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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 20 DE NOVEMBRO DE 2013. ----------------  

*A1* Aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2013, nesta cidade 

de Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu 

a Câmara Municipal de Trancoso, sob a Presidência do senhor 

professor Amílcar Salvador e a comparência dos senhores 

vereadores Eduardo Pinto, doutora Ivone Mouco, doutor Paulo 

Matias, doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio. ---------------------------------------------------  

*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 do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a ata da reunião de 6 de novembro, 

dispensando a sua leitura, atendendo a que a mesma foi, 

antecipadamente, distribuída a todos os membros da Câmara. --  

Mais, foi deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício 

dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no site do 

Municipio. -------------------------------------------------------------  

*A4* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 223 datado de 19 do corrente mês de novembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 463.241,09 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 189.166,62 €. ----------------  

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

*A5* Voto de Pesar:  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento do senhor João Francisco Madeira que 

desempenhou funções no executivo municipal da autarquia, 

no período compreendido entre 1983 e 1985, tendo, inclusive, 

ocupado a presidência do mesmo. ----------------------------------  

Mais, foi deliberado enviar as mais sinceras condolências à 

família. ----------------------------------------------------------------  

*A6* Intervenções: Começando por intervir o senhor Presidente da 

Câmara, no seguimento da informação já prestada ao executivo 

na última reunião camarária, relativa às obras executadas sem 

qualquer procedimento concursal,  distribuiu a todos os 

senhores vereadores, uma listagem de obras nessa situação, 

elaborada pelos Serviços Técnicos da Câmara. --------------------  

As obras efetuadas foram as seguintes: ----------------------------  

- Rede de abastecimento de águas e drenagem de esgotos 

em Castaide; ---------------------------------------------------  
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- Rede de abastecimento de águas e drenagem de esgotos 

em Esporões; --------------------------------------------------  

- Rede de abastecimento de águas e drenagem de esgotos 

em Vale de Mouro; -------------------------------------------  

- Rede de abastecimento de água e adução a Sintrão; -------  

- Ampliação da rede de abastecimento de águas e drenagem 

de esgotos na Póvoa de Concelho; --------------------------  

- Arruamentos em Castaide; ------------------------------------  

- Arruamentos na Póvoa do Concelho; ------------------------  

- Parque de caravanismo em Trancoso; -----------------------  

- Largo e arruamento da CGD em Trancoso; -----------------  

- Arranjo Urbanístico do Largo da Alminha em Trancoso; -  

- Arruamento em Trancoso (Zona Industrial - Quinta das 

Cabanas); ------------------------------------------------------  

- Arruamentos em Benvende. ----------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor vereador doutor Paulo Matias 

perguntou ao senhor vereador doutor João Rodrigues, como 

membro do anterior executivo, se tinha conhecimento da 

realização dessas obras, o qual afirmou que, efetivamente, tinha 

conhecimento da sua execução, mas que não sabia se haviam ou 

não sido lançados procedimentos concursais. ---------------------  

*A7* Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador Eduardo 

Pinto para, como representante do município na Escola 
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Profissional de Trancoso, alertar o executivo para as enormes 

dificuldades financeiras que aquela instituição está a passar, 

apesar dos apoios já concedidos e pagos pelo parceiro Câmara 

Municipal. Assim, informou que existe um elevado défice 

acumulado, a que não é alheia a demora na aprovação das 

candidaturas apresentadas pela Escola junto das entidades 

governamentais. Essa demora está a retardar a vinda de verbas 

provenientes do Programa Operacional do Potencial Humano, a 

título de adiantamento, o que tem vindo a agudizar a situação. 

Acrescentou, ainda, que a Direção da Escola está a desenvolver 

contatos junto de instituições bancárias, para tentar assegurar 

financiamentos para fazer face às despesas mais urgentes,  

nomeadamente salários. ----------------------------------------------  

Como tal, não excluiu a hipótese de, numa próxima reunião do 

executivo camarário, aparecer uma proposta de apoio 

extraordinário àquela instituição. -----------------------------------  

Seguidamente, entregou a todos os senhores vereadores uma 

listagem, com descriminação dos diversos encargos da Escola 

Profissional de Trancoso. --------------------------------------------  

*A8* De seguida, o senhor vereador doutor João Rodrigues, na 

sequência da intervenção que teve na última reunião do 

executivo, acerca das obras de rebaixamento do passeio junto 

ao ‘Mini Preço’, disse que havia constatado que já haviam sido 
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executados, ali , trabalhos e que gostava de saber qual a 

finalidade dos dois pilares que haviam sido erigidos. ------------  

Por outro lado, afirmou que gostava que fossem os técnicos do 

serviço de obras da Câmara a explicar tudo o que se relaciona 

com as obras executadas. --------------------------------------------  

Intervindo, o senhor Presidente da Câmara afirmou que os 

pilares se destinavam a delimitar o terreno do proprietário 

confinante. -------------------------------------------------------------  

Usando da palavra, o senhor vereador doutor Paulo Matias 

afirmou que não tinha nada a opor à presença e explicações dos 

Serviços Técnicos da Câmara, mas que nem todas as decisões 

tinham que ter parecer técnico e que poderia haver, como é o 

caso, decisões politicas. Reafirmou que o rebaixamento do 

passeio não viola o PDM, nem qualquer projeto que tivesse 

sido aprovado em reunião camarária -------------------------------  

*A9* Continuando a usar da palavra, o senhor vereador doutor João 

Rodrigues afirmou ter tido conhecimento de inundações nas 

piscinas de Vila Franca das Naves. Perguntou, depois, o que se 

havia passado, se as máquinas estavam avariadas e se já se 

sabia quando é que as piscinas voltavam a abrir ao público. ----  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara confirmou a 

ocorrência das inundações mas que, apesar da vistoria feita, 

não tinha sido possível detetar a causa e que a situação estava a 
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ser resolvida mas não era, ainda, possível prever a reabertura 

daquele espaço ao público. Acrescentou que, até se conseguir 

resolver o problema, se estava a pensar em assegurar aos 

utentes transporte para as piscinas de Trancoso. ------------------  

Voltando a intervir, o senhor vereador doutor João Rodrigues 

defendeu uma participação criminal contra incertos, procurando 

averiguar responsabilidades. ----------------------------------------  

*A10*  Seguidamente, o senhor vereador doutor João Rodrigues 

interveio para afirmar que tinha constatado que, da resposta 

dada à pergunta que formulou, na última reunião do executivo, 

acerca da existência ou não de fundos disponíveis de suporte às 

nomeações dos senhores chefe e secretário do Gabinete de 

Apoio à presidência, sem que os vereadores do PSD tivessem 

pretensão de fazer qualquer juízo de censura sobre essas 

nomeações, uma vez que entendem e partilham a filosofia de 

que quem ganha eleições deve governar e que pese muito 

embora tenham votado contra todas as despesas, aliás na linha 

do que vem sendo feito por todas as oposições nas Câmaras do 

distrito da Guarda, essas nomeações foram feitas com base na 

antecipação de fundos provenientes do empréstimo que o 

anterior executivo acordou e viu aprovado junto da Caixa Geral 

de Depósitos. Acontece, porém, que até hoje, o atual executivo 

ainda não decidiu enviar esse empréstimo a ‘Visto’ do Tribunal 
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de Contas. -------------------------------------------------------------  

Assim, porque o desenvolvimento e o progresso do concelho de 

Trancoso não podiam parar e estavam dependentes desse 

empréstimo, os vereadores do PSD propunham que o mesmo 

fosse enviado ao Tribunal de Contas para aprovação. ------------  

Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara informou 

que se estava a ponderar o assunto, em colaboração com a 

divisão financeira, no sentido de ser elaborado um aditamento 

ao contrato inicial, para reduzir o montante contratado ou, pelo 

menos substituir alguma da despesa ali prevista que, entretanto, 

foi paga ou anulada. --------------------------------------------------  

*A11*  De seguida, o senhor vereador doutor João Rodrigues voltou a 

intervir para expor o seguinte: --------------------------------------  

‘O PSD de Trancoso e os vereadores no atual executivo, 

chamados a participar na manifestação contra a partida da 

ambulância do INEM, pelo senhor Presidente da Câmara, 

estiveram presentes e solidários com o executivo e continuam 

solidários e indignados contra a saída e fecho de serviços, ------  

Porém, não podem deixar de chamar a atenção para o facto de 

terem alertado, ao longo da campanha eleitoral, para os perigos 

que se corriam com o fecho e a perda de determinados serviços, 

serviços esses que, ao longo dos últimos anos, vinham sendo 

mantidos com a força e intervenção política dos eleitos locais 
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do PSD. ----------------------------------------------------------------  

Queremos deixar bem claro que estaremos sempre com o 

executivo e com a atual maioria, na defesa intransigente dos 

interesses dos Trancosenses, não podendo esquecer que muitos 

dos arautos da defesa destes interesses se alhearam dessa 

defesa’. ----------------------------------------------------------------  

No que diz respeito a este assunto, usaram da palavra o senhor 

Presidente da Câmara e o senhor vereador doutor Paulo Matias 

para afirmarem que o PS local se demarcava dessas condutas 

menos corretas e que lamentavam e reprovavam esses situações 

menos agradáveis, registadas na manifestação que se pretendia 

que fosse apartidária. -------------------------------------------------  

De seguida a senhora vereadora doutora Ivone Mouco 

acrescentou que havia recebido um email do senhor doutor 

Pedro, secretário da senhora doutora Regina Pimentel,  

Presidente do INEM, a agendar uma reunião com o executivo 

camarário para amanhã, dia 21 de novembro. ---------------------  

*A12*  Continuando a usar da palavra, o mesmo senhor vereador, 

doutor João Rodrigues perguntou: ----------------------------------  

‘Os senhores vereadores do PSD gostariam de saber qual a 

razão da presença, na mesa do colóquio da castanha, do senhor 

Frederico. Era palestrante ou pertence a algum serviço da 

Câmara?’ ---------------------------------------------------------------  
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Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que a 

presença do senhor Frederico, na mesa, se devia, unicamente, 

ao facto de ele ser o representante/palestrante da empresa 

‘Novos Povoadores’. Acrescentou, por outro lado, que o 

colóquio havia sido muito importante e que havia decorrido 

muito bem. -------------------------------------------------------------  

*A13*  Seguidamente, o senhor vereador doutor João Rodrigues, 

referindo-se aos fogos florestais ocorridos no verão passado, 

fez a seguinte intervenção: ------------------------------------------  

‘Tendo o concelho de Trancoso sido um dos mais afetados 

pelos fogos florestais e tendo o anterior executivo solicitado a 

declaração de calamidade pública, perguntamos: já foi decidida 

essa questão? Qual o ponto da situação, em termos de apoios 

governamentais e camarários às populações afetadas pelo 

incêndio? O executivo já procurou saber, junto do Governo, 

para quando a ajuda? -------------------------------------------------  

Sendo do domínio público que foi feito um peditório para 

ajudar os atingidos pelo incêndio e aberta uma conta para 

depósito de donativos, pergunta-se se a Câmara tem 

conhecimento dos montantes recolhidos, se já houve 

distribuição e quais os critérios para essa distribuição.’ ---------  

Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara informou 

que, na sequência do convite que, pessoalmente, lhe havia 
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feito, aguardava um telefonema a confirmar a vinda do senhor 

Secretário de Estado da Administração Local a Trancoso, no 

próximo dia 22 de novembro, para, entre outros assuntos, com 

ele abordar a questão dos fogos florestais, Acrescentou que, se 

houvesse oportunidade, convidaria os senhores vereadores a 

estarem presentes. ----------------------------------------------------  

No que diz respeito ao peditório, afirmou que a Câmara 

Municipal não tem conhecimento das verbas envolvidas, nem 

de qualquer outra informação que possa transmitir aos senhores 

vereadores. ------------------------------------------------------------  

Intervindo, a senhora vereadora doutora Ivone Mouco 

acrescentou que os membros da maioria no executivo já haviam 

visitado as zonas e as casas ardidas, para averiguar quais eram 

as intervenções necessárias. -----------------------------------------  

Relativamente a este assunto, o senhor vereador doutor Paulo 

Matias perguntou ao senhor vereador doutor João Rodrigues 

quais as diligências que haviam sido feitas, no que diz respeito 

ao pedido de calamidade pública para a ocorrência e que o 

senhor Rogério Castela o havia informado que este assunto não 

se enquadrava na situação de calamidade pública. ----------------  

Em resposta, o senhor vereador doutor João Rodrigues 

informou que havia contatado o senhor Secretário de Estado 

das Florestas, em Lisboa, para pessoalmente, lhe entregar o 
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pedido de calamidade pública e que o mesmo havia sido 

encaminhado para a senhora Ministra de Agricultura e depois 

para o senhor Primeiro Ministro e que se este o julgasse 

oportuno, o enviaria a Conselho de Ministros. --------------------  

ORDEM DO DIA 

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

presente o requerimento número 532 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 18 do passado 

mês de setembro, de Luís António Domingues Proença, 

residente em Sintra, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uns arrumos, sitos em 

Quinta da Igreja, em Valdujo, inscritos na matriz predial 

urbana sob o artigo 309 da freguesia de Valdujo, uma vez que 

os mesmos foram construídos antes da entrada em vigor do 

Decreto - Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951. -----------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isentos de licenciamento. ---------------  

*A15*  De seguida, foi presente o requerimento número 581 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 11 do 

passado mês de outubro, de Luís das Neves Ferreira, residente 

em Douro Calvo, Satão, na qualidade de herdeiro, a solicitar  

isenção de licença de utilização de um palheiro, sito em Rua do 

Outeiro, em Terrenho, inscrito na matriz predial urbana sob o 
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artigo 856 da união das freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, uma vez que o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de Agosto de 1951. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 633 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

6 do corrente mês de novembro, de Albertino Rodrigues Lopes, 

residente em Torre do Terrenho, na qualidade de proprietário, a  

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

em Corga Redonda, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 948 da união das freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de agosto de 1951. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessado, considerar isenta de licenciamento. ----------------  

*A17*  De seguida, foi presente o requerimento número 634 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 6 do 

corrente mês de novembro, de José Manuel Leal, residente em 

Golfar, freguesia de Moreira de Rei, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uns 



 
 

Ata  n . º    2 2  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    20 -1 1 -2 0 1 3 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

arrumos, sitos em Golfar, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 1641 da freguesia de Moreira de Rei, uma vez que os 

mesmos foram construídos antes da entrada em vigor do 

Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. ------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isentos de licenciamento. ---------------  

*A18*  Requalificação de um Edifício para ‘Casa do Bandarra’ - 

Auto de Medição número 4: Em seguida, foi presente 

informação prestada pelos serviços de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais desta Câmara, informando que 

o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Floponor – 

Florestas e Obras Públicas do Norte, Limitada, no valor 

7.229,52 euros, se encontra correto e de acordo com as 

medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

registados na proposta. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto ------------------  

*A19*  Fundos Disponíveis no mês de novembro - realização de 

despesa: A divisão financeira informou a Câmara que, após o 

recálculo dos Fundos Disponíveis, em resultado das alterações 

introduzidas na aplicação SCA na sua versão 24.32, apesar de 

se ter apurado um valor positivo para os Fundos Disponíveis no 

mês de Novembro, tal só se tornará efetivo após o visto do 

Tribunal de Contas ao empréstimo de saneamento financeiro 
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aprovado, pelo que se entende que até essa data não poderá 

existir a respetiva assunção de compromissos, sob pena de o 

processo de despesa violar as disposições legais em vigor.------  

Ainda assim, foram remetidos aos serviços financeiros todo um 

conjunto de despesa a realizar, com vista à emissão de 

requisição, cujo mapa resumo se anexa à presente informação: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Apoio na Aquisição de livros escolares –lº Ciclo 947 20-11-2013 3.000,00€ 
Indemnização Paulo Jorge Rodrigues da Silva 948 18-11-2013 1.677,42€ 
Indemnização Virgílio Guilhoto 949 05-11-2013 333,01€ 
Indemnização Vera Lúcia Delgado Maurício 950 19-11-2013 840,90€ 
 

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

*A20*  Análise, discussão e votação das propostas de ratificação 

dos despachos relativos a processos de despesa: ---------------  

De seguida, foram presentes vários processos de despesa com 

despachos de autorização e que constam da relação seguinte: ---  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Apoio na Aquisição de livros escolares –lº Ciclo 947 20-11-2013 3.000,00€ 
Indemnização Paulo Jorge Rodrigues da Silva 948 18-11-2013 1.677,42€ 
Indemnização Virgílio Guilhoto 949 05-11-2013 333,01€ 
Indemnização Vera Lúcia Delgado Maurício 950 19-11-2013 840,90€ 
Aquisição de combustível para diversas viaturas 943/944/945 19-11-2013 777,70€ 
Serviço de Transporte para brita 946 19-11-2013 1.291,50€ 
Manutenção e Afinação da Caldeira de Aquec. –Ebl 
Trancoso (correção) 

923 19-11-2013 36,90€ 

Aquisição de material para a viatura 56 -AG-03 942 19-11-2013 76,32€ 
Manutenção Preventiva e Afinação da Caldeira de 
Aquec. –EBI Trancoso 

923 11-11-2013 369,00€ 

Equipamento para Proteção e Ambiente 924 11-11-2013 219,11€ 
Aquisição de material de higiene e limpeza 925 13-11-2013 155,28€ 
Aquisição de palma para velório Sr. João Madeira 926 15-11-2013 25,01€ 
Aquisição de Toner para fotocopiadora de Centro 
Cultural de Trancoso 

927 14-11-2013 68,06€ 

Aquisição de Encordoamento de Nylon para viola 928 14-11-2013 12,00€ 
Dístico para a viatura ll-FB-38 929 14-11-2013 39,36€ 
Aquisição de 1 tubo de óleo de hidráulico para 
máquina Newholland 

930 14-11-2013 76,88€ 

Aquisição de material para a viatura 87-08-CX 931 14-11-2013 90,93€ 
Aquisição de resistências para aquecedores 935 15-11-2013 39,00€ 
Aquisição de equipamento de proteção individual - 936 15-11-2013 937,11€ 
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Serv. Sanidade 
Aquisição de equipamento de proteção individual -
Serv. Obras 

937 15-11-2013 1.128,77€ 

Aquisição de equipamento de proteção individual -
Serv. Prot.e Ambiente 

938 15-11-2013 527,42€ 

Aquisição de material para reparação de secretária 
para o Gab. Presidência 

939 15-11-2013 79,09€ 

Aquisição de 1 garrafa gás protar 933 15-11-2013 211,98€ 
Aquisição de material para oficina de serralharia e 
carpintaria 

932 15-11-2013 327,75€ 

Aquisição de Fontes de Alimentação 934 15-11-2013 377,98€ 
Inspecção da viatura DQ-06-95 919 11-11-2013 28,18€ 
Inspecção da viatura 85-54-OP 920 11-11-2013 28,18€ 
Inspecção da viatura XP-32-88 921 11-11-2013 28,18€ 
Aquisição de 3 cintas para serviço de obras 922 11-11-2013 73,80€ 
Aquisição de 10 latas de 15 litros de tinta plástica 
branca 

914 11-11-2013 317,46€ 

Aquisição de tinta para passadeiras 915 11-11-2013 1.399,74€ 
Revisão/manutenção de extintores escolas l9 ciclo e 
Jardins Infância 

916 11-11-2013 193,79€ 

Aquisição de 1 palete de Pellets para a escola EB 1 
de Palhais(Reboleiro) 

917 11-11-2013 277,21€ 

Aquisição de insecticida "Fendona 6 SC" 918 08-11-2013 68,41€ 
Aquisição de lâmpadas para stock 912 08-11-2013 14,38€ 
Arranjo Urbanístico da Alminha 913 08-11-2013 383,64€ 
Aquisição de Vedox para stock 904 05-11-2013 30,60€ 
Aquisição de 8 saboneteiras para a EBI de Trancoso 906 05-11-2013 141,50€ 
Fornecimento de gasóleo para Aquecimento de 
Escolas e Jardins Infância 

905 05-11-2013 3.683,00€ 

Aquisição de Material para Reparação de Tasquinhas 910 06-11-2013 29,52€ 
Inscrição de Participantes do Município no XXI 
Congresso da ANMP 

911 04-11-2013 750,00€ 

 

A Câmara Municipal deliberou ratificar os despachos 

constantes da relação anexa, dado tratar-se de despesas 

imprescindíveis ao funcionamento dos serviços. -----------------  

*A21*  Análise, discussão e votação de processos de despesa 

assumida e ainda não paga: ----------------------------------------  

De seguida, foram presentes vários processos de despesa 

assumida e ainda não paga, tendo sido apreciados os constantes 

da relação que se segue: ---------------------------------------------  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Apoio logístico (alojamento e jantar) para Programa 
Caminhos RTP2 

486 20-05-2013 157,50 € 

Reparação Viatura 64-41-OG no Concessionário da 
Marca 

518 31-05-2013 5.085,40 € 
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Aquisição de Programa de Faturaçao 531 03-06-2013 602,70 € 
"Festa da História /Recriação das Bd. Reais" e 
"Teatro e Musica Convento" 

533 03-06-2013 14.000,00 € 

Rep. Ben. Piscina Cob. de Trancoso (Subst. caldeira 
e Bombas Circulação) 

535 14-05-2013 22.052,28 € 

Reparação luminárias de emergência no Cinema 542 04-06-2013 56,58 € 
Descarga de tacógrafo da Viatura 82-LE-58 569 12-06-2013 25,01 € 
Aquisição 30 Discos BD-R, 100 DVD e 100 CD's 559 11-06-2013 202,34 € 
Aquisição de material para Reparação de Tasquinhas 585 24-06-2013 800,00 € 
Obra requalificação de Edifício destinado a Casa 
Bandarra - Arqueólogo 

586 16-05-2013 3.121,25 € 

Obra requalificação de Edifício destinado a Casa 
Bandarra - Fiscalização 

587 16-05-2013 2.400,00 € 

Revisão da viatura 82-LE-58 588 24-06-2013 113,58 € 
Alojamento no âmbito do programa de história do 
canal Panda 

601 28-06-2013 360,00€ 

Feira S. Bartolomeu - material elétrico para correção 
de anomalias 

607 09-07-2013 686,73€ 

Feira S. Bartolomeu - requisição de ligações 
eventuais eletricidade 

608 05-07-2013 1.036,79€ 

Aquisição de chapa para reparação do telhado do 
Mercado Municipal 

612 09-07-2013 64,58€ 

Comemoração do 10.e aniversário da CPCJ 620/621 09-07-2013 452,51€ 
Feira de S. Bartolomeu 623 08-07-2013 75.952,50€ 
Candidatura IEFP - Requisição de desempregado 
(bolsa+subs.refeição+seguro) 

626/627/
628 

08-07-2013 613,17€ 

Registo predial de vários prédios urbanos 634 18-07-2013 750,00€ 
Colocação de interruptor horário na EBI Trancoso 635 24-07-2013 309,37€ 
Aquisição de 2 cadeiras Contabilidade 636 18-07-2013 300,71€ 
Assistência Técnica para computadores - servidor 637 24-07-2013 901,59€ 
Reparação da viatura 52-GN-34 638 23-07-2013 320,61€ 
Aquisição lâmina para o Corta Sebes 643 24-07-2013 147,29€ 
Reparação do depósito da água do cilindro 645 24-07-2013 123,00€ 
Reparação do banco da viatura DQ-06-95 648 24-07-2013 98,40€ 
Aquisição vidros para janelas edifício da Câmara 659 24-07-2013 123,10€ 
Aquisição material para reparação/beneficiação de 
diversas redes de água 

660 24-07-2013 634,30€ 

Apoio para recuperação da habitação 662 22-07-2013 3.436,93€ 
Contrato de Eletricidade -Espelho de Água do Largo 
Portas D'EI Rei 

663 25-07-2013 1.250,00€ 

Quota 2011 da Associação das Aldeias Históricas de 
Portugal 

671 25-07-2013 3.600,00€ 

Comparticipação para suportar CPN relativa a 
projetos da Ass.Aldeias Hist.P 

672 25-07-2013 12.689,72€ 

Transferência Capital Piscotávora 546 03-06-2013 10.000,00€ 
Transferência de capital para obras para a Junta de 
Valdujo 

525 25-07-2013 5.000,00€ 

Aquisição de Boletins de Votos 674 25-07-2013 7.500,00€ 
Centro de Intrepretação Isaac Cardoso- Mobiliário 675 25-07-2013 2.500,00€ 
Aquisição de massa asfáltica para Rep./Benef. Div. 
Estradas e Caminhos 

680 09-07-2013 2.504,10€ 

 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, assumir o 

pagamento dos processos de despesa assumida e não paga, 
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constantes da relação anexa, até ao final do mês de julho, ou 

seja até ao cabimento número 680, inclusive. --------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD, doutor 

Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. --------------------  

Acerca deste assunto, o senhor vereador Eduardo Pinto 

apresentou a seguinte ‘Declaração de Voto’: ----------------------  

‘Estes números de cabimento são da responsabilidade do 

executivo anterior e assumidos em situação de incumprimento 

legal. Como tal, o argumento apresentado pelo senhor vereador 

doutor João Rodrigues, na última reunião, entra em contradição 

com a posição agora assumida. Apesar de reconhecer a 

situação, voto favoravelmente, pois são despesas 

indispensáveis ao funcionamento’. ---------------------------------  

Em resposta, o senhor vereador doutor João Rodrigues disse 

que, relativamente a despesas futuras, iria fazer uma análise 

caso a caso, até para forçar e envio do empréstimo contratado a 

‘Visto’ do Tribunal de Contas, o que irá permitir melhorar a 

situação no que diz respeito a fundos disponíveis. ---------------  

*A22*  Despesa já feita e paga:  ---------------------------------------------  

Seguidamente, foram presentes os processos de despesa já feita 

e paga com despachos de autorização e que constam da relação 

seguinte: ---------------------------------------------------------------  

Descrição Data Cab. Despacho 
Pagamento OP.2275 e 2276 Agrupamento Escolas 07-11-2013 1.710,89€ 
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Pagamento OP.2291 GDT 08-11-2013 10.000,00€ 
Pagamento OP.2281 e 2282 da EDP 11-11-2013 643,82€ 
Pagamento OP.2289-Millennium 11-11-2013 3,00€ 
Pagamento OP.2290 Assoe. Cultural Desp. Vila Franca Naves 11-11-2013 7.000,00€ 
Pagamento OP.2283 à 2288 CEI's 11-11-2013 546,15€ 
Pagamento OP.2292 e 2293 Nelson Campos Unipessoal, Lda 15-11-2013 288,00€ 
Pagamento OP.2294 e 2297 Torres & Filho, Lda 15-11-2013 49,25€ 
Pagamento OP.2298 Conservatória Registo Predial Trancoso 11-11-2013 500,00€ 
Pagamento OP.2327 Gráfica Bandarra, Lda 08-11-2013 7.500,00€ 
Pagamento OP.2300 Ecoambiente 08-11-2013 10.920,27€ 
Pagamento OP.2328 GNR Trancoso 08-11-2013 869,28€ 
Pagamento OP.2331 Resur 08-11-2013 6.622,73€ 
Pagamento OP.2347 e 2348 Agrupamento Escolas 08-11-2013 3.540,21€ 
Pagamento OP.2350 Comunidade Judaica Belmonte 08-11-2013 2.500,00€ 
Pagamento OP.2349 BPI 09-11-2013 21,53€ 
 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, ratificar os 

despachos de pagamento constantes na relação anexa, tendo 

os senhores vereadores doutor Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio, votado contra todos os despachos de 

pagamento, enquanto o senhor vereador doutor João 

Rodrigues votou contra os despachos de pagamento ao Grupo 

Desportivo de Trancoso e à ACD de Vila Franca das Naves, 

em coerência com a votação que fez na reunião anterior. ------  

*A23*  Análise, discussão e votação da proposta de fixação de preço 

para entrada de visitantes no Centro de Interpretação Isaac 

Cardoso: Seguidamente, foi presente uma proposta do senhor 

Presidente da Câmara sobre o assunto em epígrafe, que se 

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

‘Atendendo aos elevados custos suportados com a construção e 

manutenção do Centro de Interpretação Isaac Cardoso e 

atendendo, ainda, a que, em infraestruturas culturais similares 

a esta, são cobradas entradas aos visitantes, proponho que, a 
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partir da aprovação desta proposta, todos os visitantes passem 

a pagar 2,50€/por pessoa, por entrada naquele espaço. ---------  

As possíveis isenções de pagamento a entidades/instituições 

sem fins lucrativos, serão apreciadas e despachadas, caso a 

caso.’ -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar informações 

adicionais aos serviços, devendo a proposta ser analisada 

numa próxima reunião de Câmara. --------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação da proposta de não 

comunicação das taxas de IMI para 2014:  Seguidamente, foi 

presente uma proposta do senhor Presidente da Câmara sobre o 

assunto em epígrafe, que se transcreve na íntegra: ---------------  

‘Considerando que durante o ano de 2012, foi concluído pelas 

Finanças, o processo de avaliação dos imóveis do concelho, 

daí resultando um aumento efetivo da receita do IMI para o 

Município; -------------------------------------------------------------  

Considerando ainda que no atual contexto de graves 

dificuldades socio-económicas que o País atravessa, é 

importante que a Autarquia reconheça o enorme esforço que é 

pedido às famílias, em particular às que residem neste 

concelho; --------------------------------------------------------------  

Proponho, que a Câmara Municipal delibere não comunicar à 

Direção Geral dos Impostos qualquer taxa de IMI para 2014, 
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sabendo que esta ausência de comunicação, determinará, nos 

termos da lei, a aplicação das taxas mínimas, o que se revela, 

no contexto atual, a decisão mais justa e adequada.’ ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta nos termos 

apresentados. ---------------------------------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

participação variável do Municipio no IRS: Seguidamente, 

foi presente uma proposta do senhor Presidente da Câmara 

sobre o assunto em epígrafe, que se transcreve na íntegra: ------  

‘É hoje, reconhecido por unanimidade, que a carga fiscal  

suportada pelos portugueses é claramente excessiva, 

penalizando-se exageradamente os rendimentos das famílias, 

em sede de IRS, situação que é agravada pelo atual contexto de 

crise económica e social. --------------------------------------------  

Ora, perante esta realidade, justifica-se que o Município de 

Trancoso, nos termos do artigo 20 da lei n° 2/2007 de 15 de 

janeiro, reduza a sua participação variável no IRS, que 

recorde-se é de até 5%, apoiando desta forma, ainda que 

limitadamente, os seus munícipes. ----------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal, aprove nos termos 

da lei acima referida, a proposta de redução de 2,5% na 

participação variável do Município no IRS, minimizando desta 

forma o esforço fiscal a que os munícipes deste concelho se 
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encontram sujeitos, tal como os restantes portugueses, num 

contexto de grandes dificuldades socio-económicas que o País 

atualmente vive. -------------------------------------------------------  

A deliberação tomada deverá, nos termos da lei 75/2013 de 12 

de setembro, ser sujeita à aprovação da próxima Assembleia 

Municipal.’ ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta nos termos 

apresentados. ---------------------------------------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação da ratificação do despacho 

referente ao horário de trabalho dos trabalhadores do 

Municipio: Seguidamente, foi presente um despacho do senhor 

Presidente da Câmara sobre o assunto em epígrafe, que se 

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

Considerando que: ----------------------------------------------------  

1. A lei n9 68/2013, de 29 de agosto veio estabelecer a 

duração do período normal de trabalho, que passou a 

ser de oito horas por dia e quarenta horas por semana, 

e alterar o período de atendimento estabelecendo 

que".. .deve, tendencialmente, ter a duração mínima de 

oito horas diárias e abranger os períodos da manhã e da 

tarde.. ." a qual entrou em vigor no passado dia 28 de 

setembro; ------------------------------------------------------  

2. Existem sérias dúvidas acerca da constitucionalidade da 
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lei, sendo público que já houve pedidos de apreciação 

da constitucionalidade da mesma junto do Tribunal 

Constitucional; -----------------------------------------------  

3. A alteração do horário de trabalho não foi precedida da 

consulta aos trabalhadores, como impõe o n.º 2 do art. 

135º da Lei 59/2008 de 11 de setembro; -------------------  

4. Vários Municípios Do distrito da Guarda foram citados 

pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo 

Branco, do pedido de suspensão de eficácia dos 

Despachos que justificaram os novos horários de 

trabalho e o aumento do período normal de trabalho; ---  

5 É do meu conhecimento que também foi proposta uma 

providência cautelar contra o Municipio a que presido;  

6. Por força do disposto no artigo 128º, nº 1 do Código de 

processo Administrativo, a execução do despacho que 

fixou o novo horário de trabalho fica automaticamente 

suspensa, o que é corroborado por diversos pareceres 

Jurídicos, exceto se o Município entender que existe 

grave prejuízo para o interesse público; ------------------  

7. Não vislumbro que possa haver grave prejuízo para o 

interesse público; ---------------------------------------------  

8. Acresce ainda que grande parte dos Municípios não 

implementou o horário de 40 horas, o que causa grandes 
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desigualdades, desequilíbrios e injustiças aos 

trabalhadores da Administração Pública e Local; --------  

9. Acautela-se, deste modo, os efeitos de uma eventual 

declaração de inconstitucionalidade do citado diploma 

legal, em consequência da qual poderão resultar 

avultados prejuízos para o Município, o que me cumpre 

evitar, num contexto de grandes dificuldades 

económicas para o País e para o Poder Local; -----------  

Determino que: --------------------------------------------------------  

- No Município de Trancoso, até indicação em contrário, se 

mantenha o período de atendimento ao público, bem como 

todos horários existentes, continuando a trabalhar-se 35 

horas por semana e 7 horas por dia; ----------------------------  

- Sejam revogados os despachos do anterior Presidente da 

Câmara datados de 19 e 30 de Setembro de 2013, ficando os 

mesmos sem efeito; ------------------------------------------------  

- Sem prejuízo das competências legais próprias da Câmara 

Municipal, que se comunique com todos os trabalhadores do 

Município que, até decisão do Tribunal Constitucional, se 

mantém em vigor o horário de 7 horas por dia e 35 horas 

semanais, descriminado da forma infra identificada e com 

efeito a partir do dia 11/11/2013: -------------------------------  

- Serviços Internos:---------------------------------------------------  
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Das 09:00 horas às 12:30 horas e das 14:00 horas às 

17:30 horas. ---------------------------------------------------  

- Serviços Externos: ---------------------------------------------  

Das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13.00 horas às 

16:30 horas. ---------------------------------------------------  

Sextas-feiras -----------------------------------------------------  

Das 08:00 horas às 13.00 horas -------------------------------  

- No uso da competência que me é conferida pela alínea t) do 

nº 1 do art. 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, em 

cumprimento do estabelecido no nº 2 do art. 37º do Código 

do Procedimento Administrativo, determino que se dê 

conhecimento à Câmara Municipal e aos funcionários. -------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho, por 

maioria, com os votos contra dos senhores vereadores do PSD 

que apresentaram a ‘Declaração de Voto’, que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------  

‘O PSD é um partido respeitador da democracia e da 

legalidade. Nesse sentido, defendemos intransigentemente a 

separação de poderes, respeitando as decisões do poder 

judicial. Porque é do conhecimento dos vereadores do PSD 

que foi intentada uma providência cautelar para repor o 

horário anterior, com o qual estamos de acordo, porque 

entendemos melhor defender os interesses da autarquia, 
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mesmo assim somos forçados a votar contra, aguardando e 

respeitando a decisão da providência cautelar’.  -----------------  

*A27*  Análise, discussão e votação da ratificação do despacho que 

determina que não sejam considerados como pagamentos em 

atraso os montantes resultantes dos termos de transação das 

ações intentadas pela Biosfera, Lda. contra o Municipio:  

Seguidamente, foi presente um despacho do senhor Presidente 

da Câmara sobre o assunto em epígrafe, que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

‘O novo executivo deste município tomou posse no dia 19 de 

Outubro de 2013 e iniciou funções a 21 de Outubro de 2013. ---  

Após o início de funções, tomei formalmente conhecimento que 

haviam sido intentadas pela empresa Biosfera Lda. contra o 

município e diversas Juntas de Freguesias as seguintes ações 

para reclamação de dívida: -----------------------------------------  

- Acção n.º 348/13.4BECTB no montante de 65 100, 00€. -------  

- Acção n.º 349/13.2BECTB no montante de 156 450,00€. -------  

- Acção n.º 350/13.6BECTB no montante de 39 900,00€. --------  

- Acção n.º 351/13.4BECTB no montante de 123 900,00€. -------  

- Acção n.º 352/13.2BECTB no montante de 55 650,00€. --------  

Antes de decorrido o prazo para contestação das referidas 

ações, o anterior Presidente de Câmara assinou termos de 

transação, através dos quais reconheceu e assumiu para o 



 
 

Ata  n . º    2 2  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    20 -1 1 -2 0 1 3 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

município os montantes reclamados no valor total de 

441.000,00€.-----------------------------------------------------------  

Existem fortes suspeitas que as referidas ações se destinaram a 

contornar os procedimentos legais obrigatórios com vista à 

adjudicação das obras descritas nas ditas acções judiciais, 

nomeadamente a sua previsão orçamental, respectiva 

cabimentação, elaboração de caderno de encargos e programa 

de concurso. -----------------------------------------------------------  

Trata-se, com efeito, de obras que foram objeto de um contrato 

de empreitada entre as Juntas de Freguesia e a referida 

empresa, não existindo neste município qualquer suporte 

documental para a sua contratação no âmbito das 

responsabilidades deste município. ---------------------------------  

Pese embora, resultasse do disposto na al.  g), n.º 2 do art.  68. 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro (então em vigor]  que 

competia ao Presidente da Câmara " Instaurar pleitos e 

defender-se neles, podendo confessar, desistir ou transigir, se 

não houver ofensa de terceiros", entendemos que tal 

competência diz respeito apenas ao acto formal de assinatura 

do termo de transacção. ---------------------------------------------  

Com efeito, não cabia nas competências do Presidente da 

Câmara o reconhecimento ou assunção de dívidas, como 

resultou, in casu, com a outorga dos termos de transacção. ----  
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Essa competência, na minha perspectiva, cabia à Câmara 

Municipal.  -------------------------------------------------------------  

Não consta nas atas de reunião do anterior executivo qualquer 

deliberação para reconhecimento de dívida no âmbito das 

ações supra discriminadas. ------------------------------------------  

Em suma, entendo que para o anterior Presidente da Câmara 

assinar os referidos termos de transacção, impunha-se que 

estivesse previamente munido de uma deliberação camarária 

que não existiu. -------------------------------------------------------  

Também não se pode entender que a competência do anterior 

presidente da Câmara lhe advém do disposto na al. g), n.º 1 do 

art. 68.º do aludido diploma. ----------------------------------------  

Com efeito, de acordo com o art. 5.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de 

Fevereiro, a assunção de compromissos depende da verificação 

dos requisitos ali plasmados, a saber: -----------------------------  

-Existência de fundos disponíveis; ----------------------------------  

-Registo informático do compromisso; -----------------------------  

-Emissão do número de compromisso válido e sequencial 

reflectido na ordem de compra. -------------------------------------  

A violação de tais requisitos importa na nulidade da obrigação 

subjacente, ou seja no caso concreto, a nulidade do termo de 

transacção em conformidade com o n.º 3 do art. 5 do aludido 

diploma.----------------------------------------------------------------  
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E compreende-se que assim seja, sob pena do Presidente da 

Câmara poder utilizar uma competência formal (assinar termo 

de transacção), para contornar procedimentos legais, sem 

prévio controlo pela câmara municipal das responsabilidades 

que o acto formal implica. -------------------------------------------  

Decorre do exposto que o município não tinha qualquer 

obrigação legal na assunção de tais dívidas. ---------------------  

Acresce que, de acordo com o disposto no art.  131.º e 132.º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro, a execução de obras pelas 

freguesias no domínio do município carece de prévia delegação 

de competências. ------------------------------------------------------  

Assim, para que cada uma das Juntas de Freguesia executasse 

as obras a que se obrigaram mediante contrato de empreitada 

com a empresa Biosfera Lda., careciam de prévia delegação de 

competência pelo Município. ----------------------------------------  

Também não consta qualquer deliberação da Câmara no 

sentido de delegar as suas competências nas Juntas de 

Freguesias que foram accionadas judicialmente. -----------------  

Ademais, a propositura de uma acção judicial pressupõe a 

existência de uma situação de conflito entre as partes. ----------  

Ora, o anterior Presidente da Câmara na reunião da 

Assembleia Municipal de 12 de Setembro de 2013, reconheceu 

(estando gravado em registo áudio) que o processo utilizado 
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(propositura de acções judiciais) para imputar nas contas do 

município as dívidas das Juntas de Freguesia à empresa 

Biosfera Lda., não era a mais correta, ficando implícito que 

resultou de um acordo entre o Sr. Presidente da Câmara e a 

empresa Biosfera Lda.. -----------------------------------------------  

Ora, a situação exposta configura um uso anormal do processo 

que, de acordo com a lei, pode legitimar uma acção de 

anulação do respectivo processo. Do exposto, resulta que 

existem fundadas dúvidas sobre a legalidade dos procedimento 

adotados, motivo pelo qual o novo executivo procederá à sua 

análise jurídica, admitindo-se a impugnação das sentenças que 

homologaram os termos de transação mediante recurso de 

revisão extraordinário, ou se necessário em sede de oposição à 

execução, se tais sentenças vierem a ser objectos de uma acção 

executiva. --------------------------------------------------------------  

Acresce que, tenho conhecimento que no dia 17 de Setembro de 

2013, o grupo do Partido Socialista com assento na Assembleia 

Municipal apresentou uma denuncia à Inspeção Geral de 

Finanças e à Procuradoria Geral da República com 

fundamento nos factos aqui expostos. ------------------------------  

Impõe-se assim aguardar pelas diligências instrutórias de tais 

entidades e conclusões das denúncias efetuadas. -----------------  

Por todo o exposto, determino que não devem ser consideradas 
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nas contas do município, como pagamentos em atraso, as 

dívidas reconhecidas pelo anterior Presidente da Câmara, no 

âmbito das acções judiciais supra identificadas.’ ----------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, ratificar o 

despacho, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD 

que apresentaram a seguinte ‘Declaração de Voto’: ------------  

‘Pese muito embora as considerações aduzidas no despacho, 

mas porque a despesa em causa é objeto de sentença já com 

trânsito em julgado e respeitando nós as decisões judiciais, 

não poderemos votar favoravelmente este despacho’. -----------  

*A28*  Análise, discussão e votação da proposta referente ao 

pagamento dos manuais escolares aos alunos do 1º ciclo, com 

os escalões A e B: Seguidamente, foi presente uma proposta do 

senhor Presidente da Câmara sobre o assunto em epígrafe, que 

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

‘Atendendo à responsabilidade que, nos termos da lei, cabe aos 

Municípios ao nível da ação social escolar, no âmbito do 1º 

ciclo, proponho que a Câmara Municipal, delibere atribuir aos 

pais ou encarregados de educação dos alunos carenciados, 

escalões A e B do 1º ciclo, um apoio na aquisição dos livros 

escolares obrigatórios.-----------------------------------------------  

Assim, para os alunos do escalão A, aquele apoio será 

correspondente à totalidade do custo dos referidos livros, a 
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comprovar mediante a apresentação da respetiva fatura, sendo 

para os alunos do escalão B, aquele apoio de 50% do custo da 

aquisição dos citados manuais escolares, a comprovar nos 

termos acima referidos. ----------------------------------------------  

Este apoio, terá, para o Município, um custo previsível de 

cerca de 3.000 €, devendo este montante ser previamente 

cabimentado pela Divisão Financeira.’ ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta nos termos 

apresentados. ---------------------------------------------------------  

*A29*  Apreciação do relatório trimestral da TEGEC, EEM:  Em 

seguida, foi presente o oficio número 2751 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara em 24 do passado mês de outubro, da 

TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, EEM, a enviar, nos termos da alínea e) do 

artigo 42º da Lei 50/2012 de 31 de agosto, o relatório trimestral 

de 2013, a fim de demonstrar a situação económica e financeira 

da referida empresa. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento: -----------  

Questionado pelo senhor vereador doutor João Rodrigues, o 

senhor vereador Eduardo Pinto informou que a senhora 

engenheira Liliana Raquel Paixão Ferreira havia apresentado 

pedido de exoneração do cargo de vogal do Conselho de 

Administração da empresa TEGEC, EEM, porque uma 
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candidatura que apresentou junto do Centro de Emprego a 

impedia de exercer outra atividade. --------------------------------  

*A30*  Análise, discussão e votação de pedidos de indemnizações a 

feirantes (2) – prejuízos causados dentro do Mercado 

Municipal: Seguidamente, foram presentes os requerimentos 

números 2783 e 2784 da Secretaria que deram entrada nesta 

Câmara em 25 do passado mês de outubro, de Lídia Cristina 

Pinto Sobral e de Rosa Maria Almeida Clemente, residentes em 

Reboleiro e Valverde, respetivamente, a solicitar o pagamento 

dos prejuízos causados nas suas viaturas, com rebentamento de 

pneus, causados por grelhas partidas localizadas no interior do 

Mercado Municipal. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aguardar que sejam 

apresentados os custos relativos aos danos causados. ----------  

*A31*  Análise, discussão e votação de pedidos de indemnizações 

por prejuízos causados em veículos: Seguidamente, foram 

presentes os requerimentos números 1305 e 2392 da Secretaria 

que deram entrada nesta Câmara em 13 do passado mês de 

junho e 13 de passado mês de setembro, respetivamente, de 

Paulo Jorge Rodrigues da Silva, residente em Trancoso e Vera 

Lúcia Delgado Maurício, residente em Vila Franca das Naves, a 

solicitarem o pagamento dos prejuízos causados nas suas 

viaturas, no valor de 1.677,42 euros e 840,90 euros, 
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respetivamente. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o pagamento de 1.000 

euros a Paulo Jorge Rodrigues da Silva e de 683,66 euros, a 

Vera Lúcia Delgado Maurício. -------------------------------------  

*A32*  Apreciação da exposição de comerciantes locais acerca do 

funcionamento do Centro Grossista Têxtil de Trancoso:  Em 

seguida, foi presente o requerimento número 3076 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente mês de 

novembro, de Ana Paula Estevão Monteiro e Alda Marina dos 

Santos Cipriano Augusto, em representação dos comerciantes 

do setor têxtil de Trancoso, a solicitar medidas em relação ao 

funcionamento ilegal do Centro Grossista Têxtil de Trancoso. -  

A Câmara Municipal deliberou indicar um funcionário para, 

nos termos do artº 5º do Decreto-Lei nº 100/1998 de 21 de 

abril, passar a fazer o controlo de entradas naquele espaço. --  

*A33*  Análise, discussão e votação do pedido de classificação do 

‘Solar dos Almeidas’, como imóvel de interesse municipal:  

Em seguida, foi presente o requerimento número 10 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do passado mês 

de janeiro, de Amílcar César dos Santos, residente em 

Terrenho, a solicitar o pedido de classificação do ‘Solar dos 

Almeidas’, como imóvel de interesse municipal.  -----------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 
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Ambiente informou a Câmara que o presente processo se refere 

ao pedido de classificação como "Imóvel de Interesse 

Municipal" de um imóvel designado por "Solar dos Almeidas", 

sito na Avenida 25 de Abril, S/N, Terrenho, cujo requerimento 

foi apresentado pelo seu proprietário. ------------------------------  

O procedimento foi iniciado de acordo com o previsto no artigo 

25° da Lei n.° 107/2001 de 8 de Setembro, e dada a 

especificidade do seu conteúdo foi solicitado parecer ao 

I.G.E.S.P.A.R., cumprindo o descrito no n.° 2 do artigo 94° da 

mesma Lei. ------------------------------------------------------------  

Rececionado o referido parecer, bem como o relatório que o 

acompanha, conclui-se que o I.G.E.S.P.A.R. nada tem a opor à 

classificação do imóvel em epígrafe como "Imóvel de Interesse 

Municipal". ------------------------------------------------------------  

Neste sentido e de acordo com o disposto no artigo 57° do 

Decreto-Lei 309/2009 de 23 de Outubro, encontra-se a Camara 

Municipal em condições de tomar Decisão Final sobre o 

processo de classificação em causa. --------------------------------  

Atendendo ainda ao descrito no n.°1 do artigo 61° do Decreto-

Lei 309/2009 de 23 de Outubro e no n.° 4 da Lei n.° 107/2001 

de 8 de Setembro, deve a Camara Municipal comunicar ao 

I.G.E.S.P.A.R. e à Direção Regional de Cultura do Centro, a 

Decisão Final do procedimento de classificação. -----------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o pedido e em 

consequência proceder à comunicação às entidades constantes 

da informação. --------------------------------------------------------  

*A34*  Análise, discussão e votação da proposta de autorizações de 

transporte a conceder a diversas entidades do concelho:  

Seguidamente, foi presente uma proposta de deliberação do 

senhor Presidente da Câmara sobre o assunto em epígrafe, que 

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

‘Atendendo a que ao Município de Trancoso, chegam com 

muita frequência, pedidos de transporte, vindos das 

Associações, dos Grupos Desportivos, das Escolas e de outras 

entidades do concelho, proponho que a Câmara Municipal, 

dado ser esta uma competência sua, delibere autorizar a 

realização dos transportes solicitados, sempre que tal seja 

possível,  de acordo com os meios disponíveis. --------------------  

Mais proponho que sejam ratificados todos os despachos em 

que foram autorizados os transportes em causa, até à presente 

data.’ -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta nos termos 

apresentados. ---------------------------------------------------------  

*A35*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 

sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 
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artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

executoriedade imediata. ---------------------------------------------  

*A36*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A37*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,00 horas, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

Presidente da Câmara declarou 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 Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 
 


