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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2012. -----  

*A1*  Aos 21 dias do mês de junho do ano 2012, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso , sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues , João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador  e António Nascimento. --  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justif icada a falta de comparência à presente reunião 

da senhora vereadora doutora Ivone Mouco. ----------------------  

*A3*  Às 16,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de setembro, na redação da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar as atas das reuniões de 4 e 

23 do passado mês de maio, dispensando a sua leitura em 

virtude destas terem sido antecipadamente distribuídas a todos 

os membros da Câmara e que para efeitos do disposto no 



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 2 .    Reuniã o  de    2 1 -0 6 -2 0 1 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

número 1 do artigo 91º do diploma atrás citado, as atas ora 

aprovadas, sejam afixadas no átr io do edifício dos Paços do 

Município de Trancoso.  ----------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 117 datado de 20 do corrente mês de junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 334.527,30 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 301.890,58 €.  ----------------  

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

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

António Nascimento tendo chamado à atenção para a 

necessidade de proceder, com alguma urgência, a limpeza das 

margens na barragem da Teja, bem como as bermas na estrada 

de acesso à mesma, para além de outros locais, que naquele 

espaço, justifiquem ser limpos.  -------------------------------------  

A este propósito, o senhor vereador doutor António Oliveira  

afirmou que já tinham sido solicitados orçamentos para os 

referidos trabalhos.  ---------------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente, tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para lembrar, que, estando já no final do mês 

de junho, encontram-se ainda por pagar as senhas de presença 

dos senhores vereadores e dos membros da Assembleia 
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Municipal.  -------------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara, informou que as 

referidas senhas iriam ser pagas durante o mês de julho.  --------  

*A8*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara tomou a palavra 

para se congratular pelas evidentes melhorias do estado de 

saúde do senhor vereador doutor António Oliveira, tendo este 

agradecido.  ------------------------------------------------------------  

*A9*  De seguida tomou a palavra o  senhor vereador doutor António 

Oliveira, tendo chamado à atenção para a necessidade de alterar 

o sinal de trânsito que se encontra colocado no final da rua 

Conde de Tavarede, co cruzamento com a avenida doutor 

Fernandes Vaz.  --------------------------------------------------------  

De facto, acrescentou, o sinal de STOP ali existente não tem 

qualquer efeito prático, pois o muro da casa do doutor Isidoro, 

impede qualquer visibilidade relativamente ao lado esquerdo do 

já referido cruzamento.  ----------------------------------------------  

Assim, proponha que o mesmo seja substituído por um sinal de 

perda de prioridade.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada.-----------------------------------------------------------  

*A10*  Seguidamente, o Executivo Municipal recebeu diversos 

moradores e proprietários de terrenos no Bairro de São Marcos.   

Assim, estes Munícipes, no âmbito do período de audiência 
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prévia decorrente do processo de classificação do Campo da 

Batalha de Trancoso, como Monumento Nacional, pretenderam 

questionar a Câmara Municipal, relativamente à posição tomada 

pela autarquia, face à área proposta a classificar, perguntando 

designadamente se seria necessária a totalidade daquela área, 

que consideram excessiva.  -------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara lembrou de seguida os grande s 

objetivos daquele processo de classificação, bem como as 

implicações que o mesmo traria para os proprietários dos 

referidos terrenos, sendo a mais significativa a impossibilidade 

de construção na zona a classificar.  --------------------------------  

Os proprietários atrás referidos, lembraram ainda que todo o 

espaço em causa se encontra profundamente abandonado, com 

muito lixo, não tendo ali sido ainda concretizado qualquer 

projeto, perguntando por isso, que plano s tinha o Município 

para aquela zona.  -----------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara referiu a este propósito, esperar 

que o processo de classificação abre outras oportunidades de 

investimento, permitindo assim requalificar aquele espaço.  -----  

Seguidamente o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

lembrou que, há já alguns anos, foram criadas expetativas, de 

ali ser construído um equipamento, o Centro de Interpretação 

da Batalha, pelo que a sua não concretização gerou um 
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sentimento de frustração em muitas pessoas.  ----------------------  

A este propósito, o senhor Presidente da Câmara afirmou que a 

decisão tomada pela Câmara de não construir ali o Centro de 

Interpretação da Batalha, mas sim no Centro Histórico, não 

impede de se realizarem no espaço de São Marcos, outros 

projetos, que dalguma forma, requalifiquem o mesmo espaço.  --  

ORDEM DO DIA 

*A11*  Análise, Discussão e Votação do Relatório de Gestão / 

Prestação de Contas Consolidadas, relativas ao exercício 

económico de 2011:  --------------------------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara  colocou à 

discussão o assunto referido em epígrafe, afirmando que, face 

ao envio dos citados documentos aos sen hores vereadores, se 

dispensava da sua apresentação, manifestando-se disponível 

para qualquer esclarecimento.  ---------------------------------------  

Uma vez que não foram solicitados quaisquer esclarecimentos,  

passou-se de imediato à votação, tendo os mesmos sido 

aprovados por maioria, com os votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista .  ----------------------------------  

*A12*  Pedido de autorização prévia da Assembleia Municipal para 

realização das despesas plurianuais com transportes e 

refeições escolares respeitantes ao ano letivo 2012/2013 e 

contratação da prestação de serviços relativos á aquisição 
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de plataforma eletrónica, no âmbito do Código dos 

Contratos Públicos:  -------------------------------------------------  

Nos termos do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a 

assunção de compromissos plurianuais, está sujeit a à 

autorização prévia do órgão deliberativo municipal.  -------------  

Assim, a abertura dos procedimentos relativos à contratação 

dos transportes e refeições escolares do próximo ano letivo, 

bem como a contratação da prestação de serviços relacionados 

com a aquisição da plataforma eletrónica, obrigação dec orrente 

dos contratos públicos, e envolvendo os referidos 

procedimentos, despesas plurianuais, carecem os mesmos, nos 

termos da lei,  de prévia autorização da Assembleia Municipal.  -  

Desta forma, a Câmara Municipal, deliberou requerer ao 

referido órgão autárquico, a autorização para as contratações 

atrás mencionadas e consequente assunção de despesas, 

estimando-se para cada um dos procedimentos os seguintes 

valores: ----------------------------------------------------------------  

 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 

Transportes Escolares 78.450€ 135.455€ --- --- 

Refeições Escolares 50.000€ 105.000€ --- --- 

Plataforma Eletrónica 2.500€ 5.000€ 5.000€ 2.500€ 

 

*A13*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 260 da Secção de Obras 
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Particulares que deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente  

mês de junho, de Maria Augusta Neves Campos Pereira 

Caramelo, residente em Coimbra, na qualidade de proprietária, 

a solicitar isenção de licença de utilização de um forno, sito na 

rua da Fonte, em Zabro, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 1355 da freguesia de Moreira de Rei, uma vez que o 

mesmo foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

interessada, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A14*  Empreitada de Obras Públicas para a Concretização de um 

Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Trancoso, que inclui a Construção do Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso e a Remodelação da Iluminação 

Pública dentro da Zona de Muralha do Centro Histórico, 

classificado como Aldeia Histórica - Auto de Medição 

número 10 (C.I.C.): Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos  

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Manuel Rodrigues Gouveia, SA, está em 

conformidade com os trabalhos realizados e com os preços 

unitários registados na proposta , no valor de 26.007,46 euros.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto  de medição, 
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procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

*A15*  Classificação do Campo da Batalha de Trancoso, como 

Monumento Nacional – audiência prévia:  De seguida, foi 

presente o requerimento número 1359, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês de junho, do 

IGESPAR, que relativamente ao assunto referido em epigrafe, 

dá dar conta que:  ------------------------------------------------------  

1. Na sequência da publicação do Decreto-Lei n° 309/2009, 

de 23 de outubro, o processo de eventual classificação 

do Campo de Batalha de Trancoso foi reapreciado, 

tendo sido objeto de novo pa recer da Secção do 

Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho 

Nacional de Cultura (SPAA - CNC). -----------------------  

2. Assim, nos termos do artigo 25º do Decreto-Lei acima 

referido, e de acordo com os artigos 100º e seguintes do 

Código do Procedimento Administrativo, notifico que, 

em 26 de outubro de 2011, a Secção do Património 

Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 

Cultura (SPAA - CNC), emitiu parecer favorável à 

classificação como Monumento Nacional do Campe de 

Batalha de Trancoso, também designado por Campo 

Militar de São Marcos, situado no Lugar de São Marcos, 

considerando toda a área a classificar como zona non 
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aedificandi, conforme proposto pela Direção Regional 

de Cultura do Centro.  ----------------------------------------  

3. Mais informa de que foi enviado para publicação no 

Diário da República, o Projeto de Decisão relativo ao 

assunto.  -------------------------------------------------------  

4. Caso essa autarquia pretenda divulgar o Projeto de 

Decisão, este Instituto autoriza, desde já, que seja 

estabelecida a hiperligação à sua página eletrônica 

(www.igespar.pt), a qual será atualizada (Património / 

Classificação do Património / Consultas Públicas) na 

data da publicação do Anúncio no Diário da República.   

5. O processo administrativo original estará disponível 

para consulta na Direção Regional de Cultura do Centro 

(DRCC), Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, Jardim 

da Manga, 3000 - 303 Coimbra.  ----------------------------  

6. Nos termos do artigo 26º do já citado decreto-lei,  a 

consulta pública terá a duração de 30 dias úteis, e as 

observações dos interessados deverão ser apresentadas 

junto da Direção Regional de Cultura do Centro que, 

nos termos do artigo 28º, se pronunciará no prazo de 15 

dias úteis.  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar opinião escrita dos 

técnicos do município, designadamente do engenheiro Vítor 
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Jorge, arquiteto Tiago, doutora  Céu Crespo e doutora Carla 

Santos, até à próxima reunião de Câmara na próxima semana, 

devendo também refletir sobre a área e as medidas que são 

propostas.  -------------------------------------------------------------  

*A16*  Plano de Transportes Escolares:  Em seguida foi presente 

informação dos serviços dando conta que t endo organizado o 

Plano de Transportes Escolares, para o ano letivo 201 2-2013 de 

acordo com o artigo 4°, do Decreto -Lei n° 299/84, de 5 de 

setembro, de que do presente Plano fazem parte uma rede de 

transportes públicos em carreira de horário, cuja concessão 

pertence às empresas Viúva Carneiro & Filhos, Lda. com sede 

na cidade de Meda, Rodocôa - Transportes, SA, com sede em 

Pinhel e Empresa Automobilista de Viação e Turismo, com sede 

em Lamego, garantindo estes, o transporte dos alunos que 

residem nos lugares e localidades de todo o concelho que 

frequentem os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de 

Trancoso.  --------------------------------------------------------------  

No próximo ano letivo, encontram-se ainda incluídos, neste  

Plano de Transportes, com destino a Trancoso, os alunos do 1º 

ciclo das localidades de Gui lheiro, Mendo Gordo, Torre do 

Terrenho, Terrenho e Castanheira, na sequência do 

encerramento do estabelecimento de ensino do 1º ciclo da Torre 

do Terrenho.  -----------------------------------------------------------  
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Encontra-se também previsto neste Plano o transporte dos 

alunos que frequentam o Jardim de Infância de Tamanhos, 

residentes em Vale de Mouro e Torres, bem como os alunos 

residentes em Vale de Mouro, Tamanhos, Torres e Carnicães 

que vão frequentar o estabelecimento de ensino do pré-escolar 

e 1.° Ciclo do Ensino Básico em Freches, os alunos que vão 

frequentar os estabelecimentos de ensino de Reboleiro, Palhais, 

Cogula e Zabro e ainda os alunos do 2º e 3º ciclos residentes 

em Garcia Joanes e Feital, que frequentam o estabelecimento de 

ensino em Vila Franca das Naves, devendo ser definido qual o 

meio de transporte a utilizar .  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de 

Transportes Escolares, devendo ser submetido para 

autorização à Assembleia Municipal, dado ser encargos 

plurianuais. -----------------------------------------------------------  

*A17*  Pedido Prévio de Autorização para Envio de 

Correspondência:  Em seguida foi presente informação do  

Gabinete de Apoio ao Emigrante a dar conta que visando 

prestar um serviço gratuito, eficiente, atencioso e humano aos 

cidadãos emigrantes, tratando dos seus assuntos na integra, a 

solicitar autorização para o envio de correspond ência normal 

ou registada, caso haja necessidade de comprovar que foi 

expedida.---------------------------------------------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho. 

‘Atendendo a que o Município  se associou em parceria com a 

Secretaria de Estados das Comunidades e ter sido prática o s 

municípios associados assumir a despesa da correspondência, 

determino que assim se proceda assumindo a correspondência 

por parte do Município. À ratificação da Câmara. ’  --------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  

*A18*  Pedidos de Cedência de Transporte:  -----------------------------  

Em seguida foi presente o pedido de transporte que de seguida 

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

- Uma deslocação a Fátima, em 10 de junho, tendo o 

respetivo transporte sido efetuada pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 700 euros.  ------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudica a realização do transporte à empresa 

Viúva Carneiro, Limitada, conforme proposta. À reunião para 

ratificação’.  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  

Em seguida foi presente o pedido de transporte que d e seguida 

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

- Uma deslocação a Senhora da Lapa, em 26 de junho, 

tendo o respetivo transporte sido efetuada pela empresa 

Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 250 
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euros.  -----------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Adjudica a realização do transporte à empresa Viúva 

Carneiro, Limitada, conforme proposta. À reunião para 

ratificação’.  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  

Em seguida foi presente o pedido de transporte que de seguida 

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

- Uma deslocação a Seia, em 27 de junho, tendo o 

respetivo transporte sido efetuada pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 400 euros.  ------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Adjudica a realização do transporte à empresa Viúva 

Carneiro, Limitada, conforme proposta. À reunião para 

ratificação’.  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar.  -------------------------  

*A19*  Eventos de Promoção e Divulgação:  Em seguida, foi presente 

o ofício do Clube Escape Livre da Guarda, a solicitar para o 

Raid Inatel TT Douro, a realizar entre 1 e 3 de junho, uma 

visita guiada ao castelo bem como a entrega de documentação 

turística para cerca de 50 equipas , assim como para o Dacia 

Duster Aventura 4x2, a realizar entre 22 e 24 de Junho, a oferta 

do jantar no Hotel Turismo para cerca de 90  pessoas. ------------  
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O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: ‘1. 

Ao Posto de Turismo, para providenciar as visitas guiadas tal 

como solicitado; 2. Oficiar ao Clube Escape Livre que face às 

contingências financeiras não é possível oferecer o jantar do 

dia 22 de junho, a não ser a metade dos participantes; 3. 

Solicitar preço para 45 refeições e depois cabimentar -se; 4. À 

reunião de Câmara para ratificação.’  -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A20*  Bancas no Mercado Municipal:  Tendo sido publicitado por 

Edital que se encontram vagas bancas no Mercado Municipal, 

foram presentes os seguintes requerimentos:  ----------------------  

- Para Venda de Pão:  --------------------------------------------  

Requerimento número 1149 da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 11 do passado mês de maio, de Maria 

de Lourdes Lopes Pina Simões, com sede em Tondela;  --  

Requerimento número 1213 da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 17 do passado mês de maio, de Directo 

– Distribuição e Comércio Alimentar , com sede 

Cortiçada.  ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder a Maria de Lurdes Lopes 

Pina Simões a banca nº 19 e Directo –  Distribuição e 

Comércio Alimentar a banca nº 20 . --------------------------------  

- Para Venda de Peixe:  ------------------------------------------  
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Requerimento número 1107 da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 4 do passado mês de maio, de Ivo Luís 

Ramos Fernandes, com sede em Trancoso; ----------------  

Requerimento número 1111 da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 7 do passado mês de maio, de 

Beirapeixe – Comércio de Peixe, Unipessoal, Limitada , 

com sede Gouveia;  --------------------------------------------  

Requerimento número 1117 da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 7 do passado mês de maio, de Fernando 

Pedro Pereira Torres, com sede Ervas Tenras.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder a Ivo Luís Ramos 

Fernandes as bancas nº 1 e 2. --------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos t ermos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A21*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesia de Vilares e 

Carnicães, com vista à Execução da Candidatura ao 

Programa PRODER –  Ação 1.6.5 ‘Estruturantes – 

Eletrificação Rural:  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do artigo nº 66, da 
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Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na sua atual redação, a 

aprovar a presente proposta de de legação de competências na 

Junta de Freguesia de Vilares, tendo em vista a realização das 

eletrificações na Quinta do Lugar do Pé da Rolha, sita em 

Maçal da Ribeira e a Ampliação da Rede de Baixa Tensão e 

Iluminação Pública na Quinta do Lugar da Fonte das Aves, 

sita no seguimento da estrada Vilares - Vila Franca das 

Naves, bem como na Junta de Freguesia de Carnicães, tendo 

em vista a Ampliação da Rede de Baixa Tensão e Iluminação 

Pública na estrada Municipal entre Carnicães e Baraçal, 

permitindo desta forma que as referidas Autarquias, possam 

concretizar as candidaturas por si apresentadas ao programa 

PRODER – Acão 1.6.5 – “Projetos Estruturantes –  

Eletrificação Rural”, devendo ser outorgado o competente 

protocolo, nos termos da lei.  ----------------------------------------  

Mais foi deliberado, sujeitar esta proposta, de acordo com a 

legislação já mencionada, à autorização da Assembleia 

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

*A22*  Proposta de Transferências Financeira para as Juntas de 

Freguesia:  Em seguida o senhor Presidente da Câmara, 

apresentou sobre o assunto em epígrafe, a p roposta, que se 

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

---------------------------- ‘PROPOSTA  -------------------------------  
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Considerando: --------------------------------------------------------  

1. Que as Juntas de Freguesia recebem diretamente do OGE 

uma participação no Fundo de Financiamento das Freguesias 

(FFF); ------------------------------------------------------------------  

2. Que tal receita e correspondente a que os Municípios 

recebem do OGE; -----------------------------------------------------  

3. Que não resulta da Lei qualquer obrigação para as Câmaras 

Municipais de transferência de novas receitas para as 

freguesias;  -------------------------------------------------------------  

4. Que a Câmara Municipal de Trancoso tem vindo a investir 

em todas as freguesias, diretamente  ou por delegação de 

competências importâncias significativas em infraestruturas e 

equipamentos, bem como, atribuindo subsídios e outras 

subvenções;  ------------------------------------------------------------  

5. Considerando, finalmente, que o contexto económico que o 

Pais vive, obriga os Municípios a redução subs tancial da 

despesa em face, quer da diminuição das suas receitas, quer no 

quadro da nova Lei dos Compromissos;  ---------------------------  

Assim a proposta de transferência de capital a atribuir as 

Juntas de Freguesia para o ano de 2012, será feita de acordo 

com os seguintes critérios: ------------------------------------------  

a) Atribuir uma importância igual para todas as Juntas no 

montante de 1000 euros;  -------------------------------------  
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b) Atribuir a importância de 500 euros por cada 200 

habitantes, até ao limite de 3000 euros.  -------------------  

Freguesia s  Hab.  Valor f ixo  500€/200 hab.  Tota l  

Atr ibuído  

Aldeia Nova 332 1.000 1.000 2.000 

Carnicães 153 1.000 500 1.500 

Castanheira 196 1.000 500 1.500 

Cogula 190 1.000 500 1.500 

Cótimos 182 1.000 500 1.500 

Feital 78 1.000 500 1.500 

Fiães 271 1.000 1.000 2.000 

Freches 455 1.000 1.500 2.500 

Granja 151 1.000 500 1.500 

Guilheiro 183 1.000 500 1.500 

Moimentinha 247 1.000 1.000 2.000 

Moreira de Rei  468 1.000 1.500 2.500 

Palhais 217 1.000 1.000 2.000 

Póvoa do Concelho 281 1.000 1.000 2.000 

Reboleiro 324 1.000 1.000 2.000 

Rio de Mel 325 1.000 1.000 2.000 

Sebadelhe da Serra 130 1.000 500 1.500 

Souto Maior 130 1.000 500 1.500 

Tamanhos 252 1.000 1.000 2.000 
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Terrenho 109 1.000 500 1.500 

Torre do Terrenho 157 1.000 500 1.500 

Torres 137 1.000 500 1.500 

Santa Maria 1.665 1.000 3.000 4.000 

São Pedro 1.703 1.000 3.000 4.000 

Valdujo 192 1.000 500 1.500 

Vale do Seixo 140 1.000 500 1.500 

Vile Franca das Naves 963 1.000 2.500 3.500 

Vila Garcia 117 1.000 500 1.500 

Vilares 206 1.000 1.000 2.000 

Total 9.954 29.000 28.000 57.000 

 

A Câmara Municipal deliberou aprovar por maioria, com as 

abstenções dos senhores vereadores professor Amílcar 

Salvador e António Nascimento, a presente proposta  nos seus 

precisos termos.  ------------------------------------------------------  

*A23*  Reposição do Equilíbrio em Entidades Participadas:  

Seguidamente a Divisão Financeira informou a Câmara que de 

acordo com o disposto no nº. 2, do artigo 31º da Lei 53-F, de 

29 de dezembro de 2006, "caso de o resultado de exploração 

anual operacional acrescido dos encargos financeiros se 

apresentar negativo, é obrigatória  a realização de uma 

transferência financeira a cargo dos sócios, na proporção 

respetiva da participação social". ----------------------------------  
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Tendo sido o primeiro exercício económico em que a entidade 

participada Encanta - Restauração e Serviços de Trancoso, 

Limitada apresentaram desequilíbrio nas contas de exploração,  

e não tido por isso sido possível prever tal situação à data de 

elaboração e aprovação do orçamento para o exercício de 2012, 

tornou-se necessário proceder a uma Revisão Orçamental, que 

desse suporte a tal transferênc ia. -----------------------------------  

No que concerne à participação indireta na entidade PACETEG, 

em que a TEGEC, EEM participa em 49% do capital, e apesar 

da insistência para que fossem apresentadas as contas 

aprovadas e desta forma efetuar a reposição do equilíbrio 

previsto na lei, só já no decurso do mês de junho foi possível 

apurar o montante a transferir.  --------------------------------------  

Neste contexto, propõem-se a realização de uma transferência 

para as entidades participadas Encanta - Restauração e Serviços 

de Trancoso, Limitada, no valor de 1.357,05 euros e de 

12.414,24 euros, com vista à reposição do referido equilíbrio, 

na proporção da participação direta no capital da primeira 

entidade, e indireta no caso da PACETEG, por via da 

participação da TEGEC, EEM no capital desta última.  -----------  

A Câmara Municipal deliberou proceder à atribuição às 

entidades referidas dos montantes que se destinam ao 

equilíbrio de contas do exercício de 2011 de harmonia com a 
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informação, com os votos contras dos senhores vereadores do 

Partido Socialista. ----------------------------------------------------  

*A24*  Proposta para venda de ETAR:  Seguidamente foi presente a 

informação da Gestão de Armazém a dar conta que o Município 

de Trancoso tem em estaleiro uma ETAR compacta, que se 

encontra avariada e sem qualquer tipo de aproveitamento para 

os serviços, sendo a referida  ETAR totalmente fabricada em 

ferro, podendo ser vendida para sucata.  ----------------------------  

Mais se informa que o preço corrente por Kg de ferro para 

sucata é de 0,16€.  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a venda por proposta 

de carta fechada, tendo o valor base de 0,16 euros por 

quilograma. -----------------------------------------------------------  

*A25*  Indemnização por Ocupação de Terreno com Alargamento 

de Estrada:  De seguida, foi presente o requerimento número 

1424, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do 

corrente mês de junho, de Amália de Jesus Matias, Josefina 

Matias Teixeira Araújo e Adelina Matias Teixeira Araújo, 

residente em Vila Franca das Naves, a solicitar o pagamento 

pela ocupação de terreno na rua da Póvoa, bem como a 

demolição de um muro para abertura de várias ruas e 

alargamento de outras.  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor o pagamento  por metro 
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quadrado de 22.52 euros a título de indemnização pelo terreno 

e muro de vedação.  ---------------------------------------------------  

Não participou na discussão e votação o senhor Presidente da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------  

*A26*  Indemnização por Quebra de Vidro:  Seguidamente foi 

presente a informação das Obras por Admini stração Direta a 

dar conta que por motivo de trabalhos efetuados com uma 

roçadora no mercado, junto ao Centro de Saúde, foram 

projetadas areias existentes no local, que embateram na viatura 

estacionada no referido Centro e estas partiram um vidro lateral 

no valor de 84,27 euros, da viatura matricula 32-GS-21, 

propriedade de Nuno Ricardo Vicente.  -----------------------------  

A Câmara Municipal, atendendo à informação e ao nexo de 

causalidade que imputa a responsabilidade ao Município 

deliberou pagar como indemnização o valor de 84,27 e uros ao 

senhor Nuno Ricardo Vicente.  -------------------------------------  

*A27*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento da 

Associação Cultural e Juvenil da Ribeirinha de Trancoso, com 

sede em Reboleiro a solicitar subsídios de 10.000 euros para as 

atividades da Associação.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio no valor de 

7.200 euros, mediante protocolo.  -----------------------------------  

*A28*  Oferta de Material:  De seguida, foi presente o requerimento 
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do Rotary Club de Trancoso a solicitar 9 livros para oferta aos 

voluntários no projeto da Universidade Sénior .  -------------------  

A Câmara Municipal deliberou oferecer 9 livros ao Rotary 

Clube de Trancoso. ---------------------------------------------------  

*A29*  Aceitação de Despesas Resultantes dos Arrendamentos, 

respeitantes aos Equipamentos objeto de Contrato de 

Arrendamento celebrado entre o Municipio de Trancoso e a 

PACETEG, no exercício de 2010:  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar o pagamento das 

despesas relativas a consumo de água e energia elétrica, 

decorrentes dos arrendamentos referidos em epígrafe.  ---------  

*A30*  Apoio à Família –  CAF, no Ensino Pré-Escolar e 

Fornecimento de Refeições aos estabelecimentos do 1º Ciclo 

do Concelho de Trancoso – Estabelecimento de Protocolos 

para o Ano letivo 2011-2012:  --------------------------------------  

Na sequência da comunicação da DREC, a propósito das 

transferências, relacionadas com as matérias referidas  em 

epigrafe, a Câmara Municipal deliberou celebrar os protocolos 

com as entidades que prestam o apoio, no serviço de refeições e 

prolongamento de horário, conforme mapa que se seguidamente 

se reproduz:  -----------------------------------------------------------  

- Freguesia Castanheira: no valor de 1.115,64 €;  ----------  

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso . –  Cogula no 
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valor de 3.014,05 € ; ---------------------------------------  

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso. – Freches no 

valor de 3.651,84 € ; ---------------------------------------  

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso. – Torre 

Terrenho no valor de 1.096,59 €;  -----------------------  

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso. – Tamanhos 

no valor de 3.339,97 €;  -----------------------------------  

- Liga Amigos de Palhais  no valor de 2.169,30 €;  ----------  

- Centro Social Paroquial de Vila Franca das Naves no 

valor de 22.717,78 €;  --------------------------------------  

- Centro Social Paroquial de Trancoso no valor de 

13.356,69 €;  ------------------------------------------------  

- A.C.R. Rio de Mel no valor de 2.271,29 €;  ----------------  

- TEGEC no valor de 3.059,69 €;  -----------------------------  

- TEGEC – 4ª sala no valor de 5.338,60 €.  ------------------  

*A31*  Subsídios:  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir os seguintes apoios às 

entidades a seguir enunciadas:  -------------------------------------  

- Associação de Desenvolvimento Regional – Territórios 

do Côa, no valor de 9.000 euros, como 

comparticipação das despesas de funcionamento;  ----  

Associação de Municípios da Cova da Beira, no valor de 

57.006,59 euros, como cofinanciamento de projeto de 
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desenvolvimento;  ------------------------------------------  

COMURBEIRAS - Comunidade Intermunicipal – CIM, no 

valor de 8.000 euros, como comparticipação de 

despesas de funcionamento;  -----------------------------  

Região de Turismo da Serra da Estrela, no valor de 4.570 

euros, como comparticipação das atividades.  ----------  

*A32*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

minuta para efeitos de execução imediata.  -------------------------  

*A33*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A34*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos  a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

Administrativa que a redigiu. ---------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa :  

 


