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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 30 DE ABRIL DE 2014. ------------------------  

*A1* Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2014, 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, doutor Paulo Matias, doutora Ivone 

Mouco, doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

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

*A2* Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3* 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, foi a ata da reunião de 10 

do corrente mês de abril submetida à discussão e votação, tendo 

sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma foi, 

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

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 

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 81, datado de 29 do corrente mês de abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 655.864,72 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 212.404,52 €. ----------------  

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

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

doutor Augusto Rente para, em nome de todos os senhores 

vereadores do PSD, formular as seguintes questões: -------------  

‘1ª - Quando abrem as piscinas de Vila Franca das Naves? --  

É do meu conhecimento que em virtude de estarem 

fechadas houve utentes que pediram a devolução do 

dinheiro. O que pretendem fazer, abrir as piscinas ou 

devolver o dinheiro pago? --------------------------------------  

2ª - Se houve uma averiguação para saber qual a razão 

porque os documentos não chegaram aos 2 vereadores do 

PSD, solicitamos sejamos informados dessas razões e as 

mesmas fiquem em acta. ----------------------------------------  

3ª - Tendo chegado ao conhecimento dos Vereadores do PSD 

que o CLDS+, está completo em termos de estrutura 

funcional solicitamos a seguinte informação: ---------------  

a) Quem são os funcionários admitidos? ------------------  

b) Quais as habilitações e respectivos currículos? -------  
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c) Quais os respectivos vencimentos? ----------------------  

d) Qual o tipo de contrato que lhe foi feito? --------------  

4ª - Ainda no âmbito do CLDS+, tomámos conhecimento de 

um protocolo com a Misericórdia. Gostaríamos de saber 

qual a funcionalidade desse protocolo? Se foi levado em 

linha de conta que esse serviço poderá ser concorrente 

com os profissionais de Táxi do concelho de Trancoso? ---  

5ª - Tendo tomado conhecimento de que na página do PS, 

vem uma mensagem de que os Vereadores do PSD votam 

sempre contra e contra tudo, vimos manifestar o nosso 

repúdio por tais informações enganadores, porquanto o 

vereador João Rodrigues, durante alguns meses votou 

favoravelmente com a maioria (consultar actas) deixando 

de o fazer após ter sido informado pelo senhor Vereador 

João Paulo Matias, que as nossas votações estavam 

erradas-certamente por votar a favor; só desse dia em 

diante se passou a votar contra e nem sempre. --------------  

Exigimos por isso a correcção dessa falsidade.’ ------------------  

*A6* De seguida, interveio a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio para, referindo-se às comemorações do 25 de abril, 

afirmar: ----------------------------------------------------------------  

‘Na página do PS, vi uma fotografia de 3 cadeiras vazias, 

referindo falsamente a ausência dos vereadores do PSD. -------  
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Como o senhor Presidente e senhores vereadores 

testemunharam que eu estive presente, assim a notícia da 

página do PS no facebook é falsa e mentirosa. -------------------  

Devendo o PS um pedido público de desculpas à minha pessoa.  

Também é falso que estas tivessem sido as primeiras 

comemorações do 25 de abril como também foi referido, pois 

todos os anos foram realizadas Assembleias evocativas do 25 

de abril.’  ---------------------------------------------------------------  

*A7* Interveio, depois, o senhor vereador doutor Paulo Matias, para 

responder à quinta questão formulada pelos senhores 

vereadores do PSD, afirmando: -------------------------------------  

‘Muito se estranha que os senhores vereadores do PSD venham 

dizer que o doutor João Rodrigues passou a votar contra as 

propostas discutidas e analisadas em reunião de Câmara, pelo 

facto de eu mesmo ter informado que as votações estavam 

erradas. Com efeito, tal não corresponde minimamente à 

verdade. Limitei-me a chamar a atenção do senhor doutor João 

Rodrigues de que não podia votar de uma forma condicional. --  

O referido vereador, por diversas vezes, votava propostas, 

dizendo que votava a favor, na condição de existirem fundos 

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

Ora, a figura jurídica de voto condicionado não existe, no 

quadro legal. Os senhores vereadores apenas podem votar a 
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favor, contra, abster-se, ou, quando muito, recusarem-se a 

votar. Nestes termos, é incompreensível a afirmação feita e, 

mais, deixa a entender que o mesmo vereador terá deixado de 

votar a favor por minha responsabilidade, o que é 

incompreensível, pois não me reconheço com legitimidade para 

condicionar o sentido de voto do referido vereador’. ------------  

Seguidamente, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara, 

para responder às restantes questões formuladas pelos senhores 

vereadores do PSD. ---------------------------------------------------  

 Assim, referindo-se às piscinas de Vila Franca das Naves, 

disse que estava convicto que as mesmas iriam reabrir a curto 

prazo, talvez na próxima semana. Acrescentou que a demora 

verificada nessa reabertura se ficou a dever às diversas 

anomalias encontradas e, ainda, porque se procurou reduzir os 

custos de reparação, ao mínimo possível. Afirmou, também, 

que, se por qualquer motivo, não fosse possível reabrir as 

piscinas, os utentes seriam reembolsados das importâncias 

despendidas. -----------------------------------------------------------  

 Acerca dos documentos de prestação de contas que não 

chegaram a todos os senhores vereadores, o senhor Presidente 

de Câmara, aproveitando a presença do técnico de informática,  

engenheiro Aires Costa, solicitou-lhe que explicasse o que 

havia acontecido. -----------------------------------------------------  
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O referido técnico começou por afirmar que havia procedido às 

averiguações possíveis, explicando os passos percorridos, e 

havia concluído que os documentos foram enviados a todos os 

senhores vereadores, mas, efetivamente, os senhores vereadores 

com endereço ”sapo”, doutor Augusto Rente e doutora Cristina 

Inocêncio, devido a problemas técnicos surgidos, não os 

receberam. Sugeriu, ainda, que, de futuro, se confirmasse se os 

documentos chegavam ou não ao seu destino. ---------------------  

 No que diz respeito ao funcionamento do CLDS+, o senhor 

Presidente da Câmara começou por lembrar que o coordenador 

do mesmo, engenheiro João Carvalho, foi indicado pelo 

anterior Presidente de Câmara. Acrescentou que, apesar de o 

senhor doutor Júlio Sarmento ter tentado a substituição do 

mesmo, pela senhora doutora Cidália, tal não se havia 

verificado, porque a maioria no atual executivo decidiu apoiar 

a continuação em funções daquele coordenador. Referiu, 

depois, que, tendo sido indicados mais três elementos para 

aquele serviço, as senhoras doutoras Ana Linhares, Vera 

Barreiros e Elisabete Santos, faltava indicar um outro elemento 

que, por consenso entre o senhor coordenador e o senhor 

Presidente da Câmara, deveria ter currículo na área social,  com 

experiência nas áreas de animação, organização e 

monitorização de atividades para jovens e crianças. Cumprindo 
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esses requisitos, informou que foi indicado o doutor Bruno 

Veiga, por ter bastante experiência em atividades de animação 

e ligadas ao associativismo. Ainda acerca deste assunto, o 

senhor Presidente da Câmara incumbiu-se de fazer chegar, aos 

senhores vereadores, as habilitações, currículos e vencimentos 

auferidos pelos elementos constituintes do CLDS+. --------------  

Relativamente ao protocolo celebrado, entre outras entidades, 

com a Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, o senhor 

Presidente da Câmara informou que esse assunto estava 

agendado na ordem de trabalhos desta reunião (ponto 14) e que, 

apesar de assinado pelas diversas entidades, só entrará em 

vigor no próximo mês de maio. Acrescentou que os custos a 

suportar pelo município se restringem a disponibilizar um 

motorista e a suportar as despesas de combustíveis, inerentes a 

cerca de mil quilómetros por mês. ----------------------------------  

No que diz respeito à mensagem colocada no site do PS, o 

senhor Presidente da Câmara referiu que, aquando da evocação 

do 25 de abril, apesar de as cadeiras estarem vazias, havia 

constatado que a senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio 

havia estado presente, mas que não era ele o responsável pela 

referida página, mas sim o PS local.  Quanto ao facto de serem 

ou não as primeiras comemorações do 25 de abril, disse, ainda, 

que essa noticia não era da sua responsabilidade, acrescentando 
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que, com tanta diversidade de atividades, estas terão sido as 

mais significativas. ---------------------------------------------------  

Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

informou que, na passada segunda-feira, dia 28 do corrente mês 

de abril, na sequência de solicitação da Câmara Municipal,  

havia decorrido, nas instalações do município, uma reunião 

com os senhores doutores José Joaquim Oliveira, João Neto 

Santos e Maria Isabel Paradela, altos responsáveis da Direção 

Central da Caixa Geral de Depósitos, a fim de os mesmos 

poderem testemunhar, no local,  quais as obras que originaram o 

enorme endividamento da PACETEG, SA que, possivelmente, 

terá que vir a ser assumido pelo município, o que muito irá 

agravar a sua difícil situação financeira. Nessa reunião, 

procurou sensibilizar-se aqueles responsáveis, no sentido de se 

poder renegociar o prazo daquele empréstimo e/ou a taxa de 

juro subjacente ao mesmo. Foi-lhes, ainda, transmitido que a 

conclusão de um estudo elaborado pelos serviços financeiros do 

município apontava para a impossibilidade de a Autarquia 

suportar os previstos 91.000€ mensais, já com IVA incluído. 

Acrescentou que aqueles responsáveis da Caixa haviam ficado 

sensibilizados com a situação, mas que nada haviam 

acrescentado, em termos práticos e que, como tal, o assunto 

teria que continuar a ser estudado. ---------------------------------  
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ORDEM DO DIA 

*A8* Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis, em 30/04/2014: Em seguida, foi presente 

informação da divisão financeira a dar conta que, dando 

cumprimento ao disposto no n°. 1, do artigo 7º, do Decreto-Lei 

127/2012, de 21 de junho, havia sido calculado o valor dos 

Fundos Disponíveis, em trinta do corrente mês de abril, tal 

como constava do mapa que anexou, no valor de 1.360.386,86€.  

Informava, no entanto, que, apesar de existir um valor positivo 

para os Fundos Disponíveis, tal só se tornaria efetivo após o 

visto do Tribunal de Contas ao empréstimo de saneamento 

financeiro aprovado e contratado, pelo que se entendia que, até 

essa data, não poderia existir a assunção de novos 

compromissos, sob pena de os processos de despesa violarem as 

disposições legais em vigor. ----------------------------------------- , 

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

Licenças de Habitabilidade/Utilização:  --------------------------  

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 223 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

29 do corrente mês de abril,  de Alcino Pinto Domingues, 

residente em Mundão, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uns arrumos, sitos em 

Corças, inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 5, da 
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união de freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e 

Terrenho, 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 licença de utilização. -------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 224 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

29 do corrente mês de abril,  de Alcino Pinto Domingues, 

residente em Mundão, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uns arrumos, sitos em 

Corças, inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 4, da 

união de freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e 

Terrenho, 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 licença de utilização. -------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 225 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

30 do corrente mês de abril, de Francisco José de Oliveira 

Santos Cruz Costa, residente na Austrália, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização para 
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uma habitação, sita na rua João Rodrigues Fernandes, nº 11, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 3150, da união de 

freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior, 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 do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A12*  Análise, discussão e votação acerca da libertação de uma 

caução relativa a um loteamento particular – Póvoa do 

Concelho: Seguidamente, foi presente a informação prestada 

pela Divisão de Obras, Ambiente e Equipamento Urbano, 

respeitante a um loteamento promovido pelo senhor José 

Guiomar, residente em Póvoa do Concelho, que a seguir se 

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

‘Após deslocação ao local e dado que o reposicionamento dos 

postes obrigava à deslocalização dos postes a montante e 

jusante, conforme informação da E.D.P e, considerando que os 

postes em causa estão alinhados com outros existentes no 

local, logo fora da faixa de rodagem, foi decidido manter os 

postes no local onde estão implantados. ---------------------------  

Assim sendo e, caso a Câmara concorde, deverá ser libertada a 

respetiva caução.’ ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação da 
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Divisão de Obras, Ambiente e Equipamento Urbano, deliberou 

proceder à libertação da caução. -----------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação acerca de um pedido de 

prorrogação de prazo de construção relativo à 

‘Requalificação de um edifício para Casa do Bandarra’: A 

seção de acompanhamento e fiscalização de obras municipais 

informou a Câmara que o adjudicatário tinha vindo apresentar 

um novo pedido de prorrogação de prazo de construção, em 

mais 30 dias. ----------------------------------------------------------  

Informou, ainda, que a fiscalização tinha alertado o 

adjudicatário e registado em Livro de Obra, os atrasos que se 

verificavam na empreitada. ------------------------------------------  

Acrescentou que, neste momento, a obra se encontrava em fase 

de acabamentos. -------------------------------------------------------  

Referiu, ainda, que para o novo pedido de prorrogação, o 

adjudicatário invocava o facto de existir um alto teor de 

humidade na obra. ----------------------------------------------------  

Como tal, aquela seção era de opinião de que se deveriam 

conceder os 30 dias de prorrogação de prazo, com revisão de 

preços graciosa, permitindo assim que a empreitada fosse 

finalizada adequadamente e que caso fosse concedida a 

prorrogação, aqueles serviços não viam nenhum inconveniente 

na aprovação do plano de trabalhos / equipamento / mão-de-
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obra e do plano de pagamentos / cronograma financeiro 

apresentados pelo adjudicatário. ------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Autorize-se a prorrogação de prazo por 30 dias, a título 

gracioso. Determina-se a publicação imediata no portal do 

IFAD. À reunião’.  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho exarado 

pelo senhor Presidente da Câmara, em 23/04/2014, em 

conformidade com o previsto no nº 3 do artº 35º da Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro. -----------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação acerca da libertação de uma 

garantia bancária respeitante à ‘ETAR – Quinta do Seixo’:  

Seguidamente, foi presente a informação prestada pela Divisão 

de Obras, Ambiente e Equipamento Urbano que a seguir se 

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

‘A empreitada em epígrafe foi adjudicada ao consórcio 

Cipriano Pereira Carvalho Filhos, Lda e P.L.A., com contrato 

de 17 de Outubro de 1997. A obra foi consignada em 17 de 

Novembro de 1997 e foi objeto de um contrato adicional 

celebrado em 4 de Janeiro de 2000. --------------------------------  

A obra decorreu com algumas anomalias, fruto de omissões do 

projeto, deficiências de execução e ainda de algumas 

alterações introduzidas. As deficiências foram objeto de várias 
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informações. Devido às anomalias registadas, a obra nunca 

teve auto de receção provisória nem receção definitiva. --------  

Posteriormente e em função da necessidade de funcionamento 

deste equipamento, a Câmara Municipal lançou um concurso 

com a designação "Reabilitação da E.T.A.R. Quinta do Seixo", 

tendo a empreitada sido executada pela firma António José 

Baraças, empreitada esta que foi recebida de forma provisória.  

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação 

prestada pela Divisão de Obras, Ambiente e Equipamento 

Urbano e considerando que a presente caução se destinava a 

garantir eventuais defeitos da obra inicial, não se justificando 

a manutenção da mesma, deliberou proceder à libertação da 

garantia bancária em causa. ----------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta acerca da emissão 

de parecer prévio relativo à prestação de serviços de 

auditoria às contas do município, respeitantes aos anos de 

2012 e 2013 e da empresa municipal, respeitantes aos anos 

2009 e 2010:  Acerca deste assunto e antes de apresentar a sua 

proposta, o senhor Presidente da Câmara fez a seguinte 

intervenção: -----------------------------------------------------------  

‘A auditoria externa justifica-se cada vez mais, face à 

demagogia e populismo a que temos assistido, em algumas 

Assembleias Municipais, nomeadamente por parte do anterior 
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Presidente da Câmara, a propósito da divida real do 

município, para além de se pretender, com esta auditoria, 

conseguir ter um documento de gestão e orientação para o 

futuro funcionamento dos serviços’.  --------------------------------  

Intervindo, o senhor vereador doutor Augusto Rente afirmou 

que concordava com a auditoria, mas não entendia porque a 

mesma se restringia a dois anos e não abrangia todo o mandato.  

Acrescentou que houve inspeções ao município e que não foi 

detetado nada de grave. ----------------------------------------------  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

seguinte proposta que se transcreve na íntegra: -------------------  

‘A atual maioria na Câmara Municipal de Trancoso sempre 

afirmou que a situação financeira deste município era bem 

mais difícil do que aquela que os documentos contabilísticos 

reflectem. --------------------------------------------------------------  

Isto é, para a atual maioria, haverá responsabilidades, ou seja 

despesas, que a anterior maioria do PSD assumiu e mandou 

realizar e que não estavam registadas na contabilidade do 

município. -------------------------------------------------------------  

Em devido tempo, assumimos perante a população que, uma vez 

eleitos, seria realizada uma auditoria externa para apurar, 

com rigor e independência, a real situação do município, à 

data de 20-outubro-2013. --------------------------------------------  
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Em coerência e considerando: --------------------------------------  

- Que nos termos do disposto no nº 4 do artigo 73º da Lei nº 

83-C/2013 de 31/12 carecem de parecer prévio vinculativo, 

entre outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

designadamente no que respeita a: --------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; ------------------------------------------------  

- E que a emissão do referido parecer depende da verificação 

do disposto no n.º 4 do artigo 35.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, e no Decreto -Lei n.º 47/2013, de 5 de abril,  

alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, e da 

inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial 

apto para o desempenho das funções subjacentes à 

contratação em causa, e: -------------------------------------------  

a) de que se trata da execução de trabalho não 

subordinado, para a qual se revele inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 

emprego público; -----------------------------------------------  

b) da confirmação da declaração de cabimento orçamental;  

c) da verificação do cumprimento do disposto no n.º 1 do 

artº 33º da LOE 2014, medida de redução remuneratória, 

quando aplicável.  ----------------------------------------------  

- E que nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 
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vinculativo é, nos termos do nº 11 do artigo 73º da Lei nº 83-

C/2013 de 31/12, da competência do órgão executivo, ---------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços de auditoria 

externa às contas do Município de Trancoso, no período de 01 

de janeiro de 2012 a 20 de outubro de 2013, e da Empresa 

Municipal TEGEC, EM, nos anos de 2009 e 2010. ----------------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 18.000 €’. ----------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto nos 

números 4 e 11 do artº 73º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de 

dezembro, deliberou, por maioria, emitir parecer prévio 

vinculativo favorável, relativo à contratação dos serviços de 

auditoria constantes na proposta, tendo votado contra os 

senhores vereadores do PSD que apresentaram uma 

declaração de voto. Os senhores vereadores do PS 

apresentaram outra declaração de voto. --------------------------  

-----------------------Declaração de Voto do PSD ------------------  

‘Os Vereadores do PSD na Câmara de Trancoso aprovam a 

proposta de parecer prévio à realização de uma auditoria ao 

mandato de 2009 a 2013. --------------------------------------------  

O PSD sempre defendeu o rigor e a transparência na gestão 

municipal e deste modo é favorável a todas e quaisquer 

auditorias à gestão municipal. --------------------------------------  
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Porém, evidenciam, que em relação aos sete mandatos 

anteriores de maioria social democrata, seis deles já foram 

objecto de inspecções ordinárias, cujo resultado nunca foi de 

censura à gestão autárquica. ----------------------------------------  

A última inspecção ordinária foi ao mandato de 2005 a 2009, 

cujos resultados são conhecidos e não envolveram qualquer 

juízo relevante de censura à gestão municipal. -------------------  

Por isso, estando apenas por inspeccionar, o ultimo mandato 

autárquico, o PSD que não teme o resultado de qualquer 

auditoria, entende, que deve ser a totalidade do mandato da 

Camara a ser inquirido, apesar de se lembrar, que quer a 

Câmara Municipal, quer a TEGEC tinham Revisores Oficiais 

de Contas, que sempre certificaram as contas destas Entidades.  

Em nome da transparência, entendem também, que deve ser 

solicitada à Tutela Administrativa a realização de uma 

inspecção ordinária ao Município de Trancoso, que envolva, 

não apenas o ultimo mandato autárquico, mas também o 

período entretanto decorrido do actual mandato autárquico, 

pois que certamente, nem o PSD nem o PS devem temer o juízo 

da Tutela. --------------------------------------------------------------  

O PSD desafia, por isso, o PS a solicitar a realização desta 

inspecção ordinária.’  ------------------------------------------------  

-----------------------Declaração de Voto do PS --------------------  
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‘A maioria municipal optou, apenas, por períodos de dois anos, 

quer no que diz respeito às contas do município, quer no que 

diz respeito às contas da TEGEC, EM, tendo em conta os custos 

envolvidos, no sentido de não onerar mais o município. Urge 

também dizer que as inspeções ordinárias, a que o município 

foi sujeito no passado, foram sempre sectoriais, isto é, não 

abrangeram todos os sectores de atividade do município, 

nomeadamente os que nos levantam mais dúvidas, como é o 

caso da constituição da parceria público-privada, promovida 

pela TEGEC, EM.’ ----------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

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

De seguida, foram presentes vários processos de despesa com 

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

Processo de despesa enviados a despacho – informação 716: ---  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
‘Queima do Judas 2014’ 433/434/435 10-04-2014 1.895,32 € 

Total 1.895,32 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 770: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Estimativa de custo com transportes escolares para o ano letivo 
2014/2015 

436 10-04-2014 95.000,00 € 

Estimativa de custo com refeições escolares para o ano letivo 
2014/2015 

437 10-04-2014 28.000,00 € 

CP estabelecido em 2013 com a TEGEC, EEM 438 10-04-2014 200.000,00 € 
Aquisição de material para o Corta Relva Grilo 439 07-04-2014 400,37 € 
Aquisição de bandeiras para diversos locais e eventos 440 28-03-2014 1.070,00 € 
Publicação de aviso de concurso em órgão de imprensa de expansão 
nacional 

441 17-04-2014 108,24 € 

Transportes para o dia 26 de Abril (mercado semanal) 442 22-04-2014 630,00 € 
Aquisição de material para o centro de recolha de animais 443 22-04-2014 307,50 € 
Taxa para Associação de Atletismo da Guarda 444 21-04-2014 125,00 € 
Aquisição de medalhas e troféus para oferta da prova de atletismo - 
25 de Abril 

445 21-04-2014 489,54 € 

Aquisição de dorsais para a prova de atletismo - 25 de Abril 446 21-04-2014 51,66 € 
Juros de mora relativos a empresa Gonçalves & Gonçalves 447 22-04-2014 4.040,89 € 
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Total 330.223,20 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 792: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de um arranjo para mesa salão nobre e 150 cravos para 25 de 
Abril 

448 24-04-2014 50,00 € 

Reposição Equilíbrio conta 2013 - Encanta 449 23-04-2014 426,91 € 
Cobertura de prejuízos - TEGEC 450 23-04-2014 427.214,48 € 
Almoço com representantes da administração da CGD 451 24-04-2014 200,00 € 
lanche a oferecer à Banda Musical de Freches 452 24-04-2014 60,00 € 

Total 427.951,39 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 836: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Transferência corrente para a ACRT 453 16-04-2014 5.000,00 € 
Transferência corrente para a Associação dos Amigos de Vale de 
Mouro 

454 08-04-2014 500,00 € 

Prestação de serviços de auditoria externa 455 29-04-2014 22.140,00 € 
Aquisição de diversos bens para a Feira Ibérica de Turismo 456 30-04-2014 1.580,06 € 

Total 29.220,06 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços camarários, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, ratificar os despachos 

constantes da relação anexa, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD. Em relação aos cabimentos números 438 e 

450, não participou na discussão e votação a senhora 

vereadora doutora Ivone Mouco, tendo, nestes casos, o senhor 

Presidente da Câmara exercido o voto de qualidade ------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: -----------------------------------------  

De seguida, foram presentes os processos de despesa já paga, 

através de despacho, constantes da relação que se segue: --------  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 

342 Maria Gorete Ramos Moreira Simões 
Apoio na aquisição de 
livros escolares 

13,14€ 22-04-2014 

435 Alexandre José Branquinho Linhares 
Fatura de aquisição de 
pneus 

373,62 € 10-04-2014 

436 Alexandre José Branquinho Linhares 
Fatura de aquisição de 
pneus 

151,88 € 10-04-2014 
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437 António Castela & Neto, Lda 
Fatura de aquisição de 
aquecedor a gás 

120,00 € 10-04-2014 

438 António Lourenço Marques Mendo 
Fatura de aquisição de 
pilhas 

3,00 € 10-04-2014 

439 Artur António Pineira Pinto 
Faturas de aquisição de 
baterias para viaturas 

225,98 € 10-04-2014 

440 
Auto Levi Sousa - Transportes e 

Manutenção de Veículos, Lda 

Fatura de aquisição de 
pneus 

127,00 € 10-04-2014 

441 César Augusto Ribeiro 
Faturas de aquisição de 
material de escritório 

1.104,27 € 10-04-2014 

442 José Manuel Ramos dos Santos 
Fatura de aquisição de 
aquecedor a gás 

135,00 € 10-04-2014 

443 Marcelo Pimenta, Lda. 
Fatura de aquisição de 
vidros p/ edifício CMT 

144,65 € 14-04-2014 

444 Maria da Luz Gomes-Unipessoal, Ld° 
Fatura de aquisição de 

proteções (roçador) e cabo 

de tração (corta relva) 

48,00 € 10-04-2014 

445 Paulo Jorge Martins Ramos 
Faturas de aquisição de 

rações p/ centro de recolha 

de animais 

574,75 € 10-04-2014 

446 
Peças Bandarra - Acessórios de 
Automóveis, Lda 

Fatura de aquisição de 
material p/ 56-AG-03 

197,17 € 11-04-2014 

447 
Peças Bandarra - Acessórios de 
Automóveis, Lda 

Fatura de aquisição de 
filtro gasóleo 

8,78 € 11-04-2014 

449 
Peças Bandarra - Acessórios de 
Automóveis, Lda 

Fatura de aquisição de 
jogo de escovas l/vidros 

21,53 € 11-04-2014 

450 
Peças Bandarra - Acessórios de 
Automóveis, Lda 

Fatura de aquisição de 
silicone de juntas 

6,64 € 11-04-2014 

451 
Peças Bandarra - Acessórios de 
Automóveis, Lda 

Faturas de aquisição de 
chapas refletoras 

34,44 € 11-04-2014 

452 
Peças Bandarra - Acessórios de 
Automóveis, Lda 

Faturas de aquisição de 

lâmpadas e rolos fita 

cola 

99,46 € 11-04-2014 

453 
Peças Bandarra - Acessórios de 
Automóveis, Lda 

Faturas de aquisição de 

material para diversas 

viaturas 

449,50 € 11-04-2014 

454 
Peças Bandarra - Acessórios de 
Automóveis, Lda 

Fatura de aquisição de 
lâmpadas 

48,45 € 11-04-2014 

455 Santiago & Ca, Lda 
Fatura de aquisição de 
sacos do lixo 

242,06 € 10-04-2014 

456 
Tabacobeira, Com. Art. Tabacaria e 
Cafetaria, Lda 

Fatura de aquisição de 

material de higiene e 

limpeza 

428,19 € 11-04-2014 

457 
Tabacobeira, Com. Art. Tabacaria e 
Cafetaria, Lda 

Fatura de aquisição de 

material de higiene e 

limpeza para serviço 

de educação 

361,67 € 11-04-2014 

460 
Trancosauto - Tractores e 

Automóveis de Trancoso, Lda 

Fatura de aquisição 

de cartuchos massa 

de lubrificar 

144,06 € 10-04-2014 

461 
Trancosauto - Tractores e 

Automóveis de Trancoso, Lda 

Fatura de aquisição de 
discos de corte 

457,56 € 10-04-2014 

462 
Trancosauto - Tractores e 

Automóveis de Trancoso, Lda 

Fatura de aquisição de 
carburador p/ soprador 

47,36 € 10-04-2014 

463 
Trancosauto - Tractores e 
Automóveis de Trancoso, Lda 

Fatura de aquisição de 
rolos de fio 

713,40 € 10-04-2014 

464 
Trancosauto - Tractores e 
Automóveis de Trancoso, Lda 

Faturas de aquisição 

de facas, casquilhos e 

parafusos p/ limpa 

bermas 

1.484,86 € 10-04-2014 

480 Tinsat - Tintas de Sátão, Lda 
Fatura de aquisição de 
diluentes 

141,76 € 17-04-2014 

551 
ECOAMBIENTE - Consultores de 

Engenharia, Gestão e Prestação de 

Serviços, SA 

Recolha e transporte de 
Resíduos 

12.667,00 € 21-04-2014 

552 
EDP Comercial - Comercialização 
de Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia 
elétrica 

178,16 € 21-04-2014 

553 
EDP Comercial - Comercialização 
de Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia 
elétrica 

602,77 € 21-04-2014 
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572 PT Comunicações, S.A. 
Fatura de comunicação C. 
Isaac Cardoso 

12,29 € 21-04-2014 

603 Ana Lopes & Alexandra Andrade, Lda 

Fatura de Valorização do 

Património Românico na 

envolvente rural de 

Trancoso 

14.367,13 € 23-04-2014 

604 
ECOAMBIENTE - Consultores de 

Engenharia, Gestão e Prestação de 

Serviços, SA 

Recolha e transporte de 
Resíduos 

12.667,00 € 24-04-2014 

606 Agrupamento de Escolas de Trancoso Refeições 1o Ciclo - março 2.717,01 € 24-04-2014 

607 
Resur - Gestão de Resíduos e Higiene 

Urbana, Lda 

Recolha RSU's - dezembro 
2013 

6.622,73 € 24-04-2014 

608 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
S.A . 

Avisos no DR - Recursos 
Humanos 

82,86 € 24-04-2014 

612 Associação Atletismo da Guarda 
Taxa Prova de Atletismo 
25 de abril 

125,00 € 24-04-2014 

613 Angela Maria Belo dos Santos Apoio Transporte Escolar 403,00 € 24-04-2014 

615 
Floponor - Florestas e Obras Públicas 

do Norte, Lda 

Fatura 

requalificação 

edifício p/ Casa 

do Bandarra 

10.462,77 € 28-04-2014 

617 
Clube Trancosense - Associação 

Cultural e Recreativa 

Pagamento resto protocolo 
42/2013 

2.500,00 € 29-04-2014 

618 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 

Municipal Gestão 

Reposição de Equilíbrio 
Financeiro - parcial 

85.000,00 € 24-04-2014 

619 
União das Freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital 

Pagamento parte protocolo 
10/2014 

1.917,00 € 28-04-2014 

620 
Piscotávora - Associação de Produtores 
Florestais 

Pagamento parte protocolo 
25/2013 

5.000,00 €, 24-04-2014 

622 Grupo Desportivo de Trancoso 
Pagamento parte protocolo 
11/2014 

5.500,00 € 29-04-2014 

623 
Raia Histórica - Associação Desenv. 

Nordeste da Beira 

Pagamento parte protocolo 
7/2014 

2.500,00 € 28-04-2014 

625 Viuva Carneiro & Filhos, Lda 
Serviço de transporte 
escolar 

9.921,60 € 28-04-2014 

626 
EAVT - Emp. Autom. Viação Turismo, 
Lda 

Serviço de transporte 
escolar 

2.480,40 €l 28-04-2014 

627 Germano Bento Santos 
Serviço de transporte 
escolar 

468,00 € 29-04-2014 

628 
Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de 

Trancoso 

Serviço de transporte 
escolar - deficiente 

885,60 € 29-04-2014 

Total 184.988,50 €  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os pagamentos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD. --  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à outorga 

de uma escritura de cedência de terreno ao domínio privado 

do município, no loteamento da Casa Agrícola Pedro 

Viterbo e Filhas, Lda., com base numa informação técnica: 



 
 

Ata  n . º    0 8  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    30 -0 4 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Seguidamente, foi presente a informação prestada pelos 

serviços de património do município que a seguir se transcreve:  

‘No seguimento das informações do serviço de património n.º  

1091, de 27 de maio e n.º 1270, de 24 de junho de 2013, que se 

anexam, tenho a informar que a tentativa de se efetuar uma 

escritura de justificação que servisse de título de propriedade 

para o município registar o imóvel - Terreno de domínio 

privado no Loteamento Casa Agrícola Pedro Viterbo & Filhas, 

Lda. EM600 - na competente Conservatória do Registo Predial 

saiu gorada. Pelos serviços da dita Conservatória foi dito que 

se torna necessário proceder a uma escritura de cedência deste 

imóvel ao município, pela Casa Agrícola Pedro Viterbo & 

Filhas, Lda., do prédio descrito na Conservatória do Registo 

Predial com o n.º 1511/301002, para se efetivar, com base 

nela, o registo a favor do município e determinando a 

desanexação da área correspondente, 4.000,00 m2 que 

constituem uma parcela de terreno a ser cedida ao domínio 

privado municipal, até então mantida na descrição do prédio 

loteado, para integrar uma descrição autónoma do município. -  

Venho, assim, propor que se efetue a referida escritura de 

cedência a este município, que tal como o referido no alvará 

n.º 2/2002, de 18 de Outubro de 2002, de uma parcela de 

terreno com 4.000,00 m2 a ceder ao domínio privado 
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municipal. Prédio urbano este inscrito na matriz com o n.º 

3315, da união de freguesias de Trancoso e Souto Maior 

(anterior n.º 2257, da freguesia de Santa Maria).’ ---------------  

A chefe de divisão financeira concordou com o procedimento 

proposto. ---------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a outorga da referida 

escritura de cedência, dando, para o efeito, poderes ao senhor 

Presidente da Câmara. -----------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à outorga 

de uma escritura de justificação respeitante ao terreno do 

posto de abastecimento GALP, em Trancoso, com base numa 

informação técnica: Seguidamente, foi presente a informação 

prestada pelos serviços de património do município que a 

seguir se transcreve: --------------------------------------------------  

‘No dia 21/09/2012 foi entregue o IMI relativo ao imóvel supra 

referido, no Serviço de Finanças de Trancoso, tendo ficado 

registado com o artigo matricial n.º 2252, da freguesia de 

Santa Maria, que se anexa. ------------------------------------------  

Tendo-se constatado que a área deste imóvel e que constava no 

IMI estava errada enviou-se o oficio n.º 2105, de 26/09/2012, 

que se anexa, ao Serviço de Finanças de Trancoso para que 

retificasse a área aquando a avaliação. ---------------------------  
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Entretanto, outorgou-se uma escritura de justificação, em 

21/02/2013, que dotou este Município de titularidade para 

poder registar este imóvel sem que, contudo, se tivesse 

apercebido que a área que constava no respetivo artigo 

matricial não tinha sido retificada pelo Serviço de Finanças de 

Trancoso ao nosso pedido do ofício n.º 2105. ---------------------  

No seguimento da escritura de justificação, registou-se, na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso, este imóvel, 

com a área errada, descrição n.º 2390/20130417, que se anexa.  

A área deste imóvel já foi retificada no Serviço de Finanças, 

tendo resultado um novo artigo matricial com o n.º 6, da União 

de freguesias de Trancoso e Souto Maior (anterior artigo 

matricial n.º 2271, da freguesia de Santa Maria), que se anexa.  

Venho, assim, propor que se efetue uma nova escritura de 

justificação para se poder registar este imóvel, na 

Conservatória do Registo Predial, agora com a área correta.’ -  

A chefe de divisão financeira concordou com o procedimento 

proposto. ---------------------------------------------------------------  

Tendo sido presente a informação técnica prestada acerca do 

assunto referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou 

retirar este ponto da ordem de trabalhos, a fim de se 

averiguar da necessidade de outorga de uma nova escritura de 

justificação. Entendeu a Câmara Municipal que, só após um 
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estudo mais aprofundado, o assunto deveria ser submetido a 

deliberação camarária. ----------------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de um pedido relativo à 

transferência financeira para a TEGEC, EM, tendo em vista 

o equilíbrio dos resultados do exercício de 2013: De seguida, 

foi presente o ofício número 1005 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 22 do corrente mês de abril, da 

TEGEC, EM, informando que, de acordo com o apuramento de 

resultados de 2013, se havia verificado que a empresa 

municipal TEGEC, EM apresentava um resultado de exploração 

operacional, acrescido dos encargos financeiros, negativo, no 

montante de 427.214.48€. Acrescentava aquele oficio que, 

tendo em vista a consolidação da TEGEC, EM e a apresentação 

de resultados anuais equilibrados, deveria a Câmara Municipal, 

como única sócia, proceder à cobertura dos prejuízos de 

exploração, em conformidade com o nº 2 do artigo 40º da Lei nº 

50/2012 de 31 de agosto. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no nº 2 

do artigo 40º da Lei nº 50/2012 de 31 de agosto, deliberou 

aprovar, por maioria, uma transferência financeira para a 

TEGEC, EM, no montante de 427.214.48€, para equilibrar os 

resultados do exercício de 2013 daquela empresa, não tendo 

participado na discussão e votação as senhoras vereadoras 
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doutoras Ivone Mouco e Cristina Inocêncio, ao abrigo do 

disposto atendendo ao disposto na alínea b) do nº 1 do artº 44º 

do CPA. ----------------------------------------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação de um pedido relativo à 

transferência financeira para a ENCANTA, Lda., tendo em 

vista o equilíbrio dos resultados do exercício de 2013:  Em 

seguida, foi presente o ofício número 1012 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara em 23 do corrente mês de abril, da 

Encanta, Lda., informando que, para dar cumprimento ao 

disposto no nº 2 do artigo 40º da Lei 50/2012 de 31 de agosto, 

enviava o balanço e a demonstração dos resultados das contas 

do exercício de 2013. -------------------------------------------------  

Em conformidade com o previsto no nº 2 do artigo 40º da Lei 

nº 50/2012 de 31 de agosto, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, aprovar uma transferência financeira para a 

Encanta, Lda., no montante de 426,91€ (50% x 853,81€), para 

equilibrar os resultados do exercício de 2013 daquela 

empresa, não tendo participado na discussão e votação a 

senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio, ao abrigo do 

disposto na alínea b) do nº 1 do artº 44º do CPA. ----------------  

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

manutenção da atual rede escolar para o ano letivo de 

2014/2015: Seguidamente, foi presente uma proposta do senhor 
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Presidente da Câmara sobre o assunto em epígrafe que se 

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

‘ Considerando que o concelho de Trancoso possui uma 

extensa área geográfica, com 361,52 Km2; ------------------  

 Considerando as condições climatéricas extremamente 

adversas, com gelo, neve e sincelo que se verificam 

principalmente durante o Outono e o Inverno e que muito 

condicionam a circulação automóvel; ------------------------  

 Considerando que a atual rede escolar do concelho, 

constituída apenas por 5 escolas do 1º ciclo (Cogula, Vila 

Franca das Naves, Freches, Trancoso e Palhais) e apenas 

7 Jardins de Infância (Cogula, Freches, Reboleiro, 

Trancoso, Vila Franca das Naves, Rio de Mel e Palhais), 

se encontra bem adequada à área geográfica, 

relativamente ao elevado número de freguesias (21 

freguesias no total); --------------------------------------------  

 E, por forma a permitir a possibilidade das famílias 

poderem continuar a acompanhar de forma regular os seus 

educandos, quer no seu percurso escolar, quer num 

contacto muito mais próximo com toda a comunidade 

escolar. -----------------------------------------------------------  

Proponho que, no próximo ano escolar de 2014/2015, se 

mantenha a rede escolar atualmente existente.’ ------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a 

proposta apresentada. -----------------------------------------------  

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação do 

acordo de cooperação, relativo ao funcionamento da unidade 

móvel de saúde de Trancoso: O senhor Presidente apresentou 

o acordo de colaboração referido em epígrafe, assinado pelos 

diversos intervenientes, que se reproduz na íntegra: -------------  

-------------CLDS+ TRANCOSO EMPREENDEDOR ---------------  

----------------AÇÃO - A SAÚDE PERTO DE SI -------------------  

-------UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE TRANCOSO -----------  

-----------------ACORDO DE COOPERAÇÃO ----------------------  

No âmbito do PROGRAMA DE CONTRATOS LOCAIS DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL MAIS - CLDS+ TRANCOSO 

EMPREENDEDOR, celebra-se este acordo com vista à 

prestação de cuidados de saúde compatíveis com a situação de 

ambulatório,  facilitando a vida aos munícipes mais idosos e 

desprotegidos e também melhorando os serviços do Centro de 

Saúde através da redução da afluência. ---------------------------  

Assim, tendo por objeto a melhoria da prestação de cuidados 

de saúde à população do Concelho de Trancoso, população 

essencialmente idosa, com patologias crónicas, é celebrado o 

presente "Acordo de Cooperação", entre a Unidade Local de 

Saúde da Guarda, E.P.E, representada por Vasco Teixeira 
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Lino, Presidente do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde da Guarda, E.P.E, e Gil Barreiros, Diretor 

para Os Cuidados de Saúde Primários, como primeiro 

outorgante, o Município de Trancoso, representado por 

Amílcar José Nunes Salvador, Presidente da Câmara Municipal 

de Trancoso, como segundo outorgante, a Raia Histórica - 

Associação de Desenvolvimento do Nordeste da Beira, 

representada por José António de Sales Gomes, Coordenador,  

como terceiro outorgante e a Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso, representada por Júlio José Saraiva Sarmento, 

Provedor, como quarto outorgante, o qual se rege pelas 

cláusulas seguintes: --------------------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 1ª -------------------------------  

O presente Acordo de Cooperação tem por objetivo o 

funcionamento de uma "Unidade Móvel de Saúde", adiante 

designada por UMS Trancoso, no concelho de Trancoso, 

essencialmente vocacionada para a prevenção, vigilância de 

saúde e prestação de cuidados de enfermagem à população 

mais idosa e com maior dificuldade de acesso ao Centro de 

Saúde e/ou Extensão de Saúde. --------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 2ª -------------------------------  

1. Compete à Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E: -------  

a) Disponibilizar todo o material consumível necessário à 
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prossecução dos objetivos para que é criada, bem como 

os recipientes para o acondicionamento e transporte de 

resíduos decorrentes, através do Centro de Saúde; --------  

b) Disponibilizar o pessoal de enfermagem necessário ao 

cabal cumprimento do fim em vista; -------------------------  

c) Disponibilizar software para gestão das intervenções e 

cuidados realizados. -------------------------------------------  

2. Compete ao Município de Trancoso: ----------------------------  

a) Assegurar a condução e o combustível; --------------------  

b) Assegurar a construção de um espaço coberto no Centro 

de Saúde de Trancoso que permita guardar a viatura 

protegendo-a das intempéries. -------------------------------  

3. Compete à Raia Histórica: ---------------------------------------  

a) Assegurar todo o equipamento informático e de 

comunicação necessários à prossecução dos objetivos, 

nomeadamente computador portátil com webcam, placa 

de internet, telemóvel. -----------------------------------------  

4. Compete à Santa Casa da Misericórdia de Trancoso: ---------  

a) Disponibilizar a carrinha adaptada, assegurar a 

assistência técnica necessária à viatura, bem como 

cuidados de limpeza; ------------------------------------------  

b) A responsabilidade do seguro da UMS e respetivos 

ocupantes.-------------------------------------------------------  
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5. Constitui obrigação do Centro de Saúde de Trancoso, em 

colaboração com as restantes entidades parceiras, a definição 

das áreas populacionais a abranger e a elaboração de 

deslocações da UMS Trancoso. Constitui ainda obrigação do 

Centro de Saúde de Trancoso a elaboração de um relatório 

trimestral sobre o funcionamento da UMS Trancoso, 

nomeadamente sobre o número de pessoas abrangidas, tipo de 

intervenções realizadas, nº de deslocações. -----------------------  

-----------------------------Cláusula 3ª -------------------------------  

O incumprimento faltoso por uma das partes das obrigações 

assumidas, no âmbito do presente acordo, poderá dar origem à 

sua resolução por qualquer das partes não faltosas, para além 

do dever de indemnizar eventuais prejuízos decorrentes do 

incumprimento. --------------------------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 4ª -------------------------------  

O presente acordo entra em vigor na data da sua assinatura, 

sendo válida por um ano, tácita e sucessivamente renovável, se 

nenhuma das partes o denunciar com a antecedência mínima de 

trinta dias. -------------------------------------------------------------  

Trancoso, 26 de março de 2014 -------------------------------------  

Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E,: Vasco Teixeira 

Lino - Presidente do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde da Guarda, E.P. ------------------------------------  
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Gil Barreiros - Diretor para Os Cuidados de Saúde Primários -  

Município de Trancoso: Amílcar José Nunes Salvador - 

Presidente da Câmara Municipal de Trancoso --------------------  

Raia Histórica - Associação de Desenvolvimento do Nordeste 

da Beira: José António de Sales Gomes – Coordenador ---------  

Santa Casa da Misericórdia de Trancoso: Júlio José Saraiva 

Sarmento – Provedor -------------------------------------------------  

--------------------------------ANEXO ---------------------------------  

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE 

MÓVEL DE SAÚDE (UMS) DO CONCELHO DE TRANCOSO 

1. Caracterização -----------------------------------------------------  

A Unidade Móvel de Saúde de Trancoso (UMS Trancoso) é 

constituída por uma viatura equipada em condições para 

prestar alguns cuidados de saúde primários, nomeadamente na 

área clínica e de enfermagem, apoio domiciliário, rastreios, 

campanhas de prevenção entre outos e por recursos humanos 

constituídos por enfermeiros e/ou um médico sempre que 

necessário e um motorista. ------------------------------------------  

2. Gestão ---------------------------------------------------------------  

A gestão da UMS Trancoso cabe ao Centro de Saúde, na pessoa 

do seu Coordenador, à Camara Municipal, na pessoa do seu 

presidente e da Raia Histórica na pessoa do seu coordenador. -  

Qualquer um destes membros poderá convocar uma reunião, 
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com oito dias de antecedência, para discussão de assuntos 

pertinentes, com vista ao melhoramento do funcionamento da 

UMS Trancoso. --------------------------------------------------------  

3. Funcionamento e deveres das partes ----------------------------  

a) A UMS Trancoso deverá funcionar em estreita ligação 

com o Centro de Saúde de Trancoso, através do seu 

Coordenador, de forma a integrar e complementar as 

respetivas atuações; -------------------------------------------  

b) A condução e mapa da viatura estarão a cargo do 

Motorista da Câmara Municipal de Trancoso que tenha 

sido destacado para este serviço; ----------------------------  

c) As atividades clínicas e de enfermagem e respetivo 

registo são da responsabilidade do médico e/ou 

enfermeiro da UMS Trancoso; --------------------------------  

d) A UMS Trancoso deverá ser abastecida pela Câmara 

Municipal de Trancoso; ---------------------------------------  

e) A UMS Trancoso deverá percorrer mensalmente todas as 

povoações sinalizadas (definir quais),  face às 

necessidades identificadas, cumprindo um calendário de 

segunda a sexta-feira, sete horas diárias. Este itinerário, 

calendário e horário poderão ser alterados conforme as 

necessidades quer da população, quer do Centro de 

Saúde; -----------------------------------------------------------  
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f) O Centro de Saúde, na pessoa do seu Coordenador, ou, 

quando esta assim o entender, na pessoa do Médico e/ou 

Enfermeiro da UMS Trancoso, ficará com a 

responsabilidade de dar conhecimento dos horários e 

percursos da UMS Trancoso em tempo útil  aos demais 

parceiros deste Acordo de Cooperação; --------------------  

g) Verificada a necessidade de reposição de material de 

consumo diário, deverá fazer-se a respetiva requisição 

onde ficará anotado o registo de fornecimento por parte 

do funcionário que procedeu ao mesmo e o registo da sua 

receção pelo médico e/ou enfermeiro da UMS Trancoso; -  

h) O material passível de inventariação, quando 

inoperacional, ficará sujeito a participação de 

inutilização e requisição de substituição efetuada 

Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. ----------------  

O presente regulamento é parte integrante do Acordo de 

Cooperação ao qual fica anexo, obrigando todas as partes 

intervenientes, nas responsabilidades assumidas por cada uma, 

entrando em vigor a partir da data da sua assinatura e, logo 

que seja possível, iniciar a execução da prestação de serviços 

contemplada no presente regulamento e respetivo Acordo de 

Cooperação. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 
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aprovação do referido acordo de cooperação já assinado pelo 

senhor Presidente da Câmara, em conformidade com o 

previsto no número 3 do artº 35º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro. --------------------------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação respeitante ao ‘Apelo em Defesa 

da Escola Pública’: Seguidamente, foi presente o requerimento 

número 945 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 

do corrente mês de abril, enviado pelos subscritores do apelo 

‘Em defesa da Escola Pública’, a solicitar o envio de uma 

eventual subscrição do mesmo. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, subscrever 

o referido apelo em defesa da escola pública. --------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação de pedidos de indemnização:  

Em seguida, foi presente o requerimento número 705 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do passado mês 

de março, de Virgílio Guilhoto, residente em Lisboa, a enviar 

fotocópias das fotografias solicitadas que se encontravam 

arquivadas no Posto da GNR. ---------------------------------------  

Na sequência da deliberação de 20/12/2013, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, conceder uma 

indemnização, no montante de 333,01€, tendo votado contra 

os senhores vereadores do PSD. ------------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio 
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financeiro:  ------------------------------------------------------------  

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 959 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 16 do corrente mês 

de abril, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, a 

dar conta que, não estando comtemplado, no protocolo nº 

6/2014, o pagamento de qualquer verba para os dois vigilantes 

dos pavilhões e não tendo aquela Associação condições 

financeiras para suportar tal encargo, a mesma informava que, a 

partir do dia 11 de abril , deixava de assumir qualquer 

responsabilidade sobre os pavilhões referidos. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro no montante de 5.000€, mediante a 

celebração de protocolo, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, doutor João Rodrigues, doutor Augusto 

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

*A27*  Em seguida, foi ainda presente o requerimento número 882 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês 

de abril, da Associação dos Amigos de Vale de Mouro, a 

solicitar um subsídio de 500€, para a realização das atividades 

que desenvolve ao longo do ano. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro no montante de 500€, mediante a celebração 

de protocolo, tendo votado contra os senhores vereadores do 
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PSD, doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

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

*A28*  No final da ordem de trabalhos e por acordo havido entre todos 

os senhores vereadores, a próxima reunião do executivo 

municipal foi agendada para o dia 14 de maio, pelas quinze 

horas e trinta minutos. -----------------------------------------------  

*A29*  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 

artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

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

*A30*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A31*  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:  


