar-se a gratuitidade no acesso aos 

equipamentos e serviços prestados.  ---------------------------------  

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

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

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

do Município e missão consignada no presente contrato de 

gestão, sendo aferida a eficácia da sua execução, pelos 

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

a) Eficaz – Realização de todas as atividades previstas 

para os aludidos equipamentos que constam do respetivo 

Plano de Atividades/Programa de Ação para 2012, 
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aprovado pela Autarquia, bem como a confirmação da 

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

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

Plano de Atividades/Programa de Ação, bem como a 

confirmação da existência de um nível de satisfação 

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

2- Para aferição dos indicadores de eficácia, deverá ser 

elaborado o respetivo Relatório de Execução, a aprovar pela 

Câmara Municipal, documentado com inquéritos de opinião dos 

utilizadores e o parecer das várias Entidades envolvidas nas 

diversas atividades promovidas nos equipamentos já citados.  ---  

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

-------------------- Indicadores de Eficiência  ------------------------  

A avaliação da eficiência será aferida pelos seguintes 

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

a) Eficiente – A completa execução do presente contrato 

programa, utilizando apenas os recursos financeiros 

transferidos;  ---------------------------------------------------  

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

-----------------------------Clausula 6ª  -------------------------------  

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

O montante total previsto para o presente contrato programa 

será de 200.000,00€ (duzentos mil euros) a transferir para a 
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Empresa Municipal TEGEC E.E.M., sob a forma de subsídio.  --  

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

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

1- No âmbito do presente Contrato Programa compete ao 

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

a) A transferência para a segunda contratante será efetuada 

no decurso do presente ano.  ---------------------------------  

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

2- No âmbito do presente Contrato Programa compete à 

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

a) Executar os referidos Programas e Planos em 

conformidade;  -------------------------------------------------  

b) Prestar informações ao Município sobre a execução do 

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

c) Articular o planeamento e a execução da sua intervenção 

com o Município, promovendo a convergência de ações e 

projetos; -------------------------------------------------------  

d) Disponibilizar os equipamentos identificados no 

presente contrato, de acordo com o princípio da 

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

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

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

As partes comprometem-se a prestar reciprocamente toda a 
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colaboração que se revele necessária à boa e regular execução 

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

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

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

O presente Contrato Programa vigora até 31 de Dezemb ro de 

2013. -------------------------------------------------------------------  

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

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

Quaisquer alterações a este Contrato Programa só serão validas 

desde que convencionadas por escrito, com menção expressa de 

uma das cláusulas e da redação que passa a ter cada uma das 

cláusulas aditadas ou modificadas.  ---------------------------------  

-----------------------------Clausula 11ª  -----------------------------  

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

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente 

Contrato Programa aplica-se a Lei nº 50/2012,  de 31 de agosto 

– Regime Jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais.  --------------------------------------------------  

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

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

O presente Contrato Programa entra em vigor na data da sua 

assinatura por ambas as partes e produz efeitos imediatos.  ------  

O Presente Contrato Programa é feito em duplicado e é 
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composto por doze cláusulas, todas rubricadas pelos ora 

contratantes à exceção da última, por conter as respetivas 

assinaturas.  ------------------------------------------------------------  

Colocada a questão à discussão e não tendo havido 

intervenções, passou-se de imediato à votação, tendo a minuta 

do referido contrato sido aprovada por maioria, com as 

abstenções dos vereadores do Partido Socialista, professor 

Amílcar Salvador, António Nascimento e doutora Ivone 

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

Mais foi deliberado, nos termos da lei, submeter à próxima 

Assembleia Municipal, a proposta agora aprovada.  -------------  

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

presente o requerimento número 263 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente 

mês de maio, de Alice de Jesus Gouveia Cristóvão, residente 

em Aldeia Nova, na qualidade de proprietária, a solicitar  

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na Rua 

da Estrada, número 8, em Aldeia Nova, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 526 da freguesia de Aldeia Nova,  

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 isenta de licenciamento.  ----------------  
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*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 284 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

23 do corrente mês de maio, de José Alberto Fial, residente em 

Freches, na qualidade de proprietár io, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma edificação, sita na Lajas, em 

Freches, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 556 da 

freguesia de Freches, 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 isenta de licenciamento.  ----------------  

*A14*  Isenção de Licença:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 1012 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 13 do corrente mês de maio, do Moto Clube 

Motard’s D’El-Rei, a dar conhecimento da realização no 

próximo dia 9 de junho próximo do 3º Nerlyo Cup Chaços d’El -

Rei /  Prova Urban Cup, bem como das suas implicações em 

termos de condicionalismo de trânsito, sol icitando isenção de 

pagamento de taxas.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar de taxas. ----------------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1079 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do corrente mês 

de maio, do Diretor do Agrupamento de Escolas de  Trancoso, a 
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solicitar licença para a realização, ao ar livre, em espaço 

público de um desfile dos alunos dos Jardins de Infância desde 

o Posto de Turismo até ao Castelo, no próximo dia 3 de junho, 

com isenção de taxas. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar de taxas.  ----------------  

*A16*  Oferta de Material:  Em seguida foi presente informação do 

Setor de Turismo a dar conhecimento á Câmara que foram 

entregues 33 livros As bodas de D, Dinis, em português a um 

grupo de pessoas da Guarda no âmbito de uma visita guiada 

organizada pela Junta de Freguesia de Santa Maria.  --------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizado’.  -----------------------------------------------------------  

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

*A17*  Em seguida foi presente informação do Setor de Turismo a dar 

conhecimento á Câmara que foram entregues 10 sacos com 

folhetos e 10 livros As bodas de D, Dinis, em português à 

Escola Profissional.  --------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizado’.  -----------------------------------------------------------  

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

*A18*  Em seguida foi presente informação do Setor de Turismo a dar 

conhecimento á Câmara que foram entregues 5 sacos com 

folhetos, 3 forais de Trancoso e livros a Presença Viva da 
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História à Escola Secundária c/ 3º Ciclo Gonçalo Anes 

Bandarra.  --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizado’.  -----------------------------------------------------------  

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

*A19*  Em seguida foi presente informação do Setor de Turismo a dar 

conhecimento á Câmara que foram entregues 30 sacos com o 

livro As bodas de D, Dinis, em português à Associação  de 

Dadores de Sangue.  ---------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizado’.  -----------------------------------------------------------  

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

*A20*  Em seguida foi presente informação do Setor de Turismo a dar 

conhecimento á Câmara que foram entregues 1 s aco com i 

catalogo Castelo de Trancoso, 1 livro As bodas de D, Dinis, em 

português e 1 livro Lendas, Figuras e Factos à Associação de 

Recriação Histórica Arqueiros Del Rei no âmbito da 

participação na Feira Medieval de Trancoso.  ----------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

Autorizado’.  -----------------------------------------------------------  

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

*A21*  Emolumentos relativos a Homologação da Conta de 

Gerência do Exercício de 2007:  A Divisão Financeira 
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informou o Executivo que o  Tribunal de Contas enviou ao 

Município de Trancoso a comunicação da homologação da 

conta de gerência relativa ao exercício de 2007, remetendo 

conjuntamente a guia de cobrança dos referidos emolumentos.  -  

Considerando que não existe qualquer prévia comunicação 

sobre contas de gerência em apreciação, de forma a que os 

serviços possam cabimentar/comprometer os valores relativos 

aos emolumentos que lhe estão associados, não existia 

compromisso, e respetivo número sequencial, que permitisse 

cumprir as disposições da Lei 8/2012, nomeadamente o n°. 3,  

do artigo 5º. Assim, entendem os serviços que também o 

respetivo pagamento não cumpre o disposto no n°. 1, do artigo 

9º da mesma Lei.  ------------------------------------------------------  

A eventualidade de uma cabimentação/compromisso por 

estimativa, que permita acomodar de forma legal o processo d e 

despesa quando este se efetiva, é também discutível, na medida 

em que há exercícios económicos em que não há qualquer 

débito de emolumentos - a última comunicação de homologação 

e débito de emolumentos reporta -se ao ano de 2011, referente à 

conta de gerência de 2002. ------------------------------------------  

No entanto, o pagamento dos emolumentos é uma obrigação 

legal, prevista no Regime Jurídico dos Emolumentos do 

Tribunal de Contas, aprovado pelo Decreto -Lei n°. 66/96, de 31 
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de maio, alterado pela Lei 139/99, de 28 de agosto, existindo 

prazos a cumprir para concretizar o referido pagamento.  --------  

Neste contexto, solicita-se que sejam dadas orientações aos 

serviços financeiros sobre os procedimentos a efetuar.  ----------  

O Diretor de Departamento concordou com o teor da 

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

O senhor Presidente da Câmara Municipal exarou o seguinte 

despacho: ‘1- Pague-se dada a obrigatoriedade legal. 2 - À 

reunião’.  ---------------------------------------------------------------  

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

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

*A22*  IMI Abril 2013:  A Divisão Financeira informou o Executivo 

que de acordo com o disposto no n°. 4, do artigo 96°, da Lei 

66-B/2012, de 31 de dezembro, Lei OE para 2013, ". ..o 

aumento de receita do imposto municipal sobre imóveis (IMI), 

resultante do processo de avaliação geral dos prédios urbanos 

constante do Decreto-Lei n°. 287/2003, de 12 de novembro, na 

redação que lhe foi dada pela Lei n°. 60 -A/2011, de 30 de 

novembro, é obrigatoriamente utilizado na redução do 
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endividamento de médio e longo prazo do município ". ----------  

Tendo sido já efetuada a transferência para a conta bancária do 

município do valor do IMI cobrado em abril, não foi possível 

obter até ao momento, informação sobre o montante que resulta 

efetivamente do processo de avaliação geral dos prédios 

urbanos, o qual, deveria ser afeto à redução do endividamento 

de M/L prazo.  ---------------------------------------------------------  

Considerando que a Lei 66-B/2012 e o Decreto-Lei 36/2013, 

decreto-lei da execução orçamental, não esclarecem como deve 

ser aplicada a referida norma da LOE, e não existindo ainda 

orientações por parte das entidades de tutela, solicita -se que 

sejam informados os serviços financeiros sobre a utilização a 

dar à referida receita entregue pela Autoridade Tributária.  ------  

O Diretor de Departamento concordou com o teor da 

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

A Câmara Municipal deliberou, face à ausência e 

disponibilidade da A.T. em data igual o montante que advir da 

avaliação, na concretização da receita à q ual se deve dar 

entrada. ----------------------------------------------------------------  

*A23*  Escritura de justificação para se Proceder ao Registo 

Predial de Vários Prédios Urbanos:  Em seguida, foi presente 

informação dos serviços de património dando conta que, 

considerando que não existe escritura de compra e venda que 
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certifique a titularidade de propriedade, por parte do Município 

de Trancoso, dos seguintes prédios urbanos, ambos da freguesia 

de Santa Maria:  -------------------------------------------------------  

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

- Artigo matricial 1620 - Edifício destinado a casa do povo 

da povoação de Miguel Choco;  ------------------------------  

- Artigo matricial 2257 - Terreno de domínio privado no 

Loteamento Habitacional Casa Agrícola Pedro Viterbo & 

Filhas, Lda. EM600 em Trancoso.  --------------------------  

Venho propor que se efetue a escritura de justificação dos 

citados prédios, com o objetivo de se proceder ao seu regi sto na 

competente Conservatória do Registo Predial.  --------------------  

A Chefe da Divisão Financeira informou que concorda com o 

teor da informação.  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou realizar escritura de 

justificação bem como os competentes registo s, dando para o 

efeito poderes ao senhor Presidente da Câmara para outorgar 

as escrituras. ----------------------------------------------------------  

*A24*  Fundos Disponíveis Maio de 2013 - Realização de Despesa: 

Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia a dar conta que de forma a dar cumprimento ao 

disposto no n°. 1, do artigo 7º, do Decreto-Lei 127/2012 de 21 

de junho, foram calculados os Fundos Disponíveis para o mês 
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de maio de 2013, sujeitos a apreciação já na última reunião de 

executivo municipal.  -------------------------------------------------  

Reforça-se uma vez mais a informação de não existência de 

Fundos Disponíveis, pelo que de acordo com o previsto na Lei 

8/2012, de 21 de fevereiro e no citado Decreto -Lei 127/2012, 

de 21 de junho, não poderão ser assumidos novos 

compromissos, sob pena de os respetivos processos de despesa 

serem ilegais.  ----------------------------------------------------------  

Ainda assim, foram remetidos aos serviços financeiros todo um 

conjunto de despesa a realizar, com vista à emissão de 

requisição ou de compromisso, cujo mapa resumo se anexa à 

presente informação.  -------------------------------------------------  

Ainda assim, a Câmara deliberou aprovar por unanimidade a 

seguinte despesa:  -----------------------------------------------------  

- Oferta de 130 camisolas para caminhada Liga 

Portuguesa Contra o Cancro: 595,65€; -------------------  

- Aquisição de 2 Pen Drive - Memória de 8Gb: 15,00€; ---  

- Apoio logístico (alojamento e  jantar) para Programa 

Caminhos RTP2: 157,50€ ; ----------------------------------  

- Lavagem Completa para inspeção da viatura 60 -AC-36: 

36,90€; ---------------------------------------------------------  

- Inspeção da viatura 60-AC-36: 28,18€; --------------------  

- Lavagem Completa para inspeção da viatura 44-82-NM: 
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18,45€; ---------------------------------------------------------  

- 1 Jogo de Buzinas para a viatura 87 -08-CX: 39,73€;  ---  

- Inspeção da viatura 44-82-NM: 28,18€; -------------------  

- Lavagem Completa para inspeção da viatura 53 -35-CF: 

28,18€; ---------------------------------------------------------  

- Inspeção da viatura 53-35-CF: 28,18€; --------------------  

- Compra de produtos necessários ao centro de recolha de 

animais: 18,45€ ;----------------------------------------------  

- Compra de produtos necessários ao centro de recolha de 

animais: 254,99€; --------------------------------------------  

- Lavagem Completa para inspeção da viatura: 70 -14-NR: 

15,45€;  ---------------------------------------------------------  

- Compra de 1 Tubo de Água para a viatura XP -32-88: 

36,90€; ---------------------------------------------------------  

- Comemoração Feriado Municipal: 4.100 .00€; ------------  

- Comemoração Feriado Municipal: 64,99€ ; ----------------  

- Comemoração Feriado Municipal: 150,00€ ; --------------  

- Palma de Flores para o funeral do pai do Sr. Vereador 

João Carvalho: 25,01€ ; -------------------------------------  

- Palma de Flores para o funeral pai do Funcionário 

Prof. Paulo: 25,01€; -----------------------------------------  

- Custas do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo 

Branco: 408,00€ ; ---------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    28 -0 5 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

- Custas do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo 

Branco: 408,00€ ; ---------------------------------------------  

- Multa de Transito: 142,50€ ; ---------------------------------  

- Multa de Transito: 232,50€ .  ---------------------------------  

*A25*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A26*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é re ferido outro 

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

*A27*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,00 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 :  

 
 

 
 


