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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 29 DE OUTUBRO DE 2014.-------------------  

*A1* Aos 29 dias do mês de outubro 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. -----------------  

*A3* Começou por ser recebida e ouvida a senhora doutora Maria da 

Conceição Trabulo Alexandre que quis expor, perante o 

executivo municipal, a seguinte situação. Segundo ela, em 

2008, por solicitação da Câmara Municipal, na pessoa do seu 

Presidente, os custos inerentes à iluminação de natal, no 

montante de 16.416€, foram faturados em nome da Agência 

para a Promoção de Trancoso, na condição de, em 

contrapartida, a Câmara Municipal transferir, para aquela 

entidade, um montante equivalente. Referiu, depois, que a 

Agência, embora não esteja dissolvida, na prática, já não existe 

e que não consegue fechar as contas por falta daquela 
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transferência. Acrescentou que, recentemente, havia recebido 

uma carta de um gabinete de advogadas a informar que, se o 

pagamento daquela prestação de serviços não fosse assegurado, 

no prazo de oito dias, iria ser movida uma ação judicial. Disse 

ainda que, todos os anos, tem vindo solicitar esse pagamento à 

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

Intervindo, o senhor vereador doutor Paulo Matias afirmou que 

a Câmara Municipal não poderia proceder a esse pagamento, 

uma vez que, formalmente, foi a Agência que procedeu à 

contratação da prestação de serviços. Como a Câmara 

Municipal não desenvolveu qualquer procedimento 

administrativo para tal fim, muito possivelmente, a empresa 

prestadora dos serviços teria que mover uma ação judicial.  -----  

Usando da palavra, ainda antes de a senhora doutora Conceição 

se ausentar, o senhor Presidente da Câmara referiu que o 

assunto carecia de ser melhor estudado. ---------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4* 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 13 

do corrente mês de outubro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 



 
 

Ata  n . º    2 0  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    29 -1 0 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

executivo. --------------------------------------------------------------  

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. ---  

*A5* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 207, datado de 28 do corrente mês de outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 1.085.328,95€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 209.742,34€. ----------------  

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

*A6* Intervenções:  Usando da palavra, o senhor vereador doutor 

João Rodrigues formulou as seguintes questões / observações: -  

‘1 – O senhor Presidente da Câmara já tem alguma informação 

acerca da pergunta que formulei na última reunião do 

executivo, relativa à utilização ou não do camião e da máquina 

retroescavadora, em trabalhos particulares? ---------------------  

2 – Tomei conhecimento que dois funcionários do município 

terão andado envolvidos em desacatos. É verdade? O que está 

a fazer o executivo? --------------------------------------------------  

3 – Qual o advogado escolhido para mover as ações 

contestadas pelo município, na sequência da emissão de 

parecer prévio vinculativo favorável, na última reunião do 
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executivo? -------------------------------------------------------------  

4 – Quando é que são submetidos à apreciação da Câmara 

Municipal os protocolos dos grupos desportivos e associações?  

5 – Tive conhecimento que, relativamente ao encontro de 

Associações que decorreu no dia 18 do corrente mês, algumas 

delas foram convidadas, quase em cima do acontecimento, 

como é o caso do Centro Social e Paroquial de Vila Franca das 

Naves. Deveria ter havido mais cuidado no envio dos convites.  

6 – Terça-feira, dia 21, os vereadores do PSD foram 

convidados a participar na elaboração do orçamento, no dia 

seguinte. No entanto, tal não foi possível, porque todos nós 

desenvolvemos uma atividade privada que não permite, de um 

dia para o outro, estar disponível. Pensamos que uma análise 

mais cuidada, em relação ao orçamento e às grandes opções do 

plano, exige mais tempo. Não seria preferível fazer essa 

análise na próxima reunião do executivo?’ ------------------------  

De seguida, interveio a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio para referir que havia sido abordada por duas pessoas 

que lhe disseram que as piscinas de Trancoso teriam 

disponível, para o público, um horário reduzido. Como tal,  

perguntou se poderia ser mais esclarecida acerca deste assunto.  

Em resposta às questões formuladas, o senhor Presidente da 

Câmara afirmou: ------------------------------------------------------  
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‘1 – Averiguei que a máquina e o camião do município nunca 

realizaram qualquer trabalho particular. Acontece é que, por 

vezes, os nossos serviços recorrem a ofertas de particulares 

que disponibilizam materiais, nomeadamente saibro, para 

poderem ser reparados diversos caminhos rurais. Deve é o 

município agradecer a esses munícipes. ---------------------------  

2 – Acerca dos pequenos desacatos ocorridos na passada 

quinta-feira, os mesmos chegaram ao conhecimento do 

executivo, através de uma informação dos serviços. Nesse 

mesmo dia, os dois intervenientes foram ouvidos pelo 

presidente, vereadores e responsáveis dos serviços externos. 

Foram já instaurados dois processos disciplinares cuja 

instrução ficou a cargo do senhor doutor Francisco Coelho. ---  

3 – A contestação das ações referidas pelo senhor vereador 

ficou a cargo da senhora doutora Fátima Ferreira. --------------  

4 – Os contratos-programa de desenvolvimento desportivo e 

outros protocolos serão submetidos à apreciação do executivo, 

numa das próximas reuniões. ----------------------------------------  

5 – O encontro de Associações decorreu muito bem, com muita 

adesão e participação e lamento que, de acordo com a 

informação do senhor vereador, algumas tenham recebido o 

convite, tardiamente e quase em cima do acontecimento. --------  

6 – É realmente pena que não tenha sido possível conceder 
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mais tempo para analisar o orçamento e as grandes opções do 

plano, mas houve, pelo menos, cuidado em convidar os 

senhores vereadores do PSD para participarem na sua 

elaboração, o que não acontecia no passado. Mais, estaremos 

sempre recetivos a sugestões, no futuro, a bem dos 

trancosenses. Não era possível adiar a elaboração daqueles 

documentos, porque, em conformidade com o previsto no nº 1 

do artº.  45º da Lei nº 73/2013, têm que ser entregues ao senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, até 31 de outubro.’ -------  

Reagindo a esta resposta, os senhores vereadores do PSD 

afirmaram que este convite fica bonito, mas é ineficaz, pois não 

é de um dia para outro que conseguem organizar a sua vida 

privada, para poderem estar presentes numa reunião. ------------  

Acerca do esclarecimento solicitado pela senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio, respeitante ao funcionamento da 

Piscina Municipal de Trancoso, interveio a senhora vereadora 

doutora Ivone Mouco para informar que havia vários horários 

estabelecidos, procurando contemplar diversas modalidades e 

escalões etários. Sugeriu que os possíveis interessados 

deveriam  consultar  os  horários já definidos e procurar 

utilizá-los. -------------------------------------------------------------  

*A7* Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador doutor Paulo 

Matias para fazer uma síntese da quantidade de ações judiciais 
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movidas contra o município de Trancoso, resultantes de 

supostas dívidas do mesmo. Assim, começou por afirmar que, 

quando este executivo tomou posse, se deparou, logo, com 

cinco ações intentadas pela empresa “Biosfera”, contra o 

município e algumas freguesias do concelho, no montante de 

441.000€. Acrescentou que esse montante foi reconhecido pelo 

anterior Presidente da Câmara, através de um acordo de 

transação. --------------------------------------------------------------  

Afirmou, depois, que, um pouco mais tarde, se tomou 

conhecimento de uma outra ação movida contra a freguesia de 

Reboleiro e o município de Trancoso, com outro 

reconhecimento de divida, por parte do anterior Presidente da 

Câmara, no montante de 466.423,69€, resultante de obras na 

alegada Zona Industrial de Reboleiro. ------------------------------  

Continuando, disse que, também, se teve conhecimento de uma 

outra ação intentada pela “CIVIFRAN”, relacionada com a 

anulação do concurso de empreitada do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, solicitando 95.000€ e 

que este executivo conseguiu fazer um acordo com aquela 

empresa, no montante de 12.500€, a pagar de imediato. ---------  

Referiu, ainda, que outras ações de menor valor surgiram, 

exemplificando com uma da “Arquehoje”, relacionada com os 

conteúdos do Museu Isaac Cardoso, em que, com o perdão 
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integral de juros, se acordou pagar, aproximadamente, 5.000€ e 

com outra relacionada com uma dívida da Assembleia Distrital 

que foi, prontamente, remetida ao senhor doutor Júlio Sarmento 

que era o presidente daquele órgão. --------------------------------  

O mesmo vereador afirmou que, já durante o mandato deste 

novo executivo, surgiram diversas ações intentadas contra o 

município, referentes a obras e empreitadas vindas dos 

anteriores mandatos, tendo enumerado as seguintes: -------------  

- movida pela “Calvestlar”, referente ao Mercado Grossista, no 

montante de 517.579,87€; -----------------------------------------  

- intentada por “Lopes & Irmão”, com um valor de 511.000€; --  

- movida por “Aurélio Lopes, no montante de 1.825.666€; ------  

- intentada pela “RESUR”, com um valor de 112.451,74€; ------  

- movida por um herdeiro do doutor Sampaio e Melo, 

relacionada, ainda, com os terrenos inundados pela Barragem 

da Teja, no montante de 232.831€. -------------------------------  

Concluindo, o senhor vereador doutor Paulo Matias referiu que, 

com exceção das ações intentadas pela “Calvestlar”, 

“CIVIFRAN” e “herdeiro do doutor Sampaio e Melo”, todas as 

outras se referem a obras e serviços prestados, com autorização 

verbal do anterior Presidente da Câmara e com conhecimento 

dos vereadores da então maioria, sem qualquer procedimento 

concursal. Acrescentou que o valor global de todas estas ações 
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ultrapassa os 4.100.000€. --------------------------------------------  

Voltando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

informou que têm chegado, aos serviços do município, mais 

alguns pedidos de pagamentos em atraso, tendo referido os 

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

- um, proveniente da Associação de Municípios do Vale do 

Côa, no montante de 36.364,50€, respeitante a quotas anuais 

e comparticipações na despesa de funcionamento, referentes 

aos anos de 2006 a 2010; ------------------------------------------  

- outro, da mesma Associação de Municípios do Vale do Côa, 

no valor de 4.621,30€, referente à partipação do município 

na Fundação CÔAPARQUE; --------------------------------------  

- um, da Associação de Desenvolvimento “Territórios do Côa”, 

no montante global de 34.500€, respeitante a despesas de 

funcionamento, dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, que o 

município não irá assumir, na sua globalidade; ----------------  

-e outro, da empresa “Serracentro”, no valor de 1.808,10€, 

referente à colocação de equipamentos no Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso, sem qualquer procedimento 

concursal.  -----------------------------------------------------------  

Intervindo, o senhor vereador doutor Paulo Matias, na 

sequência das reivindicações de dívidas, por parte das 

Associações referidas, propôs que se averiguasse da existência 
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ou não de deliberações de suporte às adesões do município 

àquelas Associações. -------------------------------------------------  

Esta proposta foi aprovada, por maioria, com os votos contra 

dos senhores vereadores do PSD  que apresentaram a seguinte 

declaração de voto: ‘Votamos contra, porque entendemos que o 

senhor Presidente da Câmara tem competência para poder 

averiguar se houve ou não deliberações, em relação às 

adesões, sendo que esta proposta, ao ser votada, parece 

indiciar uma perseguição aos vereadores do anterior 

executivo.’ -------------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou: ‘A 

proposta apresentada faz todo o sentido, por forma a que todos 

os senhores vereadores e o órgão, Câmara Municipal, sejam 

devidamente esclarecidos, com clareza e transparência, quanto 

à participação do município naquelas entidades’.  ----------------  

ORDEM DO DIA 

*A8* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: Em 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 

conta que, dando cumprimento ao disposto no nº 1 do artigo 7º 

do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho, havia sido 

calculado o valor dos Fundos Disponíveis para o corrente mês, 

verificando-se que, no contexto das atuais condições definidas 

para o apuramento do valor em questão, existe, à presente data, 
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um valor positivo, tal como consta do mapa que anexou, no 

valor de 70.436,50€. --------------------------------------------------  

Informava ainda que, como consequência daquele cálculo, 

deveriam ser asseguradas condições para o cumprimento do 

disposto no número 2 do artigo 6º do Decreto-Lei 127/2012 de 

21 de junho. -----------------------------------------------------------  

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

*A9* Dispensa de licenças de habitabilidade/utilização:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 559 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

14 do corrente mês de outubro, de Maria da Fresta Judite, 

residente em Aldeia Nova, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na rua da Igreja, em Aldeia Nova, inscrita na matriz predial  

urbana sob o artigo 349, da freguesia de Aldeia Nova, uma vez 

que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A10*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº 1, respeitante à empreitada ‘Beneficiação e 

Remodelação do Centro Municipal de Proteção Civil’:  De 

seguida, foi presente informação do setor de acompanhamento e 
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fiscalização de obras municipais, a dar conta que o auto de 

medição nº 1, elaborado pela Biosfera – Construções, Limitada, 

respeitante à empreitada em epígrafe, está em conformidade 

com os trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 8.923€, a que 

acresce o IVA à taxa em vigor. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos, no montante de 8.923€. ---------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas à revisão de preços 

definitiva, respeitante à empreitada ‘Requalificação de um 

edifício para Casa do Bandarra’: De seguida, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de 

obras municipais, a dar conta que, após publicação dos índices 

que permitem a realização da revisão de preços definitiva 

referente à empreitada em epígrafe, continua a verificar-se que 

é nulo o valor da mesma. --------------------------------------------  

Informava, ainda, que a empresa adjudicatária havia 

concordado com o cálculo da mesma, tendo o diretor técnico da 

obra, o senhor engenheiro técnico José Luís da Silva 

Figueiredo, rubricado a revisão de preços definitiva e a conta 

final da empreitada. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão de preços 

definita, de montante nulo, bem como a conta final da 
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empreitada, com os seguintes valores: ----------------------------  

- valor do contrato: 101.025,00€; ----------------------------------  

- executado do contrato: 96.276,81€; ------------------------------  

- trabalhos a menos: 4.748,20€; ------------------------------------  

- trabalhos a mais (com preços acordados): 3.480,00€; ---------  

- IVA entregue ao adjudicatário: 5.985,40€; ---------------------  

- total da empreitada: 105.742,21€. --------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo favorável para a contratação 

de serviços de animação da Feira da Castanha: Acerca deste 

assunto e antes de apresentar a sua proposta, o senhor 

Presidente da Câmara convidou os senhores vereadores a 

estarem presentes e acompanharem a concretização da Feira, 

dizendo que se trata de um evento importante que irá atrair 

muita gente, com um excelente e variado programa. Fez uma 

resenha das atividades previstas, referindo-se, nomeadamente, 

aos colóquios, aos concursos, às atuações de grupos musicais e 

ranchos folclóricos, ao magusto coletivo e à entrega de 

prémios. Acrescentou que houve muito cuidado em conter as 

despesas cujo montante global será de, aproximadamente, 

20.000€. Informou, ainda, que os patrocínios já garantidos de 

diversas entidades, ascendem a cerca de 11.000€ e que parte da 

organização da Feira é assegurada pela empresa municipal,  
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nomeadamente a nível de logística. Referiu ainda que, para 

animar a Feira, estarão presentes os grupos musicais ‘Quim 

Barreiros’ e ‘D.A.M.A.’ e que serão geradas receitas que irão 

cobrir, quase, as despesas suportadas. Na sua opinião, este 

evento irá dar muita vida e muita visibilidade a Trancoso, o que 

será, particularmente, bom para os bares, cafés e restaurantes 

da cidade. --------------------------------------------------------------  

Em seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

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

‘Tendo em conta que a Feira da Castanha é um evento de 

enorme importância e impacto no concelho de Trancoso, este 

executivo pretende dinamizar e perpetuar este certame para 

que o mesmo tenha uma dimensão e abrangência maior a cada 

edição. Este ano, esta feira realizar-se-á durante três dias: 7, 

8 e 9 de Novembro de 2014. -----------------------------------------  

Considerando que esta feira se encontra prevista no orçamento 

municipal do presente ano e que para o sucesso da mesma é 

imprescindível a existência de animação musical durante os 

dias em que esta decorre, e considerando: ------------------------  

Que nos termos do disposto no n° 4 do artigo 73° da Lei 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: ---------------------------------  
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a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

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

- E que nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 11 do artigo 73° da Lei 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 animação 

da Feira da Castanha, edição de 2014. ----------------------------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 13.500 € mais IVA 

à taxa legal em vigor.’ -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 73º, nomeadamente nos seus nos 4 e 11, da Lei nº 83-

C/2013 de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir 

parecer prévio vinculativo favorável, destinado a esta 

contratação de serviços, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, doutor João Rodrigues, doutor Augusto 

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

Acerca deste assunto, foram apresentadas duas declarações de 

voto, uma pelos senhores vereadores do PSD e outra pelos 

membros do PS. -------------------------------------------------------  

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

‘Os vereadores do PSD votam contra, porque, após a imagem 

catastrófica transmitida pelo senhor vereador doutor Paulo 



 
 

Ata  n . º    2 0  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    29 -1 0 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Matias, quanto às dívidas do município, no dia de hoje e após 

a explicação dada pelo mesmo vereador para não serem pagas 

as transferências às juntas de freguesia, em reunião de 

13/10/2014, entendem os vereadores do PSD que os 11.900€ 

gastos com os artistas poderiam ser distribuídos, 

equitativamente, pelas juntas de freguesia do concelho.’ --------  

--------------------Declaração de Voto do PS -----------------------  

‘Em termos políticos, compreendemos a declaração de voto dos 

senhores vereadores do PSD, mas lamentamos, profundamente, 

a visão retrógrada apresentada, até porque, como já foi 

referido, este evento tem praticamente assegurada receita para 

fazer face aos custos suportados e também porque esta maioria 

já transferiu mais de 65.000€ para as juntas de freguesia e é 

intenção continuar a apoiar aquelas que ainda nada 

receberam. A declaração de voto dos senhores vereadores do 

PSD mais não é do que o espelho daquilo que seria a gestão 

deste partido se, porventura, tivesse ganho as últimas eleições 

autárquicas, ou seja, não tendo dinheiro, não teria ideias, nem 

tão pouco iniciativas. Esta maioria não se conforma, nem se 

resigna com as muitas dificuldades financeiras com que se 

debate diariamente, mas nem por isso deixa de ter ideias e 

iniciativas que, aliás, não são mais que a concretização das 

propostas eleitorais do PS, no âmbito do apoio ao setor 



 
 

Ata  n . º    2 0  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    29 -1 0 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

agropecuário.’ --------------------------------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

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

Seguidamente, foram presentes vários processos de despesa 

com despachos de autorização e que constam da relação 

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

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Certificação de Instalação Elétrica Req. 746 13-10-2014 53,00 € 
Serviço de transporte de inertes Req. 747 14-10-2014 479,70 € 
Lavagem da viatura 87-08-CX Req. 748 16-10-2014 15,38 € 
Inspecção da viatura 87-08-CX Req. 749 16-10-2014 30,54 € 
Lavagem da viatura 31-07-NZ Req. 750 16-10-2014 60,27 € 
Inspecção da viatura 31-07-NZ Req. 751 16-10-2014 45,72 € 
Transa do n? de telefone 271812795 -CPCJ Req. 752 16-10-2014 88,35 € 
Aquisição de pneus para viatura 36-25-XC Req. 753 16-10-2014 245,21 € 
Aquisição de sacos do lixo lOOLts Req. 754 16-10-2014 575,64 € 
Aquisição de Equipamento de Resguardo para Serviço Obras Req. 755 16-10-2014 2.501,82 € 
Taxas de Justiça - Ações Declarativas 865 13-10-2014 3.162,00 € 
Aquisição de material para JCB Req. 759 17-10-2014 79,99 € 
Reparação de Cilindro Req. 760 17-10-2014 147,60 € 
Aquisição de material para roçadoras Req. 761 17-10-2014 13,00 € 
Aquisição de material elétrico para edifício da R.Conde de Tavarede Req. 762 22-10-2014 385,11 € 
Aquisição de cabos rede para edifício da R.Conde de Tavarede Req. 763 22-10-2014 187,28 € 
Aquisição de cabos usb para edifício da R.Conde de Tavarede Req. 764 22-10-2014 9,03 € 
Aquisição de material elétrico para substituição de quadro na praça 
D. Dinis 

Req. 765 22-10-2014 55,31 € 

Aquisição de 50 Discos de 25GB para cópias de segurança Req. 766 22-10-2014 250,98 € 
Aquisição de material para Escoamento de Águas Pluviais -Recinto 
da Feira 

Req. 767 22-10-2014 193,02 € 

Aquisição de material para stock para diversas obras por adm. directa Req. 768 22-10-2014 262,41 € 
Reparação de Árvores de Natal Req. 769 22-10-2014 246,00 € 
Aquisição de Toner para o serviço de Turismo e Promoção Req. 770 22-10-2014 73,00 € 
Aquisição de 1 agrafador para armazém 1 Req. 771 22-10-2014 15,79 € 
Reparação do suporte facas Limpa Bermas ORSI 500 Req. 772 23-10-2014 209,10 € 
Reparação da viatura 53-35-CF Req. 773 23-10-2014 432,49 € 
Reparação da viatura 33-61-NS Req. 774 23-10-2014 1.074,25 € 
Aquisição de massa betuminosa Req. 775 24-10-2014 430,50 € 
Reparação da viatura ll-FB-38 Req. 776 24-10-2014 148,83 € 
Aquisição de calços de travão para viatura 52-GN-34 Req. 777 24-10-2014 63,06 € 
Reparação do portão Armazém n9 3 Req.778 24-10-2014 1.580,00 € 
Aquisição de Sinalização para edifício EB1 Req.779 24-10-2014 115,87 € 
Proposta de aquisição do Palácio Ducal 767 27-10-2014 350.000,00 € 
Coimas de estacionamento 899 27-10-2014 150,00 € 
Processo de contraordenação n.e 200037081470 (tacógrafo) 901 27-10-2014 642,50 € 
Adj. proc. "Prestação de Serviços de Ass.Técnica p/Revisão do 
Contrato de Concessão da Exploração do Sistema Capt., Trat. e Distr. 
de Água...". 

863 28-10-2014 18.327,00 € 

Aquisição de material elétrico para pavilhão multiusos Req. 780 28-10-2014 723,98 € 
Aquisição de material elétrico para piscinas V.F.Naves Req. 781 28-10-2014 306,81 € 
Reforço face aos valores cobrados em RSlTs nos últimos meses 175-

ResRSU's 
29-10-2014 26.000,00 € 

Total 409.380,54 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 
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por maioria, ratificar os despachos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

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

*A14*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

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

De seguida, foram presentes alguns processos de despesa já 

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

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 

1582 Aníbal Lopes & Filho, Lda 
Serviço de transporte de alunos - 
andebol 4 Kids 

120,00 € 13-10-14 

1749 
União das Freguesias de Vila Franca das 
Naves e Feital 

Pagamento parte do protocolo 
10/2014 

1.917,00 € 15-10-14 

1818 Companhia de Seguros Allianz, S.A. Seguro da viatura 84-77-PO 270,85 € 15-10-14 
1824 Amilcar José Nunes Salvador Despesas de Deslocação 101,56 € 16-10-14 

1825 Pedro António Condesso Quelhas 
Prestação Serviços Electricidade 
e Telecomunicações 

1.242,30 € 15-10-14 

1848 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia elétrica 281,98 € 15-10-14 

1849 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia elétrica 562,80 € 15-10-14 

1852 Tinsat - Tintas de Sátão, Lda Fatura de tintas e trinchas 199,35 € 14-10-14 

1853 Xosé Lois Ladra Fernandez 
Nota Honorários referente 
a tradução textos para 
brochuras e painéis 

307,50 € 17-10-14 

1854 Rosa de Jesus Fonseca Gouveia 
Serviço de almoço dos 
técnicos -Percurso Pedestre 
Caminhos Históricos 

40,00 € 14-10-14 

1881 PT Comunicações, S.A. Fatura de comunicações 12,29 € 20-10-14 

1903 
Beira Areal - Extracção, Comer, de Areias, 
Britas 

Fatura de Areia e Gravilha 1.643,88 € 17-10-14 

1904 Almério & Filhos, Lda Fatura de Gravilha 1.365,30 € 17-10-14 
1905 Santiago & Ca, Lda Fatura de Cimento e Cal 763,58 € 17-10-14 

1911 YTravel, Lda Coordenação técnica - Caminhos 
Históricos 

1.137,75 € 27-10-14 

1912 
Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários de V. F. Naves 

Pagamento resto protocolo 
2/2014 

2.500,00 € 23-10-14 

1959 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal Gestão 

Reposição de Equilíbrio 
Financeiro - parcial 

85.000,00 € 24-10-14 

1933 
SUMA - Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, SA 

Recolha de RSU's de Setembro 10.600,00 € 28-10-14 

Total 108.066,14 €  
 

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, 
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por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

disponíveis. A senhora vereadora doutora Ivone Mouco não 

participou na discussão e votação da ordem de pagamento nº 

1959, tendo, neste caso, o senhor Presidente da Câmara 

exercido voto de qualidade ------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao mapa 

de pessoal do município para 2015:  Seguidamente, foi 

submetida, à apreciação do executivo, a proposta referida em 

epígrafe que se transcreve na íntegra: ------------------------------  

-----------------MAPA DE PESSOAL DE 2015 --------------------  

--(artigos 28º e 29º do anexo à Lei nº 35/2014 de 20 de junho) -  

 

Unidade(s) 
Orgânica(s) dos 
Serviços Municipais 

Postos  d e  Tra b a lh o  
TO TAL 

Ex iste n te s  P r ev i s t os  

Ca rre ira Ca te go ria  

Área  d e  
Fo rmação  

Acad émica  
e /ou  

Profission a l  

Nº Ob s.  Nº Nº 

Serviço de Apoio ao 
GAP 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Secretariado e 
Adm. 

1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Relações Públicas 1 a) 0  1 

Serviço de  Pro t eçã o  
C iv i l  

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

 1 a) 0  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D  
e  
p  
a  
r  
t  

Diretor de 
Departamento da 
Administração 

Diretor de 
Departamento 

  1 b) d) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Economia 1 a) 0  1 

Div i sã o  
Ad min i s t ra t i va  

Chefe de 
Divisão 

  1 b) d) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Direito 2 a) 0  2 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Administração 
Pública 

1 a) 0  1 

Especialista 
de 
Informática 

Especialista 
de 
Informática 

Informática 1 a) 0  1 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico 

 1 a) 0  1 

Assistente 
Técnico 

 10 a) 0  10 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

 2 a) 0  2 

Div i sã o  
Fin an cei ra  

Chefe de 
Divisão 

  1 b) d) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Economia 1 a) 0  1 
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a  
m 
e  
n  
t  
o  
 

d  
e  
 

A  
d  
m 
i  
n  
i  
s  
t  
r  
a  
ç  
ã  
o  
 

G  
e  
r  
a  
l  

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Cont. e 
Administração 

2 a) 0  2 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Gestão 1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Informática de 
Gestão 

1 a) 0  1 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

 5 a) 0  5 

Div i sã o  d e  Ob ras  
M u n ic ip a i s ,  
Amb ien t e ,  
Es t ru tu ra s  e  
Eq u ip amen to  
Urb an o  

Chefe de 
Divisão 

  1 b) d) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Engenharia Civil 6 a) 0  6 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Arquitetura 2 a) 0  2 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Arqueologia 1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Eng.º. 
Topográfica 

2 a) 0  2 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Geografia e 
Planeamento 

1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Medicina 
Veterinária 

1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Eng.º do 
Ambiente e do 

Território 
1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Eng.º. Ord. 
Recursos Nat. 

1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Engenharia 
Mecânica 

1 a) 0  1 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

 8 a) 0  8 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

 64 
63a), 
1a) c) 

0  64 

Div i sã o  d e  
Ed u cação ,  Açã o  
Soc i a l ,  Cu l t u ra ,  
Tu r i s mo e  
Desp o r to  
 

e )  

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Invest. Social 
Aplic. 

1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Serviço Social 1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Psicologia 1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

História 1 a) 0  1 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Música 2 a) 0  2 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Turismo 1 a) 0  1 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

 3 a) 0  3 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

 23 
22 a), 
1 a) c) 

0  23 

    To t a l  156  0  156 
 

a) Atividades de natureza permanente; relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 
b) Estes técnicos superiores ocupam os respetivos Cargos Dirigentes em regime de Comissão de Serviço; 
c) Licença sem remuneração; 
d) As Comissões de Serviço mantêm-se nos termos do nº 7 do artigo 25º da Lei nº 49/2012 de 29 de agosto; 
e) Unidade orgânica não provida de chefe de divisão municipal ao abrigo do nº 1 do artigo 21º da Lei nº 49/2012 de 29 de 

agosto. 
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o mapa de pessoal 

presente, submetendo-o à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal de Trancoso. -------------------------------  
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*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

orçamento da receita e despesa e às grandes opções do plano 

para 2015:  Tendo sido submetidos à apreciação do executivo, o 

senhor Presidente da Câmara fez uma resenha acerca dos 

documentos presentes, salientando, entre outros, os seguintes 

aspetos: ----------------------------------------------------------------  

- a despesa corrente, comparativamente com a do orçamento de 

2014, diminuiu de 9.875.200€ para 9.016.270€, gerando-se 

uma poupança superior a 800.000€ que será canalizada para 

despesa de capital;  -------------------------------------------------  

- em termos de investimentos previstos, referiu a recuperação 

do antigo quartel da GNR, a requalificação do mercado 

municipal, a reabilitação do edifício dos Paços do Concelho, 

a aquisição e requalificação do Palácio Ducal, a aquisição de 

terreno para a construção do novo quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, a construção do Centro Escolar da 

Ribeirinha, a construção de algumas ETAR’s, a ampliação do 

cemitério de Trancoso, para além de diversos apoios ao 

investimento, a associações e grupos desportivos e no âmbito 

da rede social. Acrescentou, ainda, que alguns destes 

investimentos irão ser candidatados a comparticipação, no 

âmbito do novo quadro comunitário de apoio. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar as 
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Grandes Opções do Plano, bem como a proposta de Orçamento 

para o próximo ano de 2015, com um total de receitas de 

12.908.586€, sendo 10.752.423€ provenientes de receitas 

correntes e 2.156.163€ de receitas de capital, enquanto o total 

de despesas (12.908.586€) está repartido entre 9.016.270€ 

para despesas correntes e 3.892.316€ para despesas de capital.  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram uma declaração de voto. Também os membros 

do PS apresentaram outra declaração de voto. -------------------  

Mais, foi ainda foi deliberado submeter os referidos 

documentos à apreciação e aprovação por parte da Assembleia 

Municipal de Trancoso. ---------------------------------------------  

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

‘Os Vereadores do PSD vêm apresentar a sua declaração de 

voto, relativamente às Grandes Opções e Orçamento para 

2015, nos termos seguintes: -----------------------------------------  

Lamentamos que o convite que nos foi dirigido tenha sido feito, 

sem previamente ter sido agendado com algum de nós, uma vez 

que à hora da reunião cada um tinha os seus afazeres pessoais.  

Além disso, o facto de não nos terem sido enviados os 

documentos com pelo menos 8 dias de antecedência, ou não ser 

esta votação adiada para a próxima reunião, não nos permite 

com seriedade analisar ambos os documentos. --------------------  
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Pese muito embora a falta de tempo sempre diremos: ------------  

As grandes opções do plano são um instrumento de gestão de 

médio prazo, normalmente coincidente com o mandato 

autárquico, onde se elencam as grandes linhas estratégicas que 

o Municipio pretende prosseguir ao longo do seu mandato, 

dentro das suas competências e atribuições. Por isso, as 

grandes opções são apresentadas no início do mandato, sendo 

depois o Plano e os orçamentos que se seguem, 

desenvolvimento desse documento inicial.  -------------------------  

Ora, este executivo não apresentou nenhum plano plurianual 

no início do mandato, e as 3 folhas que nos foram enviadas 

confundimo-las com um comunicado propagandista e 

eleitoralista do P.S e não um documento produzido pelo 

executivo. --------------------------------------------------------------  

Na verdade, para lá do já conhecido e mil vezes repetido 

rosário de criticas ao executivo anterior e a alusão às dividas 

deixadas, mais nada ressalta dessas 3 folhas, a que a maioria 

chama de Opções do Plano. -----------------------------------------  

Constata-se ainda e ressalta dessas 3 folhas que a maioria 

confessa não conhecer a estratégia do próximo quadro 

comunitário e por isso concluem que não sabem o que hão-de 

fazer. -------------------------------------------------------------------  

E aqui cabe perguntar: ----------------------------------------------  
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a) A Câmara não participou da elaboração do Plano da 

CIM? -----------------------------------------------------------------  

b) A Câmara não tomou conhecimento da estratégia 20/20 do 

quadro comunitário já outorgado entre Portugal e a 

Comunidade? ----------------------------------------------------  

Onde está o prometido apoio às Juntas de freguesia; às 

associações; à agricultura e a todas as Instituições do 

Concelho? -------------------------------------------------------------  

È mais fácil fazer festas; feiras e romarias; almoços e jantares 

do que pensar numa estratégia para o desenvolvimento do 

Concelho. --------------------------------------------------------------  

E porque este orçamento e as opções do plano não reflectem 

esse desenvolvimento, os Vereadores do PSD votam contra. ----  

Os vereadores do PSD: a) João Rodrigues; b); Cristina 

Inocêncio; c) Augusto Rente.’ ---------------------------------------  

--------------------Declaração de Voto do PS -----------------------  

‘A proposta de orçamento e opções do plano que a atual 

maioria na Câmara Municipal apresenta, para o ano 2015, 

reflete, antes de mais, a realidade e as circunstâncias do 

momento que o País e o município de Trancoso vivem. Uma 

realidade que, para as famílias e as empresas, se traduz, 

grosso modo, numa diminuição dos apoios, dificuldades na 

manutenção dos seus postos de trabalho, aumento contínuo da 
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carga fiscal, etc...  ----------------------------------------------------  

Por outro lado, a legislação aplicável às autarquias vem 

agravando as dificuldades de gestão dos Municípios limitando, 

e muito, a ação dos executivos em funções. Os normativos hoje 

em vigor, Lei dos Compromissos, Novo Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, Lei das Finanças Locais e Lei do 

Orçamento de Estado, entre outras, nada têm a ver com os 

diplomas que no passado recente regulavam a gestão municipal 

e que, como é hoje unanimemente reconhecido, permitiram o 

descalabro da situação financeira de alguns municípios, de que 

é exemplo, inegável, o Município de Trancoso. -------------------  

Neste circunstancialismo, não restou à atual maioria do 

executivo outra possibilidade que não fosse a de elaborar uma 

proposta de orçamento com base em três grandes objetivos: ----  

1. Prosseguir o reequilíbrio das finanças municipais; --------  

2. Cumprir, pagando, as responsabilidades assumidas, 

nomeadamente aquelas que as anteriores maiorias do PSD 

contraíram; ------------------------------------------------------  

3. Assegurar às populações que o concelho de Trancoso terá, 

já no presente e sobretudo no futuro próximo, uma 

realidade com condições substancialmente mais favoráveis 

para aqui investir e para aqui viver. --------------------------  

Nesse sentido, apresentamos um orçamento realista, rigoroso, 
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ajustado à realidade atual e que sustenta as opções da maioria 

do PS. Deste plano e orçamento constam as prioridades 

definidas, tais como: -------------------------------------------------  

- O projeto de requalificação da Praça Municipal; ------------  

- A adaptação do edifício do antigo Quartel da GNR; ---------  

- A aquisição e requalificação do imóvel designado por 

"Palácio Ducal" (tantas vezes apalavrado e nunca - até 

agora - concretizado); ------------------------------------------  

- A reabilitação do edifício dos Paços do Concelho; ----------  

- A aquisição do terreno para o novo Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso; --------------------------------------  

- Os investimentos, urgentes, em obras de saneamento básico 

e para abastecimento de água; --------------------------------  

- O apoio para projetos no setor da agricultura e 

silvicultura; ------------------------------------------------------  

- O investimento nas Zonas Industriais de Trancoso e Vila 

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

- O apoio à educação - com especial destaque para a Escola 

Profissional -, ao desporto, à cultura, à ação social, bem 

como às Freguesias. --------------------------------------------  

A tudo isto acresce a manutenção do apoio ao investimento, 

embora apenas o possível e não o que desejávamos, as 

transferências para a Empresa Municipal e, ainda, o processo 
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de revisão do PDM. --------------------------------------------------  

A proposta de orçamento contempla, igualmente, uma redução 

da divida bancária, no valor total anual - com amortização e 

juros - superior a 855.000 €. E também a divida a fornecedores 

continuará a ser paga e reduzida no seu montante global. ------  

Está também previsto e assegurado o cumprimento das 

responsabilidades do Município, para com todas as entidades 

em que este diretamente participa. ---------------------------------  

Constata-se ainda que o orçamento para 2015 apresenta um 

crescimento da receita corrente, face ao ano anterior, de cerca 

de 872.000€ (8,8%), ao mesmo tempo que a despesa corrente 

decresce cerca de 850.000€ (8,7%). Deste modo, note-se, o 

excedente resultante da diferença entre receita e despesa 

corrente, no montante de 1.736.000€, será canalizado para o 

pagamento de despesa de capital e de investimento. -------------  

Por outro lado, a diminuição do valor global do orçamento de 

2015 - face ao orçamento do ano 2014 - justifica-se, sobretudo, 

pelo facto de, no documento agora em apreço, não estar 

prevista qualquer verba proveniente de empréstimos bancários 

ou do Estado. ----------------------------------------------------------  

Por fim, regista-se, ainda, o cumprimento da exigência legal de 

redução continuada do pessoal ao serviço do Município,  

passando de 160 trabalhadores em 2014 para 156 
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trabalhadores em 2015. ----------------------------------------------  

Concluindo, esta proposta de orçamento reúne todos os 

pressupostos para alcançar, uma vez mais, os objetivos 

previamente traçados pela atual maioria do PS e que, estamos 

convictos, são os adequados para recolocar Trancoso no 

caminho do crescimento e do desenvolvimento, objetivos esses 

que a todos devem preocupar e para os quais todos devem estar 

disponíveis para contribuir. -----------------------------------------  

Trancoso, 29 de outubro de 2014. ----------------------------------  

Os Vereadores: a) Prof. Amílcar Salvador; b) Eduardo Pinto; 

c) Dr.ª.  Ivone Mouco; d) Dr. João Paulo Matias.’ ----------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta de Regulamento de 

Exercício da Atividade de Comércio a Retalho Não 

Sedentário do Municipio:  Em seguida, foi presente 

informação, sobre o assunto em epígrafe, a dar conta que, na 

sequência da aprovação pela Câmara Municipal, em 

16/06/2014, do projeto referido em epígrafe, os Serviços, dando 

cumprimento ao preceituado na Lei n.º 27/2014 de 12 de abril e 

no Código de Procedimento Administrativo, haviam promovido 

a publicação do citado projeto na II serie do Diário da 

Republica, o que aconteceu a 08/07/2014 e haviam solicitado, 

igualmente, os pareceres das entidades representantes dos 

interesses em causa, designadamente da Associação dos 
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Feirantes das Beiras, da Associação Empresarial do Nordeste 

da Beira (AENEBeira) e da Associação Portuguesa para a 

Defesa do Consumidor (DECO). ------------------------------------  

Informava ainda que, em resposta aos pedidos de pareceres 

acima referidos, a Associação de Feirantes das Beiras, havia 

emitido parecer favorável ao citado projeto, a AENEBeira não 

se havia pronunciado e a DECO havia concordado, 

genericamente, com o teor do mesmo, fazendo algumas 

sugestões de melhoria que, em parte, haviam sido aceites. ------  

Acrescentava que, no âmbito do designado período de discussão 

pública, não haviam sido remetidas à Câmara Municipal 

quaisquer sugestões ou observações. -------------------------------  

Assim, cumpridas as obrigações legalmente impostas para o 

efeito e acima indicadas, concluía que a proposta de 

Regulamento de Exercício da Atividade de Comercio a Retalho 

não Sedentário do Município de Trancoso se encontrava em 

condições de ser aprovada pela Câmara Municipal, devendo ser,  

posteriormente, objeto de apreciação pela Assembleia 

Municipal, tendo em vista a sua aprovação. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

Regulamento apresentada, submetendo-a à aprovação por 

parte da Assembleia Municipal. ------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à adesão 
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do município de Trancoso à Seção de Municípios de Baixa 

Densidade e do Mundo Rural: Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: -----------  

‘O Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses criou, em 25 de Março último, a Secção de 

Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural. --------------  

Tal deliberação resultou da necessidade de construir um 

diálogo organizado entre os Municípios que vivem, de forma 

particular, as vicissitudes do mundo rural, bem como das 

especificidades dos territórios de baixa e muito baixa 

densidade que obrigam à definição e implementação de 

políticas publicas especificas de promoção do desenvolvimento 

e da coesão territorial para estes espaços mais vulneráveis.  ---  

Assim, dado o interesse na adesão do Município de Trancoso, à 

citada Secção proponho que a Câmara Municipal autorize a 

mesma.’ ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, relativa à adesão do Município de Trancoso à 

Seção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural. -  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas à emissão de parecer, 

tendo em vista a alteração do financiamento do CLDS+, na 

sequência de solicitação da Raia Histórica: De seguida, foi 

presente o ofício número 3006 que deu entrada na secretaria da 
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Câmara, em 24 do corrente mês de outubro, da Associação de 

Desenvolvimento Raia Histórica, a solicitar parecer sobre um 

pedido de alteração ao financiamento do CLDS+, de acordo 

com o previsto no ponto 13.1.1 do manual de procedimentos de 

execução do referido projeto. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer favorável 

relativo à alteração solicitada, quer quanto à transferência, 

quer quanto à alteração de financiamento do CLDS+. ----------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta de escala de turnos 

de serviço das farmácias concelhias, para o ano civil de 

2015:  De seguida, foi presente o ofício número 2974 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 21 do corrente mês de 

outubro, da Administração Regional de Saúde do Centro, IP, a 

remeter, para parecer, nos termos e em comprimento do 

disposto no Decreto-Lei nº 53/2007 de 8 de Março, com as 

alterações posteriormente introduzidas, as propostas de escalas 

de turnos de serviço das farmácias do concelho, para o ano de 

2015. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de escala 

de turnos de serviço das farmácias concelhias, para o ano 

civil de 2015. ----------------------------------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas à criação de um 

parque de estacionamento, na sequência de solicitação da 



 
 

Ata  n . º    2 0  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    29 -1 0 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que, no Bairro Senhor dos Aflitos, na Rua Fernão Lopes, 

existe um espaço público, murado, em que existe no lado 

esquerdo um parque infantil , sem condições de segurança e no 

lado direito, um espaço com um grelhador e um castanheiro 

que, pela sua idade e volumetria, propunha que fosse 

preservado. ------------------------------------------------------------  

Acrescentava que este espaço não se encontra inventariado em 

nome do Município (caso seja de domínio público) e também 

não se encontra registado no património municipal (caso seja 

de domínio privado) e que, neste caso, deveria estar registado 

nas Finanças e na Conservatória do Registo Predial.  -------------  

Informava ainda que a União de Freguesias de Trancoso (São 

Pedro e Santa Maria) e Souto Maior havia solicitado que este 

espaço fosse transformado em parque de estacionamento. -------  

Concluía, dizendo que o executivo deveria decidir se este 

espaço era para ser tratado como domínio público (zona verde) 

ou como domínio privado (estacionamento), conforme 

solicitado pela União de Freguesias de Trancoso (São Pedro e 

Santa Maria) e Souto Maior. ----------------------------------------  

Referia ainda que, como estacionamento e em função da área 
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existente disponível,  só poderiam ser criados cerca de seis 

lugares. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao registo do espaço 

referido, no património do domínio privado do município 

para, posteriormente, o destinar a parque de estacionamento, 

tal como é solicitado pela União de Freguesias de Trancoso e 

Souto Maior. ----------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de pedidos de isenção de taxas:  

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2812 que 

deu entrada na secretaria da Câmara em 2 do corrente mês de 

outubro, de José João Rodrigues Velho, residente em Trancoso, 

a solicitar isenção do pagamento de taxas, para abertura de uma 

livraria em Trancoso, como incentivo ao investimento e à 

radicação de jovens. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar o requerente do 

pagamento de taxas, atendendo ao disposto no art.º 15º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

Outras Receitas do Município. -------------------------------------  

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 2762 que deu 

entrada na secretaria da Câmara em 26 do passado mês de 

setembro, de Paulo Jorge Inácio Gaspar de Castro Dias,  

residente em Vila Franca das Naves, a solicitar isenção de 

taxas, referente ao processo de alteração de utilização, com 
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vista á emissão do respetivo alvará. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar o requerente do 

pagamento de taxas, atendendo ao disposto no art.º 15º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

Outras Receitas do Município. -------------------------------------  

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 337 que deu 

entrada na seção de obras particulares da Câmara em 30 do 

passado mês de junho, de Maria da Conceição Andrade 

Henrique Ribeiro, residente em Cótimos, a solicitar a isenção 

de taxas ou redução até 50%, no processo nº 40/2013, referente 

ao alvará de utilização dos aviários São Pedro, com sede em 

Cótimos, atendendo ao acréscimo no número de postos de 

trabalho criados. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar o requerente do 

pagamento de taxas, atendendo ao disposto no art.º 15º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

Outras Receitas do Município, uma vez que o requerente está 

na fase de início de atividade e irá criar postos de trabalho. --  

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

Seguidamente, foi presente o requerimento número 2967 que 

deu entrada na secretaria da Câmara em 20 do corrente mês de 

outubro, de Sérgio Melo Pires, a solicitar uma indemnização, 

no valor de 150€, pelos prejuízos causados na sua viatura, 
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ocasionados pelo piso em mau estado, com buracos, na Estrada 

Municipal 591, em Vila Franca das Naves. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 150€. ------------------------------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação acerca de pedido de apoio: Em 

seguida, foi presente o ofício número 3023 que deu entrada na 

secretaria da Câmara em 27 do corrente mês de outubro, da 

Associação ‘Aldeias Históricas de Portugal’, a solicitar o 

ajustamento da contrapartida pública nacional, referente aos 

projetos âncora públicos imateriais, no âmbito do PROVERE, 

no valor apurado para o município de 1.595,44€. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência de 

1.595,44€, tal como é solicitado no ofício enviado pela 

Associação ‘Aldeias Históricas de Portugal’, na sequência da 

reprogramação dos projetos imateriais, aprovados no âmbito 

do PROVERE. --------------------------------------------------------  

*A27*  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. ---------------------------------------------  

*A28*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 
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unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A29*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 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:  

 
 
 


