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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 15 DE JULHO DE 2015. -----------------------  

*A1* Aos 15 dias do mês de julho do ano de 2015, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, Paulo Matias, Ivone Mouco, Augusto Rente, 

doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. -------------------  

*A2* Às 14,15 horas, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara 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 8 

do corrente mês de julho 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. ---  

*A4* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

133, datado de 14 do corrente mês de julho e que apresenta os 

seguintes valores: -----------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 598.568,28€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 322.949,31€. ----------------  

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

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

Rogério Tenreiro, para, na sequência da questão que foi 

formulada ao senhor Presidente da Câmara, na sessão da última 

Assembleia Municipal, lhe perguntar se já tinha alguma 

resposta àcerca da participação variável no IRS dos munícipes, 

aprovada pela Assembleia Municipal de Trancoso e que não 

estava a ser refletida nas liquidações de imposto feitas aos 

mesmos. Perguntou, ainda, se, não sendo possível os munícipes 

beneficiarem da redução aprovada (2,5%), previsivelmente 

77.000€, durante o corrente ano, já tinha alguma perspetiva de 

como os vir a compensar no futuro. --------------------------------  

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

Inocêncio, para formular a seguinte questão: ----------------------  

‘Na sequência da extinção do CLDS+ de Trancoso, solicito que 

me informe, senhor Presidente, se a Câmara Municipal está a 

preparar alguma candidatura e, em caso afirmativo, qual o 

parceiro da mesma.’ --------------------------------------------------  
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Em resposta às questões formuladas, o senhor Presidente da 

Câmara começou por afirmar que, por lapso dos serviços, a 

comunicação à Autoridade Tributária que deveria ter ocorrido 

até final de 2013, respeitante à redução na taxa variável de IRS, 

não foi feita e, como tal, os munícipes não estão a beneficiar da 

mesma. Acrescentou que uma forma possível de atenuar o 

problema será, este ano, a Câmara Municipal propor à 

Assembleia Municipal que se prescinda de 5% daquela taxa 

variável, mas que tal assunto será, posteriormente, apreciado 

pelo órgão executivo. ------------------------------------------------  

No que diz respeito ao CLDS+, o senhor Presidente da Câmara 

começou por referir que foi com surpresa e desagrado que o 

executivo municipal constatou que, na listagem de territórios a 

abranger por novos CLDS, não aparece Trancoso, à semelhança 

do que acontece, por exemplo, com Celorico da Beira e 

Figueira de Castelo Rodrigo. Acrescentou que, de imediato, se 

havia reagido a essa situação, enviando um ofício ao senhor 

Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social 

que se anexa, manifestando o desagrado da Câmara Municipal e 

solicitando-lhe um justificação para o facto. Disse ainda que, 

informalmente, tinha tido conhecimento que, em outubro, viria 

a ser possível formular novas candidaturas para os CLDS que 

agora acabaram o seu período de vigência. Concluiu, afirmando 
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que seria justo, aqui, realçar o trabalho desenvolvido pelo 

CLDS+ de Trancoso. -------------------------------------------------  

---------Oficio enviado ao senhor Secretário de Estado ----------  

------------da Solidariedade e da Segurança Social ----------------  

‘ASSUNTO: Candidaturas a Contratos de Desenvolvimento 

Social ------------------------------------------------------------------  

-------------------------------Excelência, -----------------------------  

O concelho de Trancoso é um território de interior, de baixa 

densidade populacional, onde com acuidade se fazem sentir os 

efeitos do despovoamento e envelhecimento, do desemprego e 

da pobreza. ------------------------------------------------------------  

Foi assim com surpresa que verifiquei que este município foi 

estranhamente excluído da possibilidade de apresentar 

candidatura para Contratos de Desenvolvimento Social 

(CLDS), no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e 

Emprego, não sendo incluído na listagem de territórios a 

abranger pelos CLDS-3G. -------------------------------------------  

Não posso compreender os critérios que presidiram à decisão 

de excluir o município de Trancoso da possibilidade de 

apresentar candidatura, tanto mais que, como os restantes 

concelhos do distrito da Guarda que foram incluídos na 

listagem anexa ao concurso, o concelho de Trancoso preenche 

infelizmente os requisitos para ser considerado território a 
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abranger pelos CLDS-3G, nos termos do art. 2° do 

Regulamento Específico dos CLDS-3G, anexo à Portaria n° 

179-B/2015, de 17 de junho. -----------------------------------------  

Com efeito, trata-se de um território afetado pelo desemprego, 

onde se verificam situações críticas de pobreza, 

particularmente infantil, e é sobretudo um território muito 

envelhecido. Tudo isto levaria necessariamente a considerar a 

sua inclusão como município passível de candidatura aos 

CLDS-3G, tal como o foi a generalidade dos concelhos vizinhos 

que padecem das mesmas problemáticas. Tal não foi a decisão 

tomada, o que muito se estranha. -----------------------------------  

Solicito assim a V.Exa que, atentas as razões invocadas, se 

digne corrigir esta discriminação negativa e incompreensível, 

que muito afetará este território concelhio, determinando a sua 

inclusão na listagem de territórios a abranger pelos CLDS-3G 

anexa ao aviso de concurso POISE-32-2015-08. ------------------  

Com os melhores cumprimentos. ------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal.’ ------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7* Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Seguidamente, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor 
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dos fundos disponíveis para o mês de julho de 2015, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei, no Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e no 

despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de julho 

último, existe, à presente data, um valor positivo para os 

mesmos, tal como consta do mapa que anexou, no valor de 

475.177,12€.-----------------------------------------------------------  

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

*A8* Apreciação de alterações aos documentais previsionais:  -----  

De seguida, foram presentes as seguintes alterações aos 

documentos previsionais: --------------------------------------------  

- 5ª ao orçamento da receita e da despesa, com um montante 

global de 9.000€; ------------------------------------------------  

- 6ª ao orçamento da receita e da despesa, com um montante 

global de 46.100€; -----------------------------------------------  

- 5ª às grandes opções do plano e a correspondente 7ª ao 

orçamento da receita e da despesa, com um montante 

global de 527.650€; ---------------------------------------------  

- 6ª às grandes opções do plano e a correspondente 8ª ao 

orçamento da receita e da despesa, com um montante 

global de 50.000€; -----------------------------------------------  

- 7ª às grandes opções do plano e a correspondente 9ª ao 

orçamento da receita e da despesa, com um montante 
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global de 89.500€. -----------------------------------------------  

Acerca deste assunto, os senhores vereadores do PSD fizeram a 

seguinte apreciação: --------------------------------------------------  

‘Relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos, aparecem 

várias alterações, quer relativamente à receita e despesa, quer 

relativamente às grandes opções do plano (3).  -------------------  

Senhor Presidente, para se apreciar uma alteração, temos que 

saber qual o seu fundamento e em que vai consistir essa 

alteração. --------------------------------------------------------------  

Consideramos que devia ter sido enviado, antecipadamente, aos 

senhores vereadores, juntamente com a ordem de trabalhos, um 

resumo das alterações a realizar e das novas propostas a 

efetuar, para que assim, em tempo útil, as mesmas possam ser 

devidamente analisadas. Nestes termos, senhor Presidente e 

uma vez que esta informação não foi disponibilizada, não 

podemos, em consciência, proceder a uma análise rigorosa das 

alterações em questão.’ ----------------------------------------------  

Reagindo a esta apreciação, os senhores vereadores do PS 

afirmaram: -------------------------------------------------------------  

‘Consideramos que a apreciação feita pelos senhores 

vereadores do PSD não tem o mínimo de fundamento, nem 

justificação, dado que, como vem sendo habitual, os 

documentos em causa sempre estiveram disponíveis nos 
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serviços do município, para poderem ser analisados pelos 

senhores vereadores e, para além disso, logo no inicio deste 

ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente de forma 

clara, precisa e objetiva referiu os fundamentos de cada uma 

das alterações.’ -------------------------------------------------------  

Voltando a intervir, a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio reforçou a posição já refletida na apreciação feita 

pelos senhores vereadores do PSD, solicitando que, juntamente 

com a ordem de trabalhos, sejam enviados resumos dos 

documentos de trabalho que irão ser analisados. ------------------  

Usando da palavra, o senhor vereador Rogério Tenreiro referiu, 

ainda, que os apoios deveriam ser descriminados, para que se 

possa fazer uma análise mais criteriosa, acerca dos mesmos. ---  

Concluindo, o senhor Presidente da Câmara afirmou que os 

documentos estão sempre disponíveis, nos serviços municipais, 

para poderem ser consultados. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento, 

atendendo a que se trata de uma competência delegada no 

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

*A9* Revogação da deliberação camarária de 06/03/2013, relativa 

à cabimentação do montante de 19.496,56€, destinado à 

aquisição da participação social do parceiro privado na 

PACETEG: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, 
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acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘A Câmara Municipal, na sequência da aprovação da 

Assembleia Municipal, da proposta de aquisição pelo 

Município, da participação social do parceiro privado da 

empresa PACETEG, pelo valor 19.496,56€, deliberou, em sua 

reunião ordinária de 06/03/2013, mandar cabimentar este 

valor, com vista à aquisição da referida participação social.  --  

Ora, tendo recentemente sido negado provimento ao recurso 

interposto pela autarquia, relativamente à decisão do Tribunal 

de Contas que recusou visar o processo de fusão da empresa 

municipal TEGEC e a empresa PACETEG, deixou de se 

justificar a concretização da referida aquisição, pelo que não 

faz sentido continuar a manter tal cabimentação. ----------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere, perante o 

circunstancialismo descrito, proceder à revogação da citada 

deliberação de 06/03/2013, permitindo assim a libertação da 

verba em causa.’ ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, atendendo à recusa do visto por parte 

do Tribunal de Contas, no que diz respeito ao processo de 

fusão da empresa municipal TEGEC, EM com a PACETEG, 

entende que deixou de se justificar a aquisição da 

participação social do parceiro privado nesta empresa e, como 
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tal, deliberou proceder à libertação da verba que, para esse 

objetivo, foi cabimentada, revogando a deliberação camarária 

de 06/03/2013. --------------------------------------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação relativas à fixação de um dia de 

comercialização destinado aos feirantes, durante o período 

da feira de São Bartolomeu 2015:  De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘- Considerando que a Feira de S. Bartolomeu se realiza de 13 

a 23 de agosto de 2015; ----------------------------------------------  

- Considerando ser habitual permitir a comercialização de 

mais um dia aos feirantes habituais do mercado semanal, 

durante o decurso da Feira de S. Bartolomeu; --------------------  

Proponho, que seja concedido comercializar, aos feirantes 

habituais do mercado semanal, no dia 22 de agosto de 2015, 

para além dos mercados semanais de 14 e 21 do mesmo mês.’ --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preços de ingresso na feira de São Bartolomeu 2015:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  
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‘Considerando que a Feira de São Bartolomeu se realiza de 13 

a 23 de agosto de 2015; ----------------------------------------------  

Tendo em conta que o Município tem em orçamento algumas 

despesas associadas a esta feira, considerando ainda o esforço 

financeiro, vem desta forma recolher a receita oriunda da 

bilheteira. -------------------------------------------------------------  

Proponho então que sejam cobrados nos seguintes dias: --------  

Dia 13 - 2,00€ a entrada; --------------------------------------  

Dia 14 - 2,00€ a entrada; --------------------------------------  

Dia 15 - 2,00€ a entrada; --------------------------------------  

Dia 19 - 2,00€ a entrada; --------------------------------------  

Dia 21 - 2,00€ a entrada; --------------------------------------  

Dia 22 - 2,00€ a entrada.’--------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação acerca de um pedido de apoio:  

De seguida, foi presente o requerimento número 1771 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do corrente 

mês de julho, da Associação dos Amigos da Caça e Pesca da 

Cabeça do Lagar, com sede em Terrenho, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 1.000€, 

destinado a uma largada de trutas na Albufeira da Teja. ---------  

A Câmara Municipal deliberou, conceder um apoio 



 
 

Ata  n . º    1 5  /  2 01 5 .    Reuniã o  de    15 -0 7 -2 0 1 5 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

financeiro, no montante de 1.000€, mediante a celebração de 

protocolo. --------------------------------------------------------------  

*A13*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta 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. -----  

*A14*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A15*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16,30 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 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:  


