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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 19 DE NOVEMBRO DE 2014. ----------------  

*A1* Aos 19 dias do mês de novembro 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 Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. ----  

*A2* Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador doutor João Rodrigues. -------------  

*A3* Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

*A4* Começou por usar da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para justificar a antecipação da segunda reunião ordinária 

mensal, para o dia de hoje. Assim, afirmou que tal se ficou a 

dever ao facto de, na ordem de trabalhos, constarem despesas 

plurianuais e uma informação do Revisor Oficial de Contas 

relativa à situação económico-financeira do município, que 

carecem de ser apreciadas pela Assembleia Municipal de 

Trancoso, na próxima reunião desse órgão, agendada para o dia 

22 do corrente mês de novembro. -----------------------------------  
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A5* 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 12 

do corrente mês de novembro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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. ---  

*A6* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 222, datado de 18 do corrente mês de novembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 698.967,71€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 165.842,08€. ----------------  

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

*A7* Intervenções: Seguidamente, interveio a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio para formular as seguintes 

questões/solicitações: ------------------------------------------------  

‘1 – O senhor presidente da União de Freguesias de Vila 

Franca das Naves e Feital solicitou-me que intercedesse, junto 
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do executivo municipal, no sentido de o Regulamento de 

Exercício da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentário 

do Município de Trancoso vir a contemplar os mercados 

tradicionais mensais; ------------------------------------------------  

2 – Acerca do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso qual o ponto da situação? Face ao acordo celebrado 

entre o Município de Trancoso e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso, estão aí previstas 

indemnizações, como consequência da não concretização, quer 

do contrato de empreitada, quer do contrato-promessa 

respeitante à aquisição de terrenos, já outorgados? -------------  

3 – Solicito ao senhor Presidente da Câmara que dos convites 

que chegam aos serviços da Câmara Municipal, dirigidos a 

todos os membros do executivo, aos mesmos seja dado 

conhecimento, a tempo e horas, a fim de poderem programar a 

sua vida privada, para estarem presentes nos eventos. 

Continuando, acrescentou que a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves terá 

convidado todos os membros da Câmara Municipal a estarem 

presentes num magusto e que tal não havia chegado ao seu 

conhecimento.’ --------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou: -----------  

‘1 – O Regulamento referido pela senhora vereadora, onde 
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estão previstas as feiras e os mercados de Trancoso e Vila 

Franca das Naves, está em vias de ser aprovado e, como tal,  

não é possível satisfazer a pretensão do senhor presidente da 

União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital. Tal, só 

será possível com uma alteração ao Regulamento, a ser 

aprovada por parte da Assembleia Municipal. A evolução dos 

denominados “mercados à moda antiga” para “mercados 

tradicionais”, com um carácter de regularidade e alargamento 

do âmbito dos mesmos, é que obriga à sua regulamentação. ----  

2 – Foi encontrada uma solução alternativa para a localização 

do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Trancoso e a 

Câmara Municipal comprometeu-se a ajudar a ultrapassar os 

problemas técnicos, logísticos e financeiros, relacionados com 

a concretização do projeto, nomeadamente a sua adaptação à 

nova localização e o suporte dos encargos financeiros 

inerentes à aquisição dos terrenos necessários e ao pagamento 

da componente nacional de despesa. -------------------------------  

Congratulamo-nos com a nova localização que pensamos ser 

boa para todos as partes envolvidas e para Trancoso. -----------  

Penso que a questão das indemnizações é extemporânea e não 

faz sentido, uma vez que não há qualquer pedido de 

indemnização e acreditamos que tal não virá a acontecer. 

Prever indemnizações, seria um convite a que as mesmas 
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viessem a ser solicitadas. --------------------------------------------  

3 – Relativamente aos convites que chegam aos serviços da 

Câmara Municipal, tem sido nossa preocupação fazê-los 

chegar a todos os membros do executivo. No que diz respeito 

ao caso concreto do convite referido pela senhora vereadora, 

lembro-me de o senhor presidente da Associação Humanitária 

do Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves ter estado 

comigo e de me ter feito um convite verbal e, possivelmente, 

não terei tomado em devida conta que se destinava a todos os 

senhores vereadores.’ ------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8* Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Em seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento às deliberações 

aprovadas na reunião do executivo municipal do passado dia 16 

de julho, 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, um valor positivo, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 230.867,21€. -----------------------  

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

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

Dispensa de licenças de habitabilidade/utilização: ------------  

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 607 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

5 do corrente mês de novembro, de Mário António Taborda, 

residente em Venda do Cepo, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na rua da Tenda, em Venda do Cepo, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo P3146, da União de Freguesias de 

Trancoso 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. --------  

*A10*  De seguida, foi presente o requerimento número 608 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 5 do 

corrente mês de novembro, de Luís Alberto Domingues Pires, 

residente em Rio de Mel, na qualidade de proprietário, a  

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na rua Longa, em Rio de Mel, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 629, da freguesia de Rio de Mel, uma vez 

que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 
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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. --------  

*A11*  Análise, discussão e votação de processo respeitante à 

construção de um arrumo agrícola, em Tamanhos: 

Seguidamente, foi presente a informação prestada pela divisão 

de planeamento, licenciamento, urbanismo e ambiente da 

autarquia, acerca do assunto em epígrafe, que se reproduz na 

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

‘Na sequência da informação técnica refª. AMM   

60_RQT_01_2013_608_23-01-2014_17-51_inf e da deliberação 

da reunião de câmara n° 5/2/2014, foi solicitado parecer 

jurídico à CCDRC. ---------------------------------------------------  

Após leitura do parecer jurídico que vem reforçar as 

indicações constantes no parecer técnico acima referido, ao 

afirmar "devia ter considerado o pedido de 2013 não como um 

novo processo de edificação, mas como um pedido de alteração 

ao procedimento de licenciamento em curso", é minha opinião 

que deve ser anulada a entrada do processo n° 29/2013 e os 

elementos entregues a essa data devem dar entrada como 

pedido de alteração ao procedimento de licenciamento em 

curso do processo n° 49/2010. --------------------------------------  

O pedido de arquivamento do processo n° 49/2010, 
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apresentado pelo requerente, deve ser indeferido. ---------------  

Conforme refere o parecer jurídico "compete-lhe agora 

prosseguir com os trâmites procedimentais subsequentes ao 

mesmo", pelo que deverá a câmara tomar agora decisão sobre 

os assuntos pendentes no processo e já referidos nas 

informações técnicas constantes no processo.’ -------------------  

A Câmara Municipal, na sequência do parecer elaborado pela 

Direção de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração 

Local da CCDR-C, deliberou indeferir o pedido de 

arquivamento do processo nº. 49/2010, apresentado pelo 

requerente e considerar o pedido apresentado em 2013, não 

como um processo de edificação, mas sim como um pedido de 

alteração ao procedimento de licenciamento em curso. Como 

tal, o requerente deverá apresentar os elementos em falta, 

após análise dos serviços técnicos, determinando-se o 

prosseguimento do processo de contra-ordenação. --------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

lançamento de procedimento, destinado à contratação do 

fornecimento de combustíveis rodoviários (despesa 

plurianual): Tendo sido presente uma informação prestada 

pelos serviços de aprovisionamento, a dar conta que a média de 

consumo anual de combustíveis, pelas diversas viaturas e 

máquinas do município, era de 77.000€, mais IVA, o senhor 
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Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: ‘Na 

sequência da informação prestada pelos serviços de 

aprovisionamento, proponho que seja lançado um procedimento 

de concurso público, pelo prazo de 3 anos.’ ----------------------  

Relativamente a este fornecimento, a Câmara Municipal 

deliberou, dado tratar-se de uma despesa plurianual, 

submeter esta proposta à apreciação e votação por parte da 

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

Mais, foi deliberado lançar um procedimento de concurso 

público, pelo prazo de 3 anos, aprovando-se, desde já, o 

programa de concurso e o caderno de encargos, se, para o 

efeito, esta despesa plurianual vier a ser aprovada pela 

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

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

lançamento de procedimento, destinado à contratação do 

fornecimento de energia elétrica (despesa plurianual): De 

seguida, foi presente uma informação prestada pelos serviços 

técnicos da Câmara Municipal, alertando para o facto de, face à 

legislação em vigor, se tornar necessário proceder à 

contratação, em mercado liberalizado, do fornecimento de 

energia elétrica em baixa tensão especial e baixa tensão 

normal, para as diversas instalações do município, incluindo as 

instalações de iluminação pública. Acrescentava que, tendo 
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como referência os consumos dos três anos anteriores, se 

estimava um custo médio anual de 563.729,36€ que serviria de 

valor base para o procedimento concursal a lançar e, como tal, 

teria que ser desencadeado um concurso público internacional, 

com publicação no Diário da República e no jornal Oficial da 

União Europeia. -------------------------------------------------------  

Relativamente a este assunto, o senhor Presidente da Câmara 

exarou o seguinte despacho: ‘Na sequência da informação dos 

serviços e de acordo com a informação recolhida junto da 

Associação de Municípios da Cova da Beira, proponho que seja 

lançado um procedimento de concurso público internacional, 

pelo prazo de um ano.’ -----------------------------------------------  

No que diz respeito a este fornecimento, a Câmara Municipal 

deliberou, dado tratar-se de uma despesa plurianual, 

submeter esta proposta à apreciação e votação por parte da 

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

Mais, foi deliberado lançar um procedimento de concurso 

público internacional, pelo prazo de um ano, aprovando-se, 

desde já, o programa de concurso e o caderno de encargos, se, 

para o efeito, esta despesa plurianual vier a ser aprovada pela 

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

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo e ao lançamento do 
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procedimento, destinado à contratação de seguros para o 

município (despesa plurianual): Seguidamente, foi presente 

uma informação prestada pelos serviços de aprovisionamento, a 

dar conta que os vários seguros contratados pelo município, nos 

ramos de acidentes pessoais, acidentes de trabalho, 

responsabilidade civil, edifícios, recheio de edifícios e 

automóvel, têm um custo anual estimado de 70.000€, valor este 

não sujeito a IVA. ----------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara exarou o 

seguinte despacho: ‘Na sequência da informação prestada 

pelos serviços de aprovisionamento, proponho que seja lançado 

um procedimento de concurso público, pelo prazo de 3 anos.’ --  

No que diz respeito a esta contratação de serviços, a Câmara 

Municipal deliberou, em conformidade com o previsto no art.º 

73º, nomeadamente nos seus nos. 4 e 11, da Lei nº. 83-C/2013 

de 31 de dezembro, emitir parecer prévio vinculativo favorável 

e dado tratar-se de uma despesa plurianual, submeter esta 

proposta à apreciação e votação por parte da Assembleia 

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

Mais, foi deliberado lançar um procedimento de concurso 

público, pelo prazo de 3 anos, aprovando-se, desde já, o 

programa de concurso e o caderno de encargos, se, para o 

efeito, esta despesa plurianual vier a ser aprovada pela 
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Assembleia Municipal de Trancoso. -------------------------------  

*A15*  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 
Aquisição de óleo Req.829 12/11/2014 922,51 € 
Aquisição de lâmpada para candeeiro de secretária na Informática Req.830 12/11/2014 6,63 € 
Aquisição de pás para o serviço de cemitério Req.831 12/11/2014 16,00 € 
Aquisição de champô para lavagem viaturas Req.832 12/11/2014 50,18 € 
Aquisição de material de stock para obras por administração direta Req.833 12/11/2014 247,23 € 
Aquisição de material de stock para obras por administração direta Req.834 12/11/2014 160,21 € 
Aquisição de motor para placa compactadora Req.835 12/11/2014 369,00 € 
Aquisição de lâmpadas para stock Req.836 12/11/2014 154,98 € 
Aquisição de tapetes para o edifício rua Conde Tavarede Req.837 12/11/2014 15,01 € 
Limpeza e desobstrução da elevatória de Benvende Req.838 12/11/2014 694,31 € 
Reparação da roda da viatura JCB(40-NH-35) Req.839 13/11/2014 98,40 € 
Serviços de assessoria jurídica relativos a processo Parceria Pública-
Privada 

Req.840 14/11/2014 5 479,65 € 

Taxa de justiça relativa a processo caminho das Corgas Req.841 14/11/2014 306,00 € 
Taxa de justiça relativa a processo caminho das Corgas Req.842 14/11/2014 612,00 € 
Serviços de assessoria jurídica relativos a processo caminho das Corgas Req.843 14/11/2014 5 479,65 € 
Ramal baixa tensão Praça D. Dinis Req.844 14/11/2014 184,50 € 
Ligação à Rede BT Praça D. Dinis Req.845 14/11/2014 43,48 € 
Formação - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação Req.846 14/11/2014 130,00 € 
Formação - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação Req.847 14/11/2014 130,00 € 
Formação - Regime Jurídico de Urbanização e Edificação Req.848 14/11/2014 130,00 € 
Fornecimento e Montagem Kit Temporizador Luz de Cabine elevador 
EBI 

Req.849 14/11/2014 190,65 € 

Contribuição para Segurança Social - Entidade Contratante 969 14/11/2014 868,30 € 
Lavagem viatura DQ-06-95 Req.850 17/11/2014 50,00 € 
Lavagem viatura 85-54-OP Req.851 17/11/2014 50,00 € 
Lavagem viatura XP-32-88 Req.852 17/11/2014 50,00 € 
Inspeção viatura DQ-06-95 Req.853 17/11/2014 30,54 € 
Inspeção viatura 85-54-OP Req.854 17/11/2014 30,54 € 
Inspeção viatura XP-32-88 Req.855 17/11/2014 30,54 € 
Inspeção viatura ll-FB-39 Req.856 17/11/2014 45,72 € 
Inspeção viatura ll-FB-38 Req.857 17/11/2014 45,72 € 
Inspeção viatura 82-LE-58 Req.858 17/11/2014 30,54 € 
Reparação do tacógrafo da viatura 88-96-QF Req.859 17/11/2014 67,40 € 
Aquisição de bicos e parafusos para a Newholland Req.860 17/11/2014 109,22 € 
Aquisição de peças para a viatura 80-EI-83 Req.861 17/11/2014 67,61 € 
Aquisição de bateria para a viatura 70-14-NR Req.862 17/11/2014 140,00 € 
Aquisição de peças para a JCB Req.863 17/11/2014 21,02 € 
Reparação de fax da secretaria Req.864 18/11/2014 43,05 € 
Aquisição de livros de obra Req.865 18/11/2014 67,04 € 

Total 17.167,63 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os despachos constantes da relação 
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anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

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

*A16*  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. 

1985 
Encanta-Restauração e serviços de 

Trancoso, Lda 
Refeições Pré -Escolar 207,81 € 12/11/14 

1986 
Encanta-Restauração e Serviços de 

Trancoso, Lda 
Refeições Pré -Escolar 22,30 € 12/11/14 

1996 Jorge Manuel Santos Almeida 
Aquisição de termoacumulador 
para estádio municipal 

2 833,92 € 17/11/14 

2140 Pedro António Condesso Quelhas 
Prestação Serviços Eletricidade e 
Telecomunicações 

1 242,30 € 14/11/14 

2141 Guarda Nacional Republicana - Trancoso 
Acompanhamento dos fiscais 
municipais 

818,16 € 13/11/14 

2154 António José Baraças Pagamento prestação acordo juros 21 143,05 € 14/11/14 

2155 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fornecimento energia elétrica 166,87 € 14/11/14 

2156 
EDP Comercial - Comercialização de 

Energia, S.A. 
Fornecimento energia elétrica 551,98 € 14/11/14 

2161 Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. Publicação de anúncio no D.R. 41,43€ 18/11/14 
2164 Direção Geral do Tesouro e Finanças Juros empréstimo PAEL 35 930,91 € 13/11/14 
2165 Direção Geral do Tesouro e Finanças Amortização empréstimo PAEL 128 542,44 € 13/11/14 

2166 Ana Lopes & Alexandra Andrade, Lda 
Fatura de Valorização do 

Património Românico na 

envolvente rural de Trancoso 

7 621,46 € 14/11/14 

2167 
ARA - Associação de Desenv., Estudo e 

Defesa do Património da Beira Interior 

Fatura de Valorização do 

Património Românico na 

envolvente rural de Trancoso 

1 850,00 € 14/11/14 

2168 
ARA - Associação de Desenv., hstudo e 

Defesa do Património da Beira Interior 

Fatura de valorização do 

Património Românico na 

envolvente rural de Trancoso 

6 650,00 € 14/11/14 

2185 
Instituto de Gestão Financeira da 

Segurança Social 

Contribuições para a Seg. Social - 
entidade contratante 

868,30 € 18/11/14 

Total 208.490,93 €  
 

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, 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 
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disponíveis. ------------------------------------------------------------  

*A17*  Apreciação da informação enviada pelo ROC, relativa à 

situação económico-financeira do município, respeitante ao 

1º semestre/2014: Nos termos da alínea d) do nº. 2 do artigo 

77.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, Lei nº. 73/2013 de 03 de Setembro e 

com base na Diretriz de Revisão/Auditoria 873 – Autarquias 

Locais e Entidades Equipadas, da OROC, foi presente o parecer 

do revisor oficial de contas, referente à situação económica e 

financeira, com referência ao período findo em 30/06/2014, que 

seguidamente se reproduz, acompanhado de diversos 

documentos e análises contabilísticas de suporte. ----------------  

--------‘PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS  ---------  

Introdução -------------------------------------------------------------  

1. Procedemos, para efeitos da alínea d) do nº. 2 do artigo 77° 

do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, Lei nº. 73/2013 de 03 de Setembro, a uma 

revisão das demonstrações financeiras intercalares do 

MUNICÍPIO DE TRANCOSO, as quais compreendem o Balanço 

em 30 de Junho de 2014 (que evidencia um total de ativo 

líquido de 62.974.915 euros e um total de fundos próprios de 

35.873.045 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 

295.680 euros), a Demonstração de Resultados Semestrais e os 
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Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 

4.616.409 euros de despesa paga e um total de 5.503.490 euros 

de receita cobrada líquida) do período findo naquela data, 

documentos estes que foram preparados a partir dos livros e 

registos contabilísticos e documentos de suporte mantidos em 

conformidade com os preceitos legais. -----------------------------  

Responsabilidades ----------------------------------------------------  

2. A elaboração destas demonstrações financeiras intercalares 

e dos mapas de execução orçamental é da responsabilidade da 

Câmara Municipal de Trancoso. A nossa responsabilidade é a 

de dar um parecer com base na nossa revisão, sobre estas 

demonstrações financeiras e a informação adicional.------------  

Âmbito -----------------------------------------------------------------  

3. A nossa revisão não teve como objectivo a emissão da 

certificação legal das demonstrações financeiras intercalares, 

pelo que não constitui um exame realizado integralmente de 

acordo com as Normas e as Recomendações Técnicas da Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas. Foram, contudo, aplicados 

os procedimentos mínimos de revisão geralmente aceites e 

outros que considerámos necessários nas circunstâncias, 

designadamente: ------------------------------------------------------  

a) a verificação, numa base de amostragem, do suporte das 

quantias e divulgações constantes das demonstrações 
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financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em 

juízos e critérios definidos pelo Executivo, utilizadas na sua 

preparação; ---------------------------------------------------------  

b) a verificação, numa base de amostragem, se as despesas e 

receitas obedecem aos princípios e regras definidos no 

POCAL; -------------------------------------------------------------  

c) a apreciação sobre se são adequadas as políticas 

contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta 

as circunstâncias; --------------------------------------------------  

d) a apreciação dos valores orçamentados com os valores 

executados; ---------------------------------------------------------  

e) a verificação do cumprimento do limite da dívida total  

municipal; e --------------------------------------------------------  

f) a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a 

apresentação das demonstrações financeiras. ------------------  

Reservas ---------------------------------------------------------------  

4. Como resultado do nosso exame anotamos que; ---------------  

4.1. Não obtivemos a confirmação do registo da titularidade de 

alguns bens imóveis que integram o Ativo Imobilizado 

Corpóreo do Município. -------------------------------------------  

4.2. Relativamente aos bens de domínio público afetos ao 

Municipio, não obtivemos informação necessária e completa 

que garanta que as Demonstrações Financeiras Semestrais 
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reflitam a universalidade daqueles bens, tanto em 

quantidade, como em valor, pelo que não podemos formar 

opinião acerca do impacto que o seu reconhecimento teria 

nas contas. ----------------------------------------------------------  

Opinião ----------------------------------------------------------------  

5. Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos 

ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não 

existissem as limitações descritas nos parágrafos n° 4.1 e 4.2 

acima, não temos conhecimento de quaisquer situações que 

afetem de forma significativa a conformidade das citadas 

demonstrações financeiras e da informação financeira 

adicional com os princípios contabilísticos geralmente aceites 

em Portugal previstos no POCAL. ----------------------------------  

Ênfases -----------------------------------------------------------------  

6. Sem afetar a opinião expressa no parágrafo anterior, 

chamamos a atenção para as situações seguintes: ----------------  

6.1. A participação de capital na empresa local totalmente 

detida pelo Município, TEGEC - Trancoso Eventos, E.E.M.,  

encontra-se mensurada pelo Método de Equivalência 

Patrimonial. Na sequência do Regime Jurídico da Atividade 

Empresarial Local, aprovado pela Lei n.º 50/2012 de 31/08,  

e por força do disposto nos artigos 61º e 62.º daquele 

diploma, o órgão deliberativo do Município de Trancoso 
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deliberou em 28/02/2013 pela fusão por incorporação da 

referida empresa local na empresa PACETEG. O processo 

foi submetido a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 

tendo em 29/01/2014 sido recusado o respetivo visto e 

encontrando-se em fase de recurso. ------------------------------  

6.2. Para efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 

73/2013 de 3 de setembro, o Município de Trancoso 

encontra-se em situação passível de recurso obrigatório ao 

mecanismo de saneamento financeiro. ---------------------------  

6.3. A execução orçamental global da receita e da despesa no 

primeiro semestre foi respetivamente de 33,81% e de 

28,36%.’ ------------------------------------------------------------  

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

Mais, foi deliberado submeter este parecer à apreciação da 

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

*A18*  Análise, discussão e votação acerca de um pedido de apoio:  

Em seguida, foi presente o ofício número 3286 que deu entrada 

na secretaria da Câmara, em 19 do corrente mês de novembro, 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso, a solicitar atribuição de um apoio extraordinário, 

para minimizar o elevado dispêndio monetário suportado pela 

Associação e relacionado com a época dos fogos florestais. ----  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 10.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

Intervindo, o senhor Presidente da Câmara referiu-se, 

novamente, ao acordo celebrado entre a Câmara Municipal de 

Trancoso e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, para dizer que o mesmo vai exigir um 

enorme esforço financeiro, por parte do município. --------------  

*A19*  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. ---------------------------------------------  

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

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

Pelas 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:  


