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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2012.  

*A1*  Aos 26 dias do mês de dezembro 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 , doutora Ivone Mouco e 

António Nascimento. -------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 246 datado de 21 do corrente mês de dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 322.008 €;  ------------------------  

- Operações não Orçamentais: 248.330,21 €.  ----------------  

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

*A4*  Intervenções:  O senhor vereador António Nascimento tomou a 

palavra para solicitar que no futuro houvesse um melhor 

planeamento no que respeita à marcação das  reuniões de 
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Câmara, no sentido de poder conciliar o melhor possível, com o 

trabalho da agência , que é muito neste período.  ------------------  

A este propósito, o senhor Presidente da Câmara justificou o 

atraso, da apresentação da proposta de orçamento, com a 

perspetiva de poder contar já com os montantes do PAEL, o que 

não aconteceu, obrigando tal facto, a alterar a estratégia inicial.   

ORDEM DO DIA 

*A5*  Análise, discussão e votação da proposta do Mapa de 

Pessoal, Orçamento da Receita e Despesa e Grandes Opções 

do Plano para o ano de 2013: Seguidamente tomou a palavra o 

senhor Presidente da Câmara para se referir em primeiro lugar 

à proposta de Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 

2013, afirmando que o Plano de Investimentos do próximo ano 

está condicionado pela indefinição da situação da Empresa 

Municipal, sendo aquele necessariamente revisto a partir do 

segundo trimestre do próximo ano.  ---------------------------------  

Destacou ainda o facto de o PAEL não ter sido até este 

momento, visado, não permitindo o pagamento da divida de 

curto prazo, que continua por isso a inflacionar o Orçamento.  --  

Dadas estas explicações breves sobre o essencial da proposta 

apresentada, o senhor Presidente da Câmara disponibilizou -se 

para prestar os esclarecimentos que fossem solicitados.  ---------  

O senhor vereador professor Amílcar Sa lvador tomou de 
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seguida a palavra para afirmar que a proposta de Orçamento 

apresentada para 2013 é uma proposta muito mais modesta do 

que os Orçamentos de anos anteriores.  -----------------------------  

Assim, acrescentou, verifica-se que o Orçamento para 2013 

apresenta cerca de 9 milhões de euros a menos que o 

Orçamento de 2012, sendo pouco mais de metade que o de 

2011, tendo ainda menos 11 milhões de euros que o de 2010.  ---  

O senhor vereador professor Amílcar Salvador colocou ainda 

algumas questões relativamente a algumas obras que cons tam 

da proposta, tendo sido esclarecido pelo senhor Presidente da 

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

Não tendo sido solicitados mais esclarecimentos ou produzidos 

mais comentários foi a proposta de Orçamento da Receita e da 

Despesa e as Grandes Opções do Plano para 2013 colocada à 

votação,  tendo a mesma sido aprovada por maioria com os 

votos contra dos senhores vereadores do Partido Socialista . ---  

Mais foi deliberado submeter a proposta agora aprovada à 

Assembleia Municipal.  ----------------------------------------------  

Seguidamente foi presente a ‘Declaração de Voto ’ dos senhores 

vereadores do Partido Socialista que se transcreve na íntegra:  --  

--------Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013  ------  

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

----Declaração de voto dos vereadores do Partido Socialista  ---  
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‘O PS, aquando da apresen tação, discussão e votação, em anos 

anteriores, de orçamentos e grandes opções do plano da 

Câmara Municipal de Trancoso, sempre considerou imperioso 

definir estratégias de desenvolvimento centradas no combate à 

desertificação das nossas aldeias e das nossa s freguesias 

rurais.  ------------------------------------------------------------------  

O PS defendeu sempre a importância de fomentar e modernizar 

as actividades económicas e a criação de emprego no concelho 

de Trancoso, por forma a que todos aqueles que aqui nasceram 

aqui pudessem continuar a viver.  -----------------------------------  

Infelizmente, o caminho seguido pela maioria do PSD foi outro.   

À semelhança dos orçamentos anteriores, o Orçamento agora 

apresentado para 2013 caracteriza -se por um esquecimento 

total de estratégias para fomentar o crescimento económico e a 

criação de emprego, continuando na habitual demagogia das 

promessas e das ilusões.  ---------------------------------------------  

Este orçamento é, assim, mais do mesmo.  -------------------------  

É um orçamento empolado, longe da realidade e cujos dois 

principais objectivos em termos de "orientações estratégicas", 

como aliás se reconhece no 1° e 2° pontos d a página 3 das 

GOP 2013, são: "1. A diminuição do endividamento Municipal" 

e "2. A sustentabilidade económico financeira da Autarquia".  --  

Objectivos estes impossíveis de atingir face aos números agora 
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apresentados e comparativamente com os de anos anteriore s. --  

Observe-se o quadro relativo apenas às despesas previstas nos 

orçamentos apresentados nos 4 anos deste mandato autárquico:   

 2010 2011 2012 2013 

Despesas  

Correntes  

8 .753.159,00€  8.733.980,00€  9.450.452,00€  9.033.273,00€  

Despesas de 

Capi tal  

17.942.434,00€  21.115.622,00€  14.718.385,00€  6.522.613,00€  

Tota l  26.695.593,00€  29.849.602,00€  24.168.810,00€  15.555.886,00€  

 

Os números não enganam. O Orçamento para 2013 apresenta 

cerca de 9 milhões de euros a menos que o orçamento de 

2012, é pouco mais de metade que o de 2011 e tem menos 11 

milhões de euros que o de 2010.  -----------------------------------  

As despesas correntes, onde era realmente necessário cortar, 

são bem superiores às de 2010 e 2011 e pouco decre scem em 

relação a 2012.  -------------------------------------------------------  

Em contrapartida, as despesas de capital , que deviam ser 

reforçadas, são somente: cerca de 1/3 das de 2010, quase 1/4 

das de 2011 e menos de metade das de 2012 .  ---------------------  

Com tanta dívida para pagar, nomeadamente com empréstimos 

de médio e longo prazo, com dívidas a terceiros, com 

empréstimos do PAEL e outros que se pretendem contrair no 

âmbito do Plano de Saneamento Financeiro e, ainda, com as 

elevadíssimas rendas a pagar no âmbito da Parceria Público -
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Privada, certamente que os trancosenses , as empresas, as 

instituições do concelho e as Juntas de Freguesia pouco de 

bom poderão esperar deste orçamento para 2013.  ----------------  

Não descortinámos qualquer obra nova a lançar em 2013. 

Constatamos, isso sim, que muitas das obras orçamentadas em 

anos anteriores e importantes para o concelho, ainda não 

passaram do papel. Exemplos: reabilitação do Mercado 

Municipal, reabilitação dos Paços do Concelho, remodelação 

da Rua da Corredoura, recuperação do Palácio Ducal, os 

Museus, o Parque Ambiental de Vila Franca das Na ves, o Lar 

de idosos e Centro Cultural de Freches, cemitério de Trancoso, 

caminhos rurais e de acesso a povoações, saneamento básico, 

etc.  ---------------------------------------------------------------------  

Tal como dissemos há 1 ano, apostar, em tempos de crise, na 

ampliação e criação de infra-estruturas nas zonas industriais, 

que há muito deveriam estar executadas e em pleno 

funcionamento não é a opção mais correcta e vai ser, 

certamente, impossível.  ----------------------------------------------  

Para muitos trancosenses, é arrepiante e causador de muitas 

insónias pensar nos sacrifícios que terão de fazer no ano de 

2013. -------------------------------------------------------------------  

Os trancosenses vivem hoje tempos muito difíceis. O 

desemprego, os impostos e a falta de poder de compra estão a 
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asfixiar muitas famílias. O concelho está hoje pior do que há 

um, e há dois anos atrás. Muitas pessoas estão sem trabalho, 

outras sem ordenado ou com ordenados em atraso e outras 

terão mesmo de emigrar face à ausência de qualquer 

perspectiva de futuro.  ------------------------------------------------  

Este é um mau orçamento e, por isso, votamos contra.  ----------  

Os trancosenses precisam de ter esperança e acreditar num 

futuro melhor. Trancoso, pela sua excelente localização 

geográfica, pelas suas tradições já muito antigas em feiras, 

mercados e comércio, pelas suas riquezas agrícolas, turísticas 

e patrimoniais e outras é um concelho com grandes 

potencialidades.  ------------------------------------------------------  

Os Vereadores do Partido Socialista: a) Amílcar Salvador; b) 

António Nascimento; c) Ivone Mouco  ------------------------------  

Trancoso, 26 de Dezembro de 2012’  -------------------------------  

Seguidamente foi presente a ‘Declaração de Voto ’ dos senhores 

vereadores do Partido Social Democrata que se transcreve na 

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

----------------------DECLARAÇÃO DE VOTO ---------------------  

‘A maioria do PSD na Câmara Municipal de Trancoso 

apresenta a sua declaração de voto, relativamente ao Plano e 

Orçamento para 2013 que votou favoravelmente:  ----------------  

Votamos e apoiamos a proposta de Plano e Orçamento para 
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2013 nos exactos termos que consta da exposição feita na 

apresentação do Plano.  ----------------------------------------------  

Trata-se de um documento realista, perfeitamente adequado às 

exigências de rigor e de sustentabilidade financeira do 

Município, no quadro das políticas de austeridade a que nos 

obriga o Memorando de Entendimento.  ----------------------------  

Porque na verdade, são as obrigações internacionais 

assumidas pelo anterior Governo, que obrigaram a publicação 

da Lei dos Compromissos e a necessidade de redução da 

despesa e do endividamento público.  -------------------------------  

Como foi explicitado no documento referido, o Plano de 

Investimento para 2013 será concretizado em dois momentos, 

sendo que a indefinição relativa a TEGEC EM está a 

condicionar as nossas opções, que por isso serão revistas a 

partir do segundo trimestre do próximo ano.  ----------------------  

Como acontece em todos os Orçamentos Municipais do País, 

também o nosso Orçamento reflecte a necessidade de contenção 

e reduz o investimento, apesar do que atrás se referiu.  ----------  

Como se referiu, ainda, a circunstância de o PAEL não ter 

sido, até este momento, visado não permitiu o pagamento da 

divida de curto prazo, que continua a inflacionar o Orçamento.   

É certo, que o papel da Oposição é muito fácil; se o Orçamento 

é de poupança, a critica é de que não se investe nestas e 
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naquelas obras; se o Orçamento é expansionista na despesa, 

critica-se porque se não poupa.  -------------------------------------  

É natural, por isso, que se questione, onde está previsto a 

intervenção no Paço Ducal, no Mercado, na Câmara 

Municipal, na Zona Industrial, etc, etc. ----------------------------  

Presumimos, que não tenham compreendido, o que se disse, 

sobre os dois momentos deste Plano, pois que os investimentos 

previstos, são apenas aqueles, que vão ter de se iniciar a partir 

de Janeiro, até Março, todos os restantes terão previsão na 

primeira Revisão Orçamental que ocorrerá com a definição 

acerca da TEGEC EM. -----------------------------------------------  

Neste momento, está em estudo uma proposta de fusão entre um 

conjunto de Empresas Municipais do distrito, criando uma 

estrutura intermunicipal, que será apresentada em breve ao 

Governo, mas em relação à qual já existem contactos bem 

acolhidos.  --------------------------------------------------------------  

A evolução desta solução, ou a dissolução da TEGEC EM terá 

naturalmente impacto no Orçamento, pelo que se adoptou por 

esta solução a dois tempos.  ------------------------------------------  

Apesar do contexto de crise em que nos encontramos, em face 

da política de austeridade já referida, este Governo ao 

contrário do anterior não congelou as transferências para as 

autarquias e adoptou, ainda, pela primeira vez, um programa 
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bem estruturado de financiamento à divida de curto prazo, que 

visa apoiar a economia local.  ---------------------------------------  

A proposta de Plano e Orçamento para o próximo ano, v isará a 

consolidação financeira do Município, essencial à 

continuidade do investimento público.  -----------------------------  

Ao contrário do que diz a propaganda da oposição, o concelho 

de Trancoso é dos Municípios mais desenvolvidos do Distrito, 

aquele que teve o melhor resultado demográfico, isto é que 

mais fixou população, justamente a seguir à Guarda que apesar 

de ser capital de Distrito também perdeu população.  ------------  

E não há outro indicador de desenvolvimento mais importante 

para caracterizar a gestão autárquica!  ----------------------------  

Somos apontados, muito justamente, como exemplo de 

planeamento urbanístico, de preservação do património, de 

dinamização turística, de excelência das amostras comerciais, 

no fundo de excelente gestão urbana.  ------------------------------  

Pode a oposição perorar sobre o sexo dos anjos, que não pode 

esconder a realidade de um concelho modelo na sua estratégia 

de desenvolvimento.  --------------------------------------------------  

Continuaremos ao serviço dos Trancosenses a desenvolver o 

concelho.---------------------------------------------------------------  

Trancoso, 26 de Dezembro de 2012.’  -------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara colocou a 
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proposta relativa ao Mapa de Pessoal para 2013 à discussão, 

tendo dado uma breve explicação sobre o mesmo, mostrando -se 

disponível para qualquer esclarecimento que os senhores 

vereadores entendessem solicitar.  ----------------------------------  

Não tendo sido solicitados quaisquer esclarecimentos, foi a 

proposta relativa ao Mapa de Pessoal para 2013 colocada à 

votação,  tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, 

devendo esta proposta ser sujeita à próxima Assembleia 

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

*A6*  Análise, discussão e votação da proposta de Adequação da 

Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais:  Seguidamente 

foi presente a proposta sobre o assunto em epígrafe, que se 

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

--------------------------------PROPOSTA ----------------------------  

Face à publicação e entrada em vigor da lei nº 49/12 de 29 de 

agosto, os Municípios encontram-se obrigados a promover a 

adequação das suas estruturas orgânicas até 31 de Dezembro 

do corrente ano, de forma a compatibilizar a atual estrutura, 

às regras e critérios previstos na citada Lei e demais 

legislação aplicável.  -------------------------------------------------  

Assim, a nova Estrutura Orgânica dos  Serviços do Município, 

resultante da já referida adequação, contém os vetores 

essenciais e conformadores com as exigências legais, impostas 
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pelos normativos citados.  --------------------------------------------  

---Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Trancoso   

-------------------------------Artigo 1º  --------------------------------  

------------------------Tipo de Organização  -------------------------  

A organização interna dos Serviços Municipais obedece ao 

modelo de estrutura hierarquizada, constituída por uma 

unidade orgânica nuclear e por uma estrutura orgânica 

flexível, composta por unidades e subunidades orgânicas 

flexíveis.  ---------------------------------------------------------------  

-------------------------------Artigo 2º  --------------------------------  

------------------------A Estrutura Nuclear  -------------------------  

A estrutura nuclear do Município de Trancoso, é uma estrutura 

fixa, sendo composta por uma unidade orgânica nuclear, 

correspondente ao Departamento de Administração Geral.  -----  

-------------------------------Artigo 3º  --------------------------------  

1. A Estrutura flexível é composta por unidades e subunidades 

flexíveis.  ---------------------------------------------------------------  

2. Esta estrutura flexível apresenta a seguinte composição:  ----  

a) Unidades Orgânicas Flexíveis, com o limite máximo de 4.   

b) Subunidades Orgânicas Flexíveis com o limite máximo de 

2. -------------------------------------------------------------------  

-------------------------------Artigo 4º  --------------------------------  

------------------ ----Comissões de Serviço  --------------------------  
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Nos termos do nº 7 do Artigo 25º da Lei nº 49/2012 de 29 de 

agosto, são mantidas as comissões de serviço dos dirigentes em 

funções, até ao final dos períodos de duração das mesmas.’  ----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por unanimidade, 

devendo esta proposta ser sujeita à próxima Assembleia 

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

*A7*  Análise, discussão e votação da proposta de Atribuição do 

Abono das Despesas de Representação aos Titulares de 

Cargos Dirigentes da Autarquia, com efeitos desde a 

entrada em vigor da Lei nº 49/2012 de 29 de Agosto:  

Seguidamente foi presente a proposta sobre o assunto em 

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

----------------------------PROPOSTA  -------------------------------  

‘1.- Considerando que o «Estatuto do Pessoal Dirigente» 

constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com a 

redação dada pelas Leis n.ºs  64-A/2008, de 31 de dezembro, e 

3-B/2010, de 28 de abril,  alterada e republicada pela Lei n.º 

64/2011, de 22 de dezembro, dispõe no artigo 31.º, n.º 2, sob a 

epígrafe «Estatuto remuneratório» que «ao pessoal dirigente 

são abonadas despesas de representação de montante fixado 

em despacho do Primeiro-Ministro e do membro do Governo 

responsável pela área da Administração Pública».  ---------------  
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Considerando que o Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de abril,  

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 

junho, que procedeu à aplicação e adaptação à Administração 

Local Autárquica do Estatuto de Pessoal Dirigente ao pessoal 

dirigente das Câmaras Municipais, no seu artigo 15.º -A 

(aditado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006) epigrafado de 

«Despesas de representação» determina que «Ao pessoal 

dirigente da Administração local são abonadas despesas de 

representação no montante fixado para o pessoal dirigente da 

administração central, através do despacho conjunto a que se 

refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto».   

Nesse sentido, a atribuição do abono de despesas de 

representação, cujas verbas necessárias constam do orçamento 

municipal anual aprovado pela Assembleia Municipal para o 

ano de 2012, estão a ser processados aos atuais titulares de 

cargos de direção intermédia de 1.º e de 2.º grau nos 

montantes fixados para o pessoal dirigente da administração 

central previsto no artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro, e 15.º-A do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 

junho. ------------------------------------------------------------------  
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Considerando que a Lei n.º 49//2012, de 29 de agosto, 

revogando o Decreto-Lei n.º 93/2004,  de 20 de abril,  alterado 

pelos Decretos-Lei n.º 104/2006, de 7 de junho, e 305/2009, de 

23 de outubro (artigo 27.º), no seu artigo 24.º, n.º 2, faz 

depender a atribuição de despesas de representação aos 

titulares de direção intermédia de 1.º grau (diretor  de 

departamento) e 2.º grau (chefe de divisão), nos Municípios, à 

aprovação da Assembleia Municipal, mediant e proposta da 

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

Com efeito, tanto o artigo 24.º - que respeita às despesas de 

representação - como o artigo 25.º - que se reporta à 

adequação das estruturas orgânicas, nos termos do Decreto -

Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, - estão dependentes de 

aprovação da Assembleia Municipal, mediant e proposta da 

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

2.- Nesse circunstancialismo, propõe-se que a Câmara 

Municipal mantenha e conceda, com efeitos retroativos desde a 

entrada em vigor da Lei nº 49/2012 de 29 de agosto, a 

atribuição do abono de despesas de representação aos atuais 

titulares de cargos de direção intermédia de 1.º e de 2.º grau, 

nos montantes fixados para o pessoal dirigente da 

administração central previsto no artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
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de 22 de dezembro, nos termos das disposições conjugadas dos 

artigos 24.º, n.º 2, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 6.º,  

alínea a), do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e 

64.º, n.º 6, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 11 de janeiro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro.   

3.- A presente proposta depois de aprovada pelo ó rgão 

executivo (Câmara Municipal) deverá ser presente ao órgão 

deliberativo (Assembleia Municipal) para a correspondente 

autorização tal como o previsto no artigo 24º, n.º 2, da Lei n.º 

49//2012, de 29 de agosto.’  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por unanimidade, 

devendo esta proposta ser sujeita à próxima Assembleia 

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

*A8*  Manutenção das Comissões de Serviço dos Dirigentes em 

Funções:  Em seguida o senhor Presidente da Câmara 

apresentou sobre o assunto referido em epígrafe a proposta que 

se reproduz na íntegra:  -----------------------------------------------  

----------------------------PROPOSTA  -------------------------------  

‘A Lei n° 49/2012 de 29 de agosto, prevê no n° 1 do Artigo 25°, 

que até Dezembro do corrente ano, os Municípios promovam a 

adequação das suas estruturas orgânicas, nos termos do 

Decreto-Lei n° 305/99 de 23 de outubro, ás regras e critérios 

previstos na citada Lei.  ----------------------------------------------  
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Assim, dando cumprimento à referida norma legal, a Câmara 

Municipal, apresentará á próxima Assembleia Municipal, nos 

termos da Lei, uma proposta contendo a adequação da 

estrutura orgânica dos serviços municipais, nela definindo os 

seus itens essenciais e ordenadores.  -------------------------------  

A Lei n° 49/2012 de 29 de agosto prevê ainda no n° 7 do seu 

Artigo 25° que "é admitida a faculdade de manutenção, até 

final do respetivo período das comissões de serviço dos 

dirigentes em funções á data da entrada em vigor da presente 

Lei.. .".  ------------------------------------------------------------------  

Ora, nestes termos, proponho a manutenção das atuais 

comissões dos dirigentes municipais, manutenção esta que 

durará até ao final dos respetivos períodos daquelas comissões 

de serviço.  -------------------------------------------------------------  

A aprovação da manutenção das comissões de serviço agora 

propostas, determinará, nos termos do n° 7 do Artigo 25° da 

Lei n° 49/2012 de 29 de agosto a suspensão dos efeitos das 

correspondentes alterações decorrentes da adequação da 

estrutura orgânica promovida. ’  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, manter as comissões de 

serviço dos dirigentes em funções, por unanimidade.  -----------  

*A9*  Análise, Discussão e Votação da Proposta de Contratação de 

um Empréstimo de Médio e Longo Prazo destinado ao 
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Saneamento Financeiro do Município no valor de 3.500.000 

euros:  ------------------------------------------------------------------  

Seguidamente foi presente o Relatório de Apreciação Técnica 

das propostas solicitadas no âmbito do processo referido em 

epígrafe, relatório este que se transcreve na íntegra:  -------------  

------------RELATÓRIO DE APRECIAÇÃO TÉCNICA ------------  

-------------CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE  --------------  

----------------------MÉDIO E LONGO PRAZO ---------------------  

Tendo sido consultados o Banco Espírito Santo, SA, o Banco 

BPI, SA e a Caixa Geral de Depósitos, SA, verificou -se que só 

a última das três instituições apresentou proposta, tend o em 

vista a contratação de um empréstimo de médio e longo prazo, 

num montante máximo de 3 500 000,00 € (três milhões e 

quinhentos mil euros), destinado a um processo de saneamento 

financeiro.  -------------------------------------------------------------  

Analisada a proposta apresentada pela CGD, constata -se que a 

mesma cumpre com os requisitos estipulados no caderno de 

encargos.  --------------------------------------------------------------  

Atendendo a que as condições propostas são:  ---------------------  

- uma taxa de juro indexada à Euribor/Base 360 dias a 6 

meses, acrescida de um spread de 6,25 %;  ----------------  

- um período de carência de 24 meses;  -----------------------  

- e uma contagem do período de carência, a partir da data 
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do visto do Tribunal de Contas,  -----------------------------  

foi feita a análise da proposta à luz dos critérios de apreciação 

previstos no caderno de encargos.  ----------------------------------  

Dessa análise e conforme folha anexa, resultou a pontuação de 

96%, num máximo possível de 100%.  -------------------------------  

Trancoso, 21 de Dezembro de 2012  --------------------------------  

O Júrí: a) Fernando Tavares Delgado; b) Carla Sofia Gil  

Ribeiro Saraiva Gamboa; c) Francisco José Correia Coelho.’  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por maioria, com os 

votos contra dos senhores vereadores do Partido Socialista, o 

Relatório de Apreciação Técnica, bem como a proposta 

apresentada pela CGD, aprovando-se igualmente por maioria, 

em consequência a contratação de um empréstimo de médio e 

longo prazo com aquela entidade bancária, no valor de 

3.500.000 euros, nas condições constantes da proposta 

apresentada, e destinado ao Saneamento Financeiro do 

Município.  -------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, nos termos da Lei,  submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal , a contratação do empréstimo acima 

mencionado. -----------------------------------------------------------  

Seguidamente foi presente a ‘Declaração de Voto ’ dos senhores 

vereadores do Partido Socialista que se transcreve na íntegra:  --  

---Contracção de empréstimo de médio e longo prazo, no  -----  
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----------------valor de 3.500.000,00 €, destinado ao  -------------  

-----------------Saneamento Financeiro do Município  -----------  

---Declaração de Voto dos Vereadores do Partido Socialista  --  

‘Primeiro - O Partido Socialista manifestou sempre a sua 

preocupação e discordância pelo progressivo e descont rolado 

aumento do endividamento do Município.  -------------------------  

Entendemos que contrair dívida apenas para pagar dívida (e 

neste caso apenas parte de dívida é um princípio errado).  ------  

Segundo - A contracção de empréstimo de 3.500.000,0 € agora 

proposta, a juntar ao empréstimo a contrair, junto do Estado, 

no âmbito do PAEL, é o reconhecimento da política desastrosa 

e gestão ruinosa do Concelho por esta maioria PSD, em 

especial, na última década;  -----------------------------------------  

Terceiro - Com uma boa e rigorosa gestão financeira, com uma 

definição clara das reais prioridades para o Concelho e com 

outra capacidade selectiva nos investimentos a realizar, o 

Município jamais teria chegado a esta situação de emergência 

e não seria necessário, agora, contrair qualquer outro 

empréstimo hipotecando, assim, ainda mais  nos próximos 12 

anos o desenvolvimento do Concelho de Trancoso.  ---------------  

Por isso, votamos contra esta proposta de contratação de 

empréstimo destinado ao Saneamento Financeiro do Município.   

Trancoso, 26 de Dezembro de 2012.  --------------------------------  
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Os Vereadores do Partido Socialista: a) Amílcar Salvador; b) 

António Nascimento; c) Ivone Mouco’  -----------------------------  

*A10*  Análise, Discussão e Votação da Proposta relativa à 

Participação Variável do Município no IRS, nos termos do 

artigo 20º da Lei número 2/2007, de 15 de Janeiro:  -----------  

A Câmara Municipal, analisada e di scutida a matéria referida 

em epígrafe, e atendendo à decisão tomada no ano anterior, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de redução de 

2,5% na participação variável do Município de 5%, no IRS.  ---  

Mais foi deliberado nos termos da Lei, sujeitar es ta proposta à 

aprovação da próxima Assembleia Municipal .  -------------------  

*A11*  Pedido de Licenciamento de Operação Urbanística : Em 

seguida foi presente o requerimento da Freguesia de Freches a 

solicitar licença administrativa para obras de alteração num 

equipamento sito em Freches. ---------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Proponho a isenção de taxas que deve ser ratificado em 

reunião, devendo analisar-se o processo’ .-------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho e em 

consequência deliberado conceder isenção de taxas nos 

termos do Regulamento Municipal em vigor à Junta de 

Freches. ---------------------------------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 
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Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A12*  Aprovação da Revisão à Norma de Controlo Interno do 

Município:  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, reconhecendo a necessidade de proceder 

à melhoria e ajustamento da Norma de Controlo Interno 

existente, necessidade esta resultante quer, do decurso do 

tempo de vigência da mesma, quer da evolução legislativa 

entretanto ocorrida, deliberou aprovar a Revisão da Norma de 

Controlo Interno, sugerindo-se que se procure aprofundar o 

âmbito da mesma, com vista ao alargamento da sua aplicação, 

a todos os serviços .  ---------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, considerar que a aprovação em definitivo 

das alterações propostas, ficará condicionada pela 

apresentação da proposta global de alteração, que se 

encontra, em fase final de conclusão, a fim de ser presente ao 

órgão competente para a sua aprovação.  -------------------------  

*A13*  Não Realização do Capital Social da Resiestrela –  

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.:  ---------  

A Câmara Municipal deliberou não realizar o capital social 

da Resiestrela, S.A., capital este previsto no Decreto -Lei 
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número 128/2008 de 21 de julho, no valor de 95.505 euros.  ---  

*A14*  Pagamento de Taxas de Condomínio: Em seguida, foi 

presente o requerimento 2746, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 16 do passado mês de setembro, da 

Administração do Condomínio do Bloco 3, sito na Rua Dr. 

Amaro da Costa, em Trancoso, a solicitar o pagamento das 

quotas referentes ao ano de 2012, no valor de 54,93 euros. -----  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento. -------  

*A15*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

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

*A16*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A17*  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 foi aprovada em minuta e 

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 :  
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