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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 

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

*A1*  Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano 2013, 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 , António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco.  ------------------------------------------------  

*A2*  Às 10,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a  

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  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 2 9 

de novembro, 20 e 26 de dezembro e 16 de janeiro, dispensando 

as suas leituras em virtude destas terem sido antecipadamente 

distribuídas a todos os membros da Câmara e que para efeitos 

do disposto no número 1 do artigo 91º do diploma atrás citado, 
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as atas ora aprovadas, sejam afixadas no átrio do edifício dos 

Paços do Município de Trancoso.  -----------------------------------  

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 37 datado de 22 do corrente mês de fevereiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 388.693,13 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 235.591,08 €.  ----------------  

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

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

doutor João Rodrigues, para referir à fiscalização que é feita às 

sextas-feiras, nos mercados municipais.  ---------------------------  

Assim, afirmou, a referida fiscalização, pela forma 

absolutamente exagerada e despropositada com que é efetuada, 

está a impedir que muita gente venha à sexta -feira a Trancoso, 

quer feirantes, quer consumidores.  ---------------------------------  

De facto, acrescentou, numa das últimas sextas-feiras como 

vem sendo habitual, estavam diversas brigadas no Chafariz do 

Vento e em Castaide, numa operação claramente intimidatória 

para quem quer chegar a Trancoso.  ---------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues lembrou ainda que há 

cerca de 3 semanas, aconteceram diversos situações, que 

considerou ridículas, com supostas perseguições das forças de 
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segurança a alguns feirantes, o que motivou que ele próprio 

tivesse, por email, manifestado o seu desagrado, ao comandante 

da GNR da Guarda, por tais factos.  ---------------------------------  

Ora, acrescentou, o comportamento demonstrado das diferentes 

autoridades (ASAE, Finanças, etc.) perante o Mercado de 

Trancoso continua, pelo que é urgente que o Município ponha 

cobro a esta situação, sob pena, qualquer dia, ninguém vir ao 

Mercado de Trancoso.  ------------------------------------------------  

A este propósito o senhor vereador doutor António Oliveira 

afirmou concordar com a tomada de posição do senhor vereador 

doutor João Rodrigues, reforçando a necessidade de o 

Município tomar uma posição de força relativamente a esta 

situação, uma vez que esta, também prejudica claramente os 

comerciantes de Trancoso.  -------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso deliberou, por 

unanimidade, tornar público, o seu descontentamento com a 

excessiva, sistemática e opressiva, fiscalização dos mercados 

de sexta-feira, por parte das forças policiais e fiscais.  ---------  

Este autêntico cerco às entradas de Trancoso, que ocorre de 

forma sistemática todas as sextas -feiras, está a prejudicar, 

gravemente, o movimento comercial e mesmo o afluxo de 

pessoas e turistas, que tem vindo a ser  responsável pela 

evidente quebra de movimento comercial.  ------------------------  
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Para além, de que, existe uma clara discriminação em relação 

a fiscalização de outros mercados e feiras na região.  

No atual contexto de crise e de dificuldades sentidas pela 

população e comerciantes locais, esta excessiva presença 

policial agrava as condições de competitividade da economia 

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

A Câmara Municipal de Trancoso que tem preservado, 

sempre, excelentes relações institucionais com as forças que 

garantem a Ordem e Segurança do Estado, designadamente a 

GNR, espera a compreensão e o bom senso, para que 

interesses do Estado, não matem a economia local.  -------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Reorganização da Atividade Empresarial Local e 

Participações Locais do Município de Trancoso:  Em seguida 

o senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta 

sobre o assunto em epígrafe que se transcreve na íntegra:  -------  

--------------------------‘PROPOSTA  ---------------------------------  

---REORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL -  

-E PARTICIPAÇÕES LOCAIS DO MUNICÍPIO DE TRANCOSO   

Enquadramento:  ------------------------------------------------------  

1 O Município de Trancoso detém a totalidade do capital social 

da empresa local T.E.G.E.C. - Trancoso Eventos, Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, 
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E.E.M., adiante designada por T.E.G.E.C.  ----------------------  

2. Detém ainda de forma indireta, através da T.E.G.E.C., uma 

participação de 49% do capital social da PACETEG, S.A., 

adiante designada de PACETEG.  --------------------------------  

3. A T.E.G.E.C de acordo com as suas Demonstrações 

Financeiras históricas verifica condições do artigo 62.º da 

Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto (RJAELPS).  -------------------  

4. Nestas circunstâncias e para efeitos do artigo 61.º do mesmo 

diploma, deve a Assembleia Municipal, sobre proposta da 

Câmara Municipal, deliberar sobre a alienação parcial ou 

total da participação social, a dissolução, transformação, 

integração, fusão ou internalização da empresa local.  --------  

5. Quanto à PACETEG, a participação social municipal detida 

indiretamente pela T.E.G.E.C., aplica-se o n.º 3 do artigo 

68.º do RJAELPS, que obriga a alienação integral daquela 

participação social.  ------------------------------------------------  

6. A maioria do capital social da PACETEG é detida em 51% 

pelo parceiro privado MRG – Engenharia e Construção, S. 

A., que pretende alienar a sua participação social naquela 

sociedade.  -----------------------------------------------------------  

7. A PACETEG é titular de um conjunto significativo de ativos 

e infraestruturas indispensáveis ao Município de Trancoso à 

gestão de serviços de interesse geral que asseguram a 
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satisfação de diversas necessidades básicas dos cidadãos e a 

proteção da coesão económica e social local.  ------------------  

8. Neste contexto apresenta-se uma proposta integrada de 

reorganização da atividade empresarial local, a fundamentar 

num estudo único de viabilidade económica e financeira, tal 

como previsto no artigo 32.º do RJAELPS, que assenta nos 

seguintes vetores:  --------------------------------------------------  

Proposta 1  - Aquisição pelo Município de Trancoso da 

participação social de 51% que o parceiro privado 

(MRG - Engenharia e Construção, S. A, da 

IMOESTRELA, S.A., da EQUIPAV – Gestão de 

Equipamentos, Lda. e da ARSER –  Areias da Serra 

da Estrela, Lda.) detém na PACETEG e da 

aquisição a título gratuito da participação social 

de 49% da T.E.G.E.C. na PACETEG, nos termos do 

n.º 4 do artigo 68.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de 

agosto.  ----------------------------------------------------  

E em simultâneo:  -----------------------------------------------------  

Proposta 2  - Fusão por incorporação das empresas locais 

(T.E.G.E.C. na PACETEG.)  -----------------------------  

PROPOSTA 1 – Aquisição pelo Município de Trancoso da 

participação social de 51% que o parceiro privado (MRG - 

Engenharia e Construção, S. A, da IMOESTRELA, S.A., da 
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EQUIPAV – Gestão de Equipamentos, Lda. e da ARSER –  

Areias da Serra da Estrela, Lda.) detém na PACETEG e da 

aquisição a título gratui to da participação social de 49% da 

T.E.G.E.C. na PACETEG, nos termos do n.º 4 do artigo 68.º 

da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto.  --------------------------------  

1. A PACETEG, S.A. foi constituída em 2008 com o seguinte 

objeto social a:  -----------------------------------------------------  

i) Criação, implementação, desenvolvimento, const rução, 

promoção, comercialização, instalação, reabilitação e 

conservação de mercados, áreas comerciais, do campo 

da feira, centros culturais, museus e centros de 

transporte.  -----------------------------------------------------  

ii) Prestação de serviços relacionados com a atividade 

principal bem como a outras atividades conexas.  --------  

2. A PACETEG é uma Parceria Público -Privada criada ao 

abrigo e nos termos do artigo 14.º da Lei n.º 53 -F/2006 de 

29 de dezembro, sendo detida em 49% pela empresa local 

T.E.G.E.C. e 51% pelo parceiro privado e de acordo com os 

"Termos de Referência" do Procedimento de Concurso a 

parceria não poderia ser constituída por prazo inferior a 20 

anos. -----------------------------------------------------------------  

3. O artigo 68.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, impõe que 

a T.E.G.E.C. deverá deliberar a alienação integral da 
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participação por ela detida na PACETEG, S.A., a qual será 

adquirida a título gratuito pelo Município de Trancoso.  ------  

4. A PACETEG detém a titularidade dos imóveis relativos à 

Central de Camionagem, Largo da Feira de S. Bartolomeu e 

o Centro Cultural de Vila Franca das Naves, equipam entos 

de incontestável relevância para o Município de Trancoso.  --  

5. Em 31 de dezembro de 2012, o capital próprio da PACETEG 

ascende a 145.829,93 € (cento e quarenta e cinco mil, 

oitocentos e vinte e nove euros e noventa e três cêntimos), 

sendo o valor contabilístico correspondente à proporção da 

participação do parceiro privado de 74.373,26 € (setenta e 

quatro mil, trezentos e setenta e três euros e vinte e seis 

cêntimos).  -----------------------------------------------------------  

6. A Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, que aprovou o Regime 

Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações 

Sociais (RJAELPS), impõe como condição de aquisição de 

participações sociais a demonstração da sua viabilidade e 

sustentabilidade económica e financeira (cfr. Artigo 32.º do 

RJAELPS).  ----------------------------------------------------------  

7. A PACETEG detém um conjunto de in fraestruturas 

relevantes ao desenvolvimento económico e social do 

concelho de Trancoso, designadamente:  ------------------------  

7.1. Campo da Feira – Com uma área de 32.000 m2 onde 
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se realiza:  -----------------------------------------------------  

a) O mercado semanal, todas as sextas -feiras, onde se 

instalam em media cerca de 400 vendedores.  --------  

b) A feira de São Bartolomeu, uma das mais antigas 

feiras anuais do País, que tem a duração de 11 

dias, onde acorrem aproximadamente 100 mil 

visitantes todos os anos e onde participam 240 

agentes económicos.  ------------------------------------  

7.2. Central de Camionagem –  Serve os concelhos de 

Trancoso, Meda e Penedono, estando ai representados 

cinco operadores de transportes de passageiros (Santos, 

rede de Expressos, Internorte, Viúva Carneiro  e 

Citiexpress) sendo que em média são ai emitidos cerca 

de 4000 bilhetes;  ---------------------------------------------  

7.3. Centro Cultural de Vila Franca das Naves –  Este 

complexo cultural é composto por uma biblioteca 

pública, um espaço Internet, uma área multiusos com 

200m, onde se realizam exposições, workshops, etc., e 

um auditório com capacidade para 138 pessoas onde 

habitualmente são realizados seminários, peças de 

teatro e espetáculos musicais.  ------------------------------  

8. A PACETEG reúne pois todas as condições para em conjunto 

e num processo de fusão for incorporação sobre a 



 

 
Ata  n . º    0 4  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    25 -0 2 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

T.E.G.E.C. garantir critérios de eficácia económica e 

sustentabilidade, desenvolvendo a exploração de atividades 

de interesse geral.  -------------------------------------------------  

Por todo o exposto, Propõe-se: -------------------------------------  

i) A aquisição pelo Município de Trancoso a título 

gratuito à T.E.G.E.C. de 49% do capital social da 

PACETEG, correspondente a 49.000 ações de valor 

nominal de 1 €  (um euros) cada, nos termos do n.º 4 do 

artigo 68.º de Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto.  -----------  

ii) A aquisição pelo Município de Trancoso pelo preço de 

19.496,56 € (dezanove mil, quatrocentos e noventa e seis 

euros e cinquenta e seis cêntimos) ao parceiro priva do 

MRG – Engenharia e Construção, S. A. no exercício dos 

direitos de preferência previstos no n.º 3 do artigo 8.º 

dos Estatutos da sociedade, de 51% do capital social da 

PACETEG, correspondente a 51.000 ações de valor 

nominal de 1 € (um euros) cada, sendo que o capital 

próprio da PACETEG em 31/12/2012 é de 145.829,93 € 

(cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove 

euros e noventa e três cêntimos) e os 51% a adquirir 

correspondem a 74.373,26 € (setenta e quatro mil,  

trezentos e setenta e três euros e vinte e seis cêntimos) e 

passando a PACETEG a ser uma empresa local 
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totalmente detida pelo Município de Trancoso.  -----------  

iii) Mandatar o Conselho de Administração da PACETEG 

para em articulação com a proposta de fusão por 

incorporação da T.E.G.E.C. na PACETE G para: ---------  

a. Elaboração e apresentação do estudo de 

viabilidade económico-financeira previsto e 

regulamentado no artigo 32.º da Lei n.º 50/2012, de 

31 de agosto, para os efeitos consignados no n.º 2 

do artigo 64.º da mesma lei;  ---------------------------  

b. Elaboração e apresentação do projeto de fusão nos 

termos do artigo 98.º do CSC, para os efeitos 

consignados no nº 2 do artigo 64.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto.  ------------------------------  

Proposta 2 -Fusão por incorporação das empresas locais 

(T.E.G.E.C. na PACETEG.)  ----------------------------------------  

1. A T.E.G.E.C. –  Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer – EEM, 

adiante designada por T.E.G.E.C, foi constituída em 2005. 

Tendo em 2007 procedido à adaptação dos seus estatutos, 

alterando a designação social para Entidade Empresarial 

Local (E.E.M.), por força da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de 

dezembro. Tem como objeto social:  ------------------------------  

iii) Promoção, apoio e desenvolvimento de atividades de 
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carácter cultural, social, educativo, desportivo, 

recreativo, comercial, turístico e de proteção ambiental 

no Município de Trancoso, através, entre outras formas, 

da conceção, construção, gestão, manutenção, 

exploração e dinamização de equipamentos e 

infraestruturas municipais, designadamente museus, 

mercados municipais e escolas.  -----------------------------  

iv) Em complemento das atividades previs tas no número 

anterior poderá exercer diretamente ou em colaboração 

com terceiros, atividades acessórias ou subsidiárias do 

seu objeto principal ou relativas a outros ramos de 

atividade conexos, incluindo a prestação de serviços, 

que não prejudiquem a prossecução do objeto e que 

tenham em vista a melhor utilização dos recursos 

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

2. A T.E.G.E.C. foi criada ao abrigo e nos termos da Lei das 

Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais – Lei n.º 

58/98 de 18 de agosto – para prosseguir atribuições próprias 

do Município de Trancoso, como se infere dos respetivos 

objetos sociais acima explanados.  -------------------------------  

2.1. Em cumprimento, aliás, do disposto naquele Regime 

Jurídico quanto à circunscrição do objeto social da 

empresa municipal ao âmbito de atuação das res petivas 
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autarquias e à prossecução de fins de reconhecido 

interesse público;  ---------------------------------------------  

2.2. Pelo que a atividade a que se destinou, e destina, bem 

como o seu escopo, se enquadram nos limites das 

atribuições e competências das autarquias locais (cfr. 

N.º 2 do art. 2 .º da Lei n.º 58/98 de 18 agosto);  ----------  

2.3. Conforme resulta das alíneas e) e f) do n.º 1 da Lei n.º 

159/99 de 14 de setembro – diploma que estabelece o 

Quadro de Transferências e Competências para as 

Autarquias Locais – nos termos das quais a cultura, os 

tempos livres e o desporto constituem atribuições dos 

municípios, que as não podem deixar de prosseguir, 

direta ou indiretamente, designadamente através de 

empresas municipais;  ----------------------------------------  

2.4. Razões pelas quais surgiu a empresa municipal em 

apreço, enquanto instrumento adequado à prossecução 

das atribuições e fins públicos a que o Município de 

Trancoso se encontra vinculado.  ---------------------------  

3. Continuando a cumprir o exigido pelo Regime Jurídico do 

Setor Empresarial Local (RJSEL), aprovado pela Lei n.º 53 -

F/2006 de 29 de dezembro, máxime quanto ao objeto, na 

medida em que objeto social e as atribuições da empresa a 

que nos temos vindo a referir consubstancia a gestão de 
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serviços de interesse geral e a promoção do desenvolvimento 

local, e sempre no âmbito das atribuições autárquicas.  -------  

4. Pese embora a sua inegável importância, expressão da 

chamada administração indireta da Administração Local, os 

resultados contabilísticos que vem apresentando negam a sua 

sustentabilidade e viabilidade económica e financeira, 

situação que terá de ser obviada, não só porque se repercute 

no endividamento municipal, mas também porque a lei a tal 

obriga. ---------------------------------------------------------------  

5. Impondo, paralela e congruentemente, a dissolução das 

empresas locais que não satisfaçam tal requisito, mormente 

quando se verifique alguma das situações previstas nas 

alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 62.º do RJAELPS, a saber:   

5.1. As vendas e prestações de serviços realizados durante 

os últimos três anos não cobrem, pelo menos, 50 % dos 

gastos totais dos respetivos exercícios;  --------------------  

5.2. Quando se verificar que, nos últimos três anos, o peso 

contributivo dos subsídios à exploração é superior a 50 

% das suas receitas;  ------------------------------------------  

5.3. Quando se verificar que, nos últimos três anos, o 

valor do resultado operacional subtraído ao mesmo o 

valor correspondente às amortizações e às depreciações 

é negativo; -----------------------------------------------------  
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5.4. Quando se verificar que, nos últimos três anos, o 

resultado líquido é negativo.  --------------------------------  

6. Mas o legislador, em alternativa à dissolução, oferece a 

possibilidade de recurso a um dos seguintes institutos: 

Transformação, Integração, Fusão ou Internalização (vide 

n.º 2 do artigo 62.º do RJAELPS):  -------------------------------  

6.1. Consistindo a “Transformação” na alienação integral 

da participação detida pela entidade publica 

participante e, concomitantemente, deixando a empresa 

de revestir, para todos os e feitos legais, a natureza de 

empresa local (cfr. n.os 1 e 2 do artigo 63.º do 

RJAELPS); -----------------------------------------------------  

6.2. A “Integração”, no processo pelo qual as empresas 

locais se integram em serviços municipalizados, nos 

termos gerais (cfr. n.º 1 do artigo 64.º do RJAELPS);  ---  

6.3. A “fusão” consiste num processo de concentração de 

sociedades através do qual se reúnem os respetivos 

acervos pessoais e patrimoniais em uma única 

sociedade, na mesma estrutura empresarial (encontra -se 

prevista no n.º 2 do artigo 64 do RJAELPS);  --------------  

6.4. A “Internalização”, no processo mediante o qual a 

atividade das empresas locais passa a integrar os 

serviços da entidade pública participante (cfr. artigo 
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65.º do RJAELPS).  --------------------------------------------  

7. Pelo facto de sobre o Município de Trancoso impender o 

dever de prossecução das atr ibuições que lhe são cometidas 

por lei, por via direta ou indireta, e pelo facto de a 

realização do interesse geral e da promoção do 

desenvolvimento local, nas específicas áreas da educação, 

cultura, desporto e promoção e gestão de equipamentos 

coletivos, ser potencializada por uma estrutura empresarial 

com organização e gestão própria, deverá afastar -se a via 

extintiva, de forma a permitir que o Município de Trancoso 

continue a prosseguir as suas atribuições nas áreas 

referidas, também através de uma estru tura do setor 

empresarial local.  --------------------------------------------------  

8. Devendo enveredar-se por uma das soluções alternativas 

fornecidas pelo legislador, afigurando-se a aquisição total 

pelo Município da PACETEG e respetiva “Fusão” com a 

T.E.G.E.C. como uma solução adequada, porquanto:  ---------  

8.1. Ao contrário das outras soluções (“Transformação”, 

“Integração” e “Internalização”), permitirá a 

continuidade de uma empresa local com as vantagens 

daí decorrentes, designadamente:  --------------------------  

8.1.1. O aproveitamento do know-how existente nas 

áreas de atuação em causa (educação, cultura e 
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desporto), fruto de anos de experiência e de 

prestação de serviços ao público naqueles 

domínios, que se poderia depreciar, caso se 

enveredasse, quer pela “Integração”, quer pela 

“Internalização”, uma vez que a mais -valia que se 

tem obtido resulta, significativamente, da forma 

específica de organização e gestão próprias das 

empresas locais, mas também da experiência dos 

seus colaboradores, que se perderiam visto não 

serem detentores de uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, para 

além dos custos significativos indemnizatórios 

associados.  -----------------------------------------------  

8.1.2. A maior flexibilidade adveniente da aplicação 

do Código do Trabalho, concretamente no 

estabelecimento de horários específicos, mais 

adequados às atividades em causa, que se exercem 

também em horário noturno e aos fins de semana, 

acrescentando ainda uma maior agilidade aos 

procedimentos de contratação de pessoal, que as 

soluções, quer da “Integração”, quer da 

“Internalização, não permitiriam, devido à 

aplicação do Regime do Contrato de Trabalho em 
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Funções Públicas.  ---------------------------------------  

8.1.3. Em consonância, a T.E.G.E.G. a partir do 

momento que tomou conhecimento do Livro Branco 

do Sector Empresarial Local (ano de 2011), 

procedeu à dispensa por não renovação de contrato 

a termo certo de pessoal do quadro –  relativamente 

a 2010 apresentou uma redução de 28 funcionários 

(cerca de 28%).  ------------------------------------------  

9. A “Fusão” encontra-se prevista no n.º 2 do artigo 64.º do 

RJAELPS, aí se determinando que a mesma depende da 

prévia demonstração da viabilidade económica e financeira e 

da racionalidade da futura estrutura empresarial, nos termos 

do disposto no artigo 32.º da mesma Lei.  -----------------------  

10. Sem que, no entanto, seja fornecida qualquer disciplina 

jurídica específica, pelo que se aplica exclusivamente o 

Código das Sociedades Comerciais (CSC).  ---------------------  

11. Do artigo 97.º do CSC decorre que os elementos essenciais 

da fusão consistem: (a) na reunião em uma só de duas ou 

mais sociedades, (b) na transmissão global do património da 

sociedade fundida ou incorporada para a nova sociedade ou 

para a sociedade incorporante, e (c) na aquisição da 

qualidade de sócio na sociedade incorporante por parte dos 

sócios das sociedades que se extinguem.  ------------------------  
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12. Consiste, assim, num processo de concentração de 

sociedades através do qual se reúnem os respetivos a cervos 

pessoais e patrimoniais em uma única sociedade.  -------------  

13. Podendo revestir as modalidades de “Fusão por 

Incorporação” e de “Fusão por Concentração”.  --------------  

13.1. Enquanto na “Fusão por Incorporação” a sociedade 

incorporada transfere a totalidade do seu patrimó nio 

para a outra sociedade, a incorporante, que mantém a 

sua individualidade jurídica, absorvendo o património 

que lhe é transferido e acolhendo na sua estrutura os 

sócios da sociedade incorporada (vide alínea a) do n.º 4 

do artigo 97.º do CSC);  --------------------------------------  

13.2. Na “Fusão por Concentração” surge uma nova 

sociedade, cuja constituição ocorre no próprio processo 

da fusão e por força desta incorporada (vide alínea b) 

do n.º 4 do artigo 97.º do CSC).  ----------------------------  

14. Não se pretendendo criar uma nova empresa municipal, 

mas sim aproveitar as sinergias das duas empresas locais já 

existentes, a “Fusão por Incorporação” surge como a 

modalidade mais adequada.  --------------------------------------  

15. Figurando a PACETEG, S.A., como empresa incorporante, 

e a T.E.G.E.C. como empresa incorporada, atendendo ao 

critério do maior valor dos ativos tangíveis da primeira:  ----  
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15.1. A PACETEG tem registado em 31 de dezembro de 

2012 em propriedades de investimento 3 imóveis (Campo 

da Feira, Central de Camionagem e Centro Cultural) 

pela quantia escriturada de 7.690.403,61 € (sete 

milhões, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e três 

euros e sessenta e um cêntimos).  ---------------------------  

15.2. A T.E.G.E.C. tem registado em 31 de dezembro de 

2012 em propriedades de investimento 1 imóveis 

(Quiosque da Avenida) pela quantia escriturada de 

66.037,50 € (sessenta e seis mil e trinta e sete euros e 

cinquenta cêntimos) e em ativos fixos tangíveis um 

conjunto de imóveis de habitação pela quantia 

escriturada de 379.076,07 € (trezentos e setenta e nove 

mil e setenta e seis euros e sete cêntimos).  ----------------  

16. Enquanto empresa incorporante, a PACETEG absorveria 

todo o património, recursos humanos e ativos e passivos da 

T.E.G.E.C.  ----------------------------------------------------------  

17. O processo de “Fusão por Incorporação” assenta num 

projeto de fusão elaborado em conjunto pelas sociedades / 

empresas que se pretendem fundir, do qual t erão de constar 

os elementos discriminados nas alíneas a) a m) do nº 1 do 

artigo 98.º do CSC.  ------------------------------------------------  

18. De que se destaca o balanço de cada uma das sociedades 
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intervenientes (cfr. alínea d) do nº 1 do artigo 98.º do CSC).   

19. Projeto esse que está sujeito a registo (cfr. artigo 100.º do 

CSC). ----------------------------------------------------------------  

20. Sendo dispensado o seu exame por Revisor Oficial de 

Contas independentemente, conforme nº 6 do artigo 99.º do 

CSC. -----------------------------------------------------------------  

21. Os Conselhos de Administração das sociedades objeto de 

fusão elaboram, também, o estudo de viabil idade económico-

financeira, previsto e regulamentado no artigo 32.º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, para os efeitos consignados n.º 2 

do artigo 64.º da mesma Lei –  “A fusão de empresas locais 

depende da prévia demonstração da viabilidade económico -

financeira e da racionalidade económica da futura estrutura 

empresarial, nos termos do artigo 32.º”.  -----------------------  

22. Há que adequar os Estatutos da PACETEG ao novo regime 

jurídico da atividade empresarial local e requerer ao RNPC 

(Registo Nacional de Pessoas Coletivas) o s respetivos 

ajustamentos.  -------------------------------------------------------  

23. Quanto ao objeto social, que constará dos Estatutos da 

empresa incorporante, deverá o mesmo ser de moldes a 

abranger as grandes áreas de atuação em causa:  --------------  

--------------«A PACETEG tem como objeto social:  ---------------  

a. Criação, implementação, desenvolvimento, construção, 
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promoção, comercialização, instalação, reabilitação e 

conservação de mercados, áreas comerciais, do campo da 

feira, centros culturais, museus e centros de transporte.  -----  

b. Prestação de serviços relacionados com a ativid ade 

principal bem como a outras atividades conexas.  --------------  

c. Promoção, apoio e desenvolvimento de atividades de 

carácter cultural, social, educativo, desportivo, recreativo, 

comercial, turístico e de proteção ambiental no Município de 

Trancoso, através, entre outras formas, da conceção, 

construção, gestão, manutenção, exploração e dinamização 

de equipamentos e infraestruturas municipais, 

designadamente museus, mercados municipais e escolas.  -----  

d. Em complemento das atividades previstas no número 

anterior poderá exercer diretamente ou em colaboração com 

terceiros, atividades acessórias ou subsidiárias do seu 

objeto principal ou relativas a outros ramos de atividade 

conexos, incluindo a prestação de serviços, que não 

prejudiquem a prossecução do objeto e que tenham e m vista 

a melhor utilização dos recursos disponíveis.»  ----------------  

Por todo o exposto, Propõe-se: -------------------------------------  

i) A Fusão da PACETEG, e da T.E.G.E.C, na modalidade de 

Fusão por Incorporação, mediante a transferência global do 

património desta, sociedade incorporada, para a prime ira, 
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enquanto sociedade incorporante, nos termos da alínea a) do 

n.º 1 do artigo 97.º do CSC.  --------------------------------------  

ii) Mandatar os Conselhos de Administração daquelas 

sociedades para:  ---------------------------------------------------  

1. Elaboração e apresentação do estudo de viabilidade 

económico-financeira previsto e regulamentado no 

artigo 32.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, para os 

efeitos consignados no n.º 2 do artigo 64.º da mesma 

lei; --------------------------------------------------------------  

2. Elaboração e apresentação do projeto de fusão nos 

termos do artigo 98.º do CSC, para os efeitos 

consignados no nº 2 do artigo  64.º da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto;  ----------------------------------------------  

iii) Dispensar o exame do projeto de fusão por Revisor Oficial 

de Contas / Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

independente, nos termos do n.º 6 do artigo 99.º do Código 

das Sociedades Comerciais.  --------------------------------------  

Trancoso, 25 de Fevereiro de 2013.  --------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal: a) Júlio José Saraiva 

Sarmento’  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por maioria, com os 

votos contra dos senhores vereadores do Partido Socialista,  

que apresentaram Declaração de Voto, a proposta de 
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aquisição das participações privadas e públicas da PACETEG 

e a proposta de fusão por incorporação entre a TEGEC e a 

PACETEG, tendo a maioria apresentado também Declaração 

de Voto.  ----------------------------------------------------------------  

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:  --  

-´Proposta de reorganização da actividade empresarial local   

--------e participações locais do Município de Trancoso  ------  

------DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DO PS  -----  

Em Agosto de 2008, o Partido Socialista votou contra a 

criação da Parceria Público- Privada (PPP), por entender que 

a Empresa Municipal - TEGEC não tinha experiência, vocação, 

flexibilidade nem sustentabilidade financeira para proceder à 

concepção, construção ou gestão dos investimentos a que se 

propunha, nomeadamente a Central de Camionagem, o Campo 

da Feira e o Centro Cultural de Vila Franca das Naves e que 

essa PPP e consequente criação da empresa PACETEG SA  iria 

"afundar definitivamente as finanças do Município de 

Trancoso".  -------------------------------------------------------------  

Em coerência, e considerando que, em nosso entender, a 

'Proposta de reorganização da actividade empresarial local e 
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participações locais do Município de Trancoso –  Minuta 

Documento de Trabalho" ora apresentada não reúne os 

requisitos legais constantes na Lei nº 50/2012 de 31 de Agosto, 

que "Aprova o regime jurídico da actividade empresarial local 

e das participações locais", os vereadores do Partido 

Socialista votam contra esta proposta.  -----------------------------  

Lamentamos ainda que, tendo a Lei nº 50/2012 sido publicada 

já em 31 de Agosto de 2012, não tenha sido estudada e 

apresentada atempadamente pela maioria PSD no executivo 

uma proposta que, no rigoroso cumprimento da Lei, 

salvaguardasse os postos de trabalho da Empresa Municipal, 

necessários para dar continuidade à promoção, apoio e 

desenvolvimento de diversas actividades de carácter cultural, 

social, educativo, recreativo, comercial e turístico.  -------------  

O PS está solidário e muito preocupado com a situação 

precária e de grande fragilidade em que, por inércia e 

incapacidade, esta maioria PSD colocou os funcionários da 

Empresa Municipal.  --------------------------------------------------  

Trancoso, 25 de Fevereiro de 2013  ---------------------------------  

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

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

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara, apresentou em 

nome dos senhores vereadores do PSD, a seguinte Declaração 
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de Voto: ----------------------------------------------------------------  

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

‘Como é sabido, consta do memorando de entendimento 

proposto e assinado em nome de Portugal, pelo anterior 

Governo, a reestruturação do setor empresarial da 

administração local, visando claramente a redução do referido 

setor.  -------------------------------------------------------------------  

O atual governo apresentou uma proposta, já convertida em 

Lei, que merece a nossa discordância pelo carater retr oativo 

da sua aplicação.  -----------------------------------------------------  

Como Presidente da Distrital do PSD, liderei uma delegação 

de autarcas do distrito, junto do governo, tendo promovido 

diversas reuniões na procura de uma solução intermunicipal 

para fusão das empresas municipais do distrito.  -----------------  

Na verdade, temos vindo a desenvolver e a fazer estudos 

estratégicos bem caros, que demonstram a evidência de uma 

região com potencialidades e nos estimulam à cooperação e 

concertação.  -----------------------------------------------------------  

Mas, infelizmente, os demais Municípios continuam a cuidar 

apenas da sua quinta.  ------------------------------------------------  

Fizemos um conjunto de reuniões com o Município de Meda, 

tendo em vista a fusão da Empresa Municipal TEGEC, com a 

Empresa Municipal Nova Meda.  ------------------------------------  
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Porém, apesar das evidentes vantagens, não foi possível, 

mobilizar o Município da Meda para este objetiv o. --------------  

Neste contexto, a solução encontrada è extremamente favorável 

aos trabalhadores e aos Município.  --------------------------------  

O Município estava vinculado a apresentar à Assembleia 

Municipal de fevereiro, uma solução prevista na Lei, que só 

poderia ser, ou dissolução, ou a transformação ou integração, 

ou a fusão.  -------------------------------------------------------------  

A alternativa que se colocava ao Município de Trancoso é 

entre a dissolução da Empresa Municipal ou a fusão.  -----------  

A dissolução não resolvia o problema dos trabalhadores e é 

muito enganosa e demagógica, pois a internalização dos 

trabalhadores é apenas por um ano, sem garantia de 

continuidade.  ----------------------------------------------------------  

A solução da fusão é assim a mais vantajosa, para os 

trabalhadores e para o Município, garantindo a continuidade 

da empresa.  ------------------------------------------------------------  

Ora ainda bem que existia a PACETEG, pois através desta 

futura Empresa Municipal, poderemos fazer a fusão, com 

inegáveis ganhos de sustentabilidade da empresa, cumprindo -

se ainda os demais requisitos legais.’  ------------------------------  

*A7*  Análise, Discussão e Votação da 1ª Revisão ao Orçamento e 

às Grandes Opções do Plano: Em seguida o senhor Presidente 
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da Câmara tomou a palavra para se referir à finalidade 

essencial desta proposta de revisão, afirmando ser esta bem 

mais modesta do que inicialmente se previa, face ao abandono 

da internalização dos trabalhadores da Empresa Municipal, bem 

como da não existência ainda do visto do Tribunal de Contas 

relativamente ao PAEL.  ----------------------------------------------  

Não tendo sido suscitadas quaisquer duvidas ou pedidos de 

esclarecimentos, passou-se de seguida à votação da já referida 

1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do, tendo a mesma  

sido aprovada por maioria, com a abstenção dos senhores 

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

Mais foi deliberado, nos termos da Lei, remeter para 

aprovação da Assembleia Municipal, o assunto referido em 

epígrafe.  ---------------------------------------------------------------  

*A8*  Proposta de Geminações do Município de Tran coso com os 

Municípios de Itabirito no Estado de Minas Gerais, no 

Brasil e do Município da Cidade Velha, sito na ilha de 

Santiago, em Cabo Verde:  ------------------------------------------  

I –  Introdução ---------------------------------------------------------  

A Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5 -A/2002 

de 11 de Janeiro, refere na alínea d) do nº 4 do artigo 53º que 

é da competência da Assembleia Municipal:  ----------------------  

“autorizar a geminação do Município com outros Municípios 
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ou entidades equiparadas de outros Países”.  ---------------------  

II – Fundamentos -----------------------------------------------------  

1- Geminação com o Município de Itabirito –  Minas Gerais ----  

Luís de Figueiredo Monterroyo era senhor da Torre do 

Terrenho, freguesia do concelho de Trancoso e viria a ser no 

início do seculo XVIII, fundador da histórica cidade de 

Itabirito (Minas Gerais) no Brasil.  ---------------------------------  

Entre 1706 e 1709 o Capitão-Mor Francisco Homem Del Rey e 

o Capitão-Mor da Nau Nossa Senhora da Boa Viagem, Luís de 

Figueiredo Monterroyo chegaram aquela região em busca de 

ouro, concretamente à Mina Costa Branca, localizada próximo 

ao Pico de Itaubira onde criaram os primeiros núcleos 

populacionais.  --------------------------------------------------------  

Aqui se estabeleceram, fundando o povoado denominado 

Itaubira do Rio de Janeiro de Nossa Senhora da Boa Viagem.  --  

Refere o padre Miguel Ângelo Fiorilho no seu livro 

“Fundamentos Históricos da Paróquia de Nossa Senhora da 

Boa Viagem”, editado em 1996 que aquela  Paróquia teve o 

nome de Itaubira do Rio de Janeiro desde o ano 1660 e que 

mais tarde em 1752 já na condição de Distrito Colonial de 

Vila, tomou o nome de Itaubira do Campo, que conservou até 

1923, data em que foi elevada a Vila a Cidade, com instalação 

da comarca em 1927 com o nome de Itabirito.  --------------------  
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Luís de Figueiredo de Monterroyo era Capital -Mor da frota de 

D. João V que estava fundeada no Rio de Janeiro.  ---------------  

Corriam então notícias sobre as jazidas de ouro nas 

imediações de Sabará e Ouro Preto, o que provocou um enorme 

deslocamento de pessoas para a região Central de Minas 

Gerais, fundando povoados, vilas e cidades.  ----------------------  

Luís de Figueiredo Monterroyo e o Capitão -Mor Francisco 

Homem Del Rey aventuraram-se na procura de ouro, tendo 

encontrado a jazida de ouro ao fundo de uma depressão de 

colina onde hoje de encontra Itabirito.  ----------------------------  

Nessa colina fizeram construir uma capela centrada no 

retábulo e nicho de Nossa Senhora da Boa Viagem, entre 1710 

e 1720, em estilo barroco à semelhança de muitas igrejas 

portuguesas da época. ------------------------------------------------  

A devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem “Padroeira e 

Rainha” da cidade do Município de Itabirito foi reconhecida 

pelo Papa João Paulo II a 15 de Agosto de 1980.  ----------------  

O facto de a cidade se localizar entre Ouro Preto e o antigo 

Curral Del Rey mais tarde Belo Horizonte, fundado pelo 

Capitão-Mor Francisco Homem Del Rey, conferiu a Itabirito 

uma posição estratégia singular para o transito entre ambas as 

regiões.  ----------------------------------------------------------------  

A exploração de ouro continuou ativa, influenciando a 
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economia local até meados do séc. XIX.  ---------------------------  

A partir dos anos de 1880 com a construção da via férrea Dom 

Pedro II, abriram na região várias empresas no ramo da 

siderurgia que muito contribuíram para o desenvolvimento de 

Itabirito.  ---------------------------------------------------------------  

Itabirito para além da sua história e dos seus momentos é uma 

cidade industrial ligada à exploração mineral.  -------------------  

A histórica ligação de Itabirito a Trancoso desde o séc. XVIII 

através do seu fundador o Capitão -Mor Luís de Figueiredo 

Monterroyo está bem presente no Solar dos Brasis, cuja capela 

classificada pelo Estado Português const itui uma autentica 

réplica da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem em 

Itabirito.  ---------------------------------------------------------------  

Desde há muitos anos que o padre Miguel Ângelo Fiorrilho, 

vinha insistido junto da Prefeitura de Itabirito pelo 

estabelecimento de laços com Trancoso, Portugal.  ---------------  

Este objetivo foi impulsionado pelo Centro da Comunidade 

Luso Brasileira de Belo Horizonte, cujo centenário da sua 

fundação, decorreu no ano de 2012. --------------------------------  

O Centro da Comunidade Luso Brasileira de Belo Horizonte 

tem nos seus órgãos dirigentes e inclusive no seu Presidente, 

descendentes de emigrantes do concelho de Trancoso, 

designadamente da freguesia da Póvoa do Concelho.  ------------  



 

 
Ata  n . º    0 4  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    25 -0 2 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

A comunidade de Trancoso em belo Horizonte é muito 

significativa, quer pelo seu número, quer pelo seu peso na 

economia e na política do Estado de Mina s Gerais.  --------------  

O Município de Itabirito conta com uma população de 45 mil 

habitantes e uma área de 543 Km2.  --------------------------------  

É motivo justificativo da proposta de Geminação com Itabirito 

no Estado de Minas Gerais no Brasil,  o fundamento histórico 

evidenciado mas também inegavelmente o interesse político e 

económico nas relações com a comunidade de Trancosenses em 

Belo horizonte, capital de estado de Minas Gerais.  --------------  

2- Geminação com a Cidade Velha na Ilha de Santiago – Cabo 

Verde -------------------------------------------------------------------  

A Cidade de Ribeira Grande de Santiago (Cabo Ver de), hoje 

conhecida como Cidade Velha por ter sido a primeira Capital 

de Cabo Verde, é desde 26 de junho de 2009 reconhecida pela 

UNESCO como Património Histórico da humanidade.  -----------  

A então denominada Ribeira Grande foi fundada em 1462 

apenas dois anos após a chegada dos Navegadores Portugueses 

á Ilha de Santiago, a primeira das ilhas do arquipélago de 

cabo verde.  ------------------------------------------------------------  

Tendo entrado em decadência no Séc. XVIII perdeu a sua 

importância administrativa para a Cidade da Praia. Porém, 

ficou sempre como referência do berço da Nação Cabo-
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verdiana e da cultura crioula, associando-se ao processo de 

miscigeração, contacto entre povos e culturas e entreposto de 

mercadorias e migração de pessoas.  -------------------------------  

É a cidade cabo Verdiana que no âmbito da União Europeia e 

da CPLP tem registado maior interesse histórico-cultural.  -----  

Foi um importante porto de escala de dois grandes 

navegadores: Vasco da Gama em 1497 na sua viagem para a 

India e de Cristóvão Columbo em 1498 na sua terceira viagem 

à América.  -------------------------------------------------------------  

Foi entreposto do comércio de escravos a fricanos para a 

Europa e a América.  --------------------------------------------------  

O Fundamento para o acordo de geminação releva da 

importância histórica e cultural dos dois núcleos urbanos de 

importância e relevo patrimonial, beneficiando o nosso 

Município em se associar a um Município reconhecido p ela 

UNESCO. --------------------------------------------------------------  

Acresce a tradição de há vários anos da cooperação com a 

Escola Profissional de Trancoso e com a ADL Raia Histórica.  -  

III –  Projeto “Geminações”  -----------------------------------------  

O Projeto “Geminações” é apoiado pelo Programa da Rede 

Rural Nacional e o seu objetivo é promover  e consolidar as 

geminações existentes e a constituir nos países comunitários e 

da CPLP. --------------------------------------------------------------  
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Este projeto foi objeto de uma candidatura da Raia Histórica, 

Adruse e Pró-Raia, cujo financiamento é obtido a 100% tendo 

em conta o estímulo da CE e do Estado Portug uês à celebração 

de acordos entre Municípios e Regiões da Europa e dos Países 

de Expressão Portuguesa.  -------------------------------------------  

É ao abrigo deste projeto, que sem custos para o Município de 

Trancoso se inserem as geminações propostas à Assembleia 

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

IV – Geminação entre o Município de Itabirito no Brasil e de 

Trancoso, Portugal  ---------------------------------------------------  

1- Realizou-se no passado dia 9 de Novembro de 2012 uma 

cerimónia pública no Município de Itabirito, com a presença 

do Consul de Portugal e do Presidente do Centro da 

Comunidade Luso Brasileira de Belo Horizonte, da 

assinatura de um instrumento de acordo de geminação entre 

a Prefeitura de Itabirito e o Município de Trancoso.  ----------  

2- Apesar da representação do Município de Trancoso competir 

por lei ao Presidente da Câmara que pode praticar a tos 

urgentes o referido acordo de geminação não foi precedido 

de deliberação prévia da Assembleia Municipal, órgão a 

quem compete a aprovação da geminação do Município de 

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

3- A justificação para que tal facto e tivesse verificado, teve a 
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ver com a específica conjuntura eleitoral autárquica no 

Brasil.  ---------------------------------------------------------------  

Na verdade, o trabalho de persuasão desenvolvido pelo Padre 

Miguel Ângelo Fiorrilho, junto da Prefeitura de Itabirito, de 

estímulo à geminação com o Município de Trancoso encontrou 

eco no ex perfeito de Itabirito Manuel da Mota que aprovou a 

proposta.  ---------------------------------------------------------------  

Porém, no último ato eleitoral autárquico realizado no Brasil 

em Outubro de 2012 perdeu as eleições, mas não quis deixar de 

ser ele a outorgar a referida geminação.  --------------------------  

Tal facto, precipitou a nossa deslocação ao Brasil no quadro 

deste projeto geminações já referido, antecipando o calendário 

que tínhamos previsto para o mês de Dezembro.  ------------------  

Não havia qualquer Assembleia convocada, nem era possível 

antecipar a sua realização.  ------------------------------------------  

Na verdade, se tivéssemos esperado pela Assembleia de 

Dezembro já não seria possível tal, acordo ser outorgado pelo 

ex perfeito de Itabirito Manuel da mota cujo envolvimento no 

projeto do Padre Miguel Ângelo tinha sido decisivo.  ------------  

V –  Conclusão ---------------------------------------------------------  

Em conclusão apresenta-se a seguinte proposta: -----------------  

1- A autorização ao Município de Trancoso para a geminação 

com o Município da Cidade Velha, Ribeira de Santiago em 
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Cabo Verde.---------------------------------------------------------  

2- A autorização/ratificação da geminação com o Município de 

Itabirito, estado de Minas Gerais no Brasil.  -------------------  

Trancoso, 25 de Fevereiro de 2013.  --------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal: a) Júlio José Saraiva 

Sarmento’.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, relativamente à proposta de 

geminação com o Município de Itabirito, aprovar a mesma por 

maioria, com os votos contra dos senhores vereadores  do 

Partido Socialista, que apresentaram a Declaração de Voto 

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

------------‘Proposta de Geminação com Itabir i to ----------------  

- Considerando o artigo que anexamos e deverá fazer parte 

integrante desta ‘Declaração de Voto, retirada das rede s 

sociais, nomeadamente do facebook do senhor jornalista de 

Trancoso e investigador doutor José Levy Domingos, segundo 

o qual o ato de geminação entre Trancoso e Itabirito – Minas 

Gerais / Brasil se realizou em 9 de Novembro de 2012, na 

cidade de Itabirito, onde ele próprio esteve presente;  ----------  

- Considerando que nos termos da alínea d) do nº 4 do artigo 

53º da Lei 169/99. Alterada pela Lei nº 5 -A/2002, a 

competência para autorizar a geminação do município com 

outros municípios ou entidades equiparadas de outr os países, 
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é da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal; ------------  

- Considerando que este assunto até aquela data, 9 de 

novembro de 2012, nunca foi apresentado em qualquer 

reunião da Câmara Municipal, nem tão pouco submetido à 

apreciação da Assembleia Municipal . ----------------------------  

Os vereadores do Partido Socialista jamais poderiam aprovar 

agora, em 25 de fevereiro de 2013, uma geminação do 

município realizada em 9 de novembro de 2012.  ------------------  

Por isso, votamos contra esta proposta.  ---------------------------  

Trancoso, 25 de fevereiro de 2013.  ---------------------------------  

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

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

-------------------------------ANEXO  ---------------------------------  

---------TRANCOSO GEMINOU-SE COM ITABIRITO ------------  

-------------------(MINAS GERAIS /BRASIL) -----------------------  

Cultura, Economia, Intercâmbio Social e Autárquic o estão 

previstos no acordo ---------------------------------------------------  

Trancoso é desde 09 de Novembro Cidade Irmã de ITABIRITO, 

cidade do Estado de Minas Gerais (Brasil), por Protocolo 

celebrado naquela cidade brasileira.  ------------------------------  

O documento foi assinado pelo Prefeito de Itabirito, Manoel da 

Mota Neto, pelo Presidente do Município de Trancoso, Júlio 

Sarmento e pelo Vice-Presidente do Centro da Comunidade 
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Luso-Brasileira de Belo Horizonte, Marco António Borges.  -----  

O Centro da Comunidade Luso-Brasileira está este ano a 

celebrar os 100 anos da sua fundação.  ----------------------------  

É presidido por Leonardo da Costa Andrade Mendes, de raízes 

familiares em Povoa do Concelho /Trancoso e tem como 

Secretário-Geral António Andrade Mendes, também natural de 

Póvoa do Concelho.  --------------------------------------------------  

A geminação tem como fundamento, o interesse cultural e 

histórico de aprofundar a ligação entre Itabirito no Brasil e 

Trancoso sede de Município em Portugal.  -------------------------  

Tem ainda em conta “o reconhecimento da importância 

histórica de Itabirito e Trancoso, bem como o interesse político 

de alargar e diversificar as relações instit ucionais de ambos os 

municípios, contribuindo para uma maior aproximação da 

Nação Brasileira e Portuguesa”.  -----------------------------------  

a) Os objectivos prosseguidos através do presente acordo de 

geminação são:  -------------------------------------------------------  

O estudo histórico e cientifico da identidade do topónimo 

Itabirito com base na Historia e na acção do seu fundador, 

Luís Figueiredo Monterroyo, senhor de Torre do Terrenho, 

concelho de Trancoso.  -----------------------------------------------  

b) A cooperação institucional nos domínios cultural, 

educacional, social, económico e turístico.  -----------------------  
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c) O incremento das relações bilaterais entre Itabirito e 

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

d) De forma a institucionalizar esta Geminação, serão 

definidas “a posteriori” as formas como no Brasil e em 

Portugal se perpetuará e dará continuidade ao presente acordo 

de geminação.  ---------------------------------------------------------  

e) O planeamento e a avaliação das acções a desenvolver em 

conjunto será feita anualmente, comprometendo-se ambos 

Municípios a reunirem-se e manterem estreitos contactos com o 

objectivo de desenvolver e enriquecer este protocolo de 

geminação agora celebrado, acrescentando o que entretanto  

for acordado entre as partes.  ---------------------------------------  

Os Municípios de Itabirito e Trancoso concordaram em 

patrocinar formas de cooperação entre os respectivos povos, 

em particular a sua Juventude, procurando para tal acordos 

pontuais entre as partes, designadamente nas áreas d o Ensino, 

da Formação, da Saúde e do Desporto, promoção e divulgação 

turística e conhecimento mútuo do Património Cultural, 

Monumental, Paisagístico, Gastronómico, Tradicional e outro 

material e imaterial que promovam a necessária conjugação.  --  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, Júlio 

Sarmento, aplaudiu a realização deste Acordo de geminação “ 

que tem por base a História que une dois povos – o português e 
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o brasileiro – e duas comunidades – Trancoso e Itabirito – com 

base numa pessoa comum: a figura de Luís Figueiredo 

Monterroyo, capitão da Armada de D. João V de Portugal, 

Governador dos Quintos do Ouro do Brasil, fundador de 

Itabirito e do Solar dos Brasis, em Torre do Terrenho, valioso 

monumento do Barroco pintado com ouro levado das minas de 

Itabirito, Ouro Preto e Sabará”. ------------------------------------  

Expressou então que “este Acordo de Geminação tem a 

particularidade de representar de forma intrínseca as vontades 

de cooperar mas também de mutuamente se conhecerem e 

estreitarem laços de amizade e intercâmbio que são 

importantes para a valorização dos cidadãos e fortalecimento 

das relações luso-brasileiras”.  -------------------------------------  

Júlio Sarmento aludiu a actual situação económica portuguesa 

referindo que o país “ está a passar por uma fase de 

reajustamento e de reformas que são importantes para 

consolidação do futuro em que as ligações com os países de 

expressão portuguesa, designadamente o Brasil são 

fundamentais”.  --------------------------------------------------------  

“Tal como no passado, os portugueses saberão e conseguirão 

ultrapassar as suas dificuldades, descobrir novos horizontes de 

desenvolvimento e progresso para o que estão unidos, 

promover laços de cooperação com os povos das nações 



 

 
Ata  n . º    0 4  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    25 -0 2 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

lusófonas sem nunca descurar também o espírito Europeu que 

levaram através do mundo, no que foram pioneiros”, afirmou.  -  

O Prefeito de Itabirito, Manoel da Mota  Neto elogiou a 

iniciativa de aproximação entre os Municípios subscritores do 

Acordo de Geminação o que, segundo disse, “ sem complexos, 

assim se abrem para encetarem iniciativas tendentes ao 

conhecimento mutuo e se abraçam num projecto de 

aproximação que certamente vai cimentar as relações 

bilaterais “.  -----------------------------------------------------------  

O autarca brasileiro sublinhou a importância da História na 

aproximação dos povos e neste caso tendo a figura e memória 

de Luís Figueiredo Monterroyo, fundador de Itabirito e senhor 

da Torre do Terrenho /Trancoso como elo de união entre as 

comunidades itabiritense e trancosense.  ---------------------------  

Preconizou então o desenvolvimento de iniciativas que 

valorizem a cultura, o conhecimento mútuo sobretudo através 

da juventude, promoção de actividades conjuntas que 

fortaleçam os tecidos social, cultural e económico, entre 

outros.  -----------------------------------------------------------------  

Por seu turno, Marco António Borges, Vice -Presidente da 

Comunidade Luso-Brasileira de Belo Horizonte, salientou o 

significado da assinatura da Geminação entre Itabirito e 

Trancoso que envolveu também aquele Centro como “ uma 
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forma única e solene de assinalar o primeiro Centenário do 

Centro da Comunidade Luso-Brasileira de Belo Horizonte “ 

que decorre este ano.  -------------------------------------------------  

Magistrado de profissão, Marco António Borges, sublinhou que 

“este acordo ultrapassa os seus limites para se projectar em 

ambos lados do Atlântico, de onde partiram os portugueses que 

um dia demandaram as terras que hoje constituem a nação 

brasileira e os próprios brasileiros, seus descendentes ou os 

que de e em Portugal têm uma referência histórica , familiar, de 

origem da língua que une ambos países ”.  ------------------------  

Como exemplo citou o caso de Luís Figueiredo Monterroyo, 

fundador de Itabirito, que “saiu de Portugal, de terras de 

Trancoso, atravessou os mares e se aventurou no interior da 

floresta atlântica na busca do ouro que então abundava em 

terras de Ouro Preto e Sabará e foi em direcção ao Pico de 

Itaubira e aqui fundou a povoação que viria a ser a actual 

Itabirito”.  -------------------------------------------------------------  

O Cônsul de Portugal em Belo Horizonte, André Mello 

Bandeira, disse por sua vez que este género de Acordos são 

“importantes e necessários” no aprofundamento das relações 

entre povos, neste caso entre o Brasil e Portugal.  ----------------  

Referiu-se particularmente ao significado da cerimónia que 

disse demonstrar que “ a História está sempre presente para 
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evocar e para unir, para celebrar e para projectar o futuro” 

referindo-se aos fundadores de Itabirito mas também a 

Joaquim José da Silva Xavier, o “Tiradentes” personalidade 

central da Inconfidência de Minas Gerais, condenado por D. 

Maria I mas reabilitado há cerca de década e meia em 

Portugal em cerimonia presidida pelo então Presidente da 

república Mário Soares.  ---------------------------------------------  

Emocionante foi a intervenção do Pároco de Nossa Senhora da 

Boa Viagem, de Itabirito, Padre Miguel Ângelo Fiorillo, que 

celebrou uma missa em memória  do fundador da cidade e que 

assinalou a geminação.  ----------------------------------------------  

“A fundação de Itabirito foi também um ato de fé. Luís 

Figueiredo Monterroyo e Francisco Homem Del Rey, trouxeram 

consigo o nicho com retábulo e a imagem de Nossa Senhora da 

Boa Viagem, vinda de Trancoso , de Portugal, que estava 

instalada no navio que, impossibilitado de navegar devido a 

danos provocados pelas tempestades de Atlântico, foi deixado 

no porto do Rio de Janeiro”, evocou.  ------------------------------  

“ Construíram uma capela dedicada a esta devoção, a Capela 

da Curada e mais tarde a igreja. Assim, culto de Nossa 

Senhora da Boa Viagem, padroeira da nau do fundador de 

Itabirito, passou a ser a devoção da cidade desde 1709. 

Contudo em 15 de Agosto de 1980, Papa João Paulo I, ordenou 
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que fosse coroada rainha da cidade e do mu nicípio, sendo este 

o Acto Jurídico único do Pontífice para todo o Brasil”, 

adiantou.  ---------------------------------------------------------------  

O sacerdote expressou então: “ Foi a fé dos homens, a devoção 

a Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos de Deus que 

possibilitaram no passado a fundação da cidade de It abirito 

que então começou a sua jornada até este momento de encontro 

com Trancoso, terra natal do fundador Luís Figueiredo 

Monterroyo, concretizado neste Acordo de Geminação que une 

duas comunidades e selam uma amizade que vem de séculos 

atrás mas que vai projectar-se no futuro com novas iniciativas 

de aproximação e cooperação”.  ------------------------------------  

A missa celebrada na Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem 

foi um momento único, de emoções e evocação, envolvendo a 

comunidade de fiéis de Itabirito onde se destacavam as 

crianças. ---------------------------------------------------------------  

O Desembargador José António Braga, filho de portugueses 

emigrados para o Brasil, concretamente para Minas Gerais, 

partilhou a homilia com o padre Miguel Fiorillo onde focou as 

razões que fundamentaram a Geminação entre Trancoso e 

Itabirito, o seu signi ficado histórico, cultural e social e de 

aproximação entre povos e historiou um pouco sobre Trancoso, 

o seu trajecto ao longo dos séculos, as suas personalidades 
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ilustres.  ----------------------------------------------------------------  

Particularmente significativo e momento único foi a cerimónia 

de coroação da imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem 

participada por crianças vestidas de anjos e adultos que 

transportaram as flores, o manto, as palmas e a coroa, por 

entre cânticos e preces.  ----------------------------------------------  

O Presidente do Município de Trancoso, Júlio Sarmento e 

esposa e o Prefeito de Itabirito, Manoel da Mota Neto e esposa 

protagonizaram o ofertório num cortejo sentido por toda a 

comunidade que se reuniu neste templo em ambiente incomum 

de solenidade e de festa.  ---------------------------------------------  

No final das cerimónias foi preconizado por José Levy 

Domingos, jornalista de Trancoso e investigador a realização 

em Itabirito e Trancoso de um Encontro de Cidades Geminadas 

de Portugal com o Brasil, proposta que foi aprovada pelos 

subscritores do Acordo de Geminação, Pároco de Itabirito, 

dirigentes do Centro da Comunidade Luso-Brasileira de Belo 

Horizonte e Cônsul de Portugal em Belo Horizonte, André 

Mello Bandeira.  -------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado no que respeita à proposta de geminação 

com o Município Cidade Velha, aprovar a mesma por 

unanimidade.  ---------------------------------------------------------  

Nos termos da Lei foi a igualmente deliberado remeter a 
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proposta agora aprovada à Assembleia Municipal.  --------------  

*A9*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 66 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente 

mês de fevereiro, de Manuel Francisco Pereira Mateus , 

residente em Vale de Mouro, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma arrecadação, 

sita em Vale de Mouro, em inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 353 da freguesia de Tamanhos, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 86 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

18 do corrente mês de fevereiro, de Maria José dos Santos , 

residente em Vila Franca das Naves, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de u ma 

habitação, sita em outeiro, Vila Franca das Naves, em inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 756  da freguesia de Vila 

Franca das Naves, uma vez que a mesma foi construída antes da 

entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

Agosto de 1951. -------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

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: --------------------------------------------------------------------  

*A11*  Atribuição de Medalha Municipal:  De seguida o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a Proposta que se transcreve 

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

‘O Regulamento de Atribuição de Medalhas Municipais em 

vigor, prevê no seu Artigo 6º, a faculdade do Munic ípio, 

conceder a Medalha Municipal de Mérito, a pessoas coletivas 

ou singulares que se evidenciem pelo seu significativo 

contributo no campo social, cultural, económico, humanitário 

ou outro de notável importância.  -----------------------------------  

Ora, a personalidade e o percurso profissional do Dr. Evaristo 

Louro Alves, natural da freguesia de Vila Garcia deste 

concelho, justificam, no meu entender que o Munic ípio de 

Trancoso lhe promova um reconhecimento p úblico, 

concedendo-lhe a Medalha Municipal de Mérito.  -----------------  

De facto, o exemplo de vida, o percurso profissional ao servi ço 

do País, desempenhando vários cargos nas diferentes 
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embaixadas por onde passou, sempre com elevado grau de 

desempenho, para além de outras funções que exerceu, deve 

merecer, enquanto ilustre Trancosense um reconhecimento e 

uma homenagem por parte deste Munic ípio.-----------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal, nos termos do 

Regulamento acima citado, conceda ao Dr. Evaristo Louro 

Alves, a Medalha Municipal de Mérito, Grau Prata.’  ------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder a Medalha de 

Municipal de Mérito, grau prata ao senhor doutor Evaristo 

Louro Alves em face do seu percurso profissional brilhante e 

a sua ligação a Vila Garcia e Trancoso.  --------------------------  

*A12*  Fundos Disponíveis - Realização de Despesa:  Em seguida foi  

presente informação da divisão financeira da autarquia do 

processo de despesa referente à transferência de capital para a 

Freguesia de Vila Franca das Naves  a dar conta que apenas se 

poderá considerar a existência de Fundos D isponíveis após a 

obtenção de visto por parte do Tribunal de Contas ao 

empréstimo de M/L prazo contratualizado no âmbito do PAEL, 

pelo que se entende que até essa data que não poderá existir a 

assunção de compromissos, sob pena de os processos de 

despesa serem ilegais.  ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal atendendo a que se trata de um 

compromisso anterior, que se vem executando todos os anos, 
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que envolve um acordo a Junta de Freguesia, que haveria 

grave incumprimento com os compromissos financeiros para 

aquela autarquia, entendemos que face ao deliberado na 

primeira deliberação sobre este assunto e a continuidade 

anual desta iniciativa, deliberou aprovar a presente despesa. -  

*A13*  Em seguida foi presente informação da divisão financeira da 

autarquia na sequência do processo de despesa referente à 

transferência corrente para a Liga de Amigos de Palhais  a dar 

conta que apenas se poderá considerar a existência de Fundos 

Disponíveis após a obtenção de visto por parte do Tribunal de 

Contas ao empréstimo de M/L prazo contratualizado no âmbito 

do PAEL, pelo que se entende que até essa data que não poderá 

existir a assunção de compromissos, sob pena de os processos 

de despesa serem ilegais.  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal atendendo a que se trata de despesa 

relativa a ação educativa que se encontra excecionada em 

nosso entender, deliberou aprovar a referida despesa. ----------  

*A14*  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.  -----------------------------------  
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*A15*  Candidatura ao IEFP, no âmbito do Programa para 

Desempregados Beneficiários das Prestações de 

Desemprego:  Em seguida foi presente informação a dar  conta 

que para o normal funcionamento dos Serviços Externos, torna -

se necessário contratar um novo funcionário, para fazer o 

acompanhamento administrativo da gestão dos armazéns e dos 

serviços de viaturas . --------------------------------------------------  

Estando o Município impedido de abrir procedimentos 

concursais e sendo indispensável suprimir esta falta, é possível 

através da realização de uma candidatura ao IEFP, no âmbito 

do Programa para Desempregados  Beneficiários das Prestações 

de Desemprego, requisitar uma pessoa durante 10 meses.  -------  

Se a candidatura for aprovada pelo IEFP, esta Autarquia tem 

durante dez meses os seguintes encargos:  -------------------------  

- Subsídio de refeição (4,27€/dia/mês);  -----------------------  

- Bolsa/mensal no valor de 83,84€. Valor/10 meses de 

838,40€ ;  -------------------------------------------------------  

- Seguro de acidentes pessoais.  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou assumir o encargo de acordo 

com a informação dos serviços.  ------------------------------------  

*A16*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em 

minuta para efeitos de execução imediata.  -------------------------  
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*A17*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A18*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12,30 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 :  

 
 


