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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 8 DE JANEIRO DE 2014. ---------------------  

*A1* Aos 8 dias do mês de janeiro do ano de 2014, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a Presidência do senhor 

professor Amílcar Salvador e a comparência dos senhores 

vereadores Eduardo Pinto, doutora Ivone Mouco, doutor Paulo 

Matias, doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio. ---------------------------------------------------  

*A2* Às 14,30 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 do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a ata da reunião de 20 de dezembro passado, 

dispensando a sua leitura, atendendo a que a mesma foi, 

antecipadamente, distribuída a todos os membros da Câmara. --  

Não participou na votação o senhor vereador doutor João 

Rodrigues, por não ter estado presente nessa reunião. -----------  

Mais, foi deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício 

dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no site do 
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Municipio. -------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 4 datado de 7 do corrente mês de janeiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 470.570,31 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 221.362,56 €. ----------------  

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

*A5* Intervenções: Começando por usar da palavra, o senhor 

vereador Eduardo Pinto, porque não constava na Ordem do Dia 

a ‘Análise, discussão e votação respeitante à prestação de 

serviços de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos’, mas se 

tratava de um assunto que carecia de uma urgente apreciação, 

propôs que o mesmo fosse incluído nessa Ordem do Dia. --------  

Tendo esta inclusão sido aprovada, por unanimidade, passou o 

mesmo senhor vereador a dar conta da informação prestada pela 

divisão de ambiente, estruturas e equipamentos urbanos desta 

autarquia que, seguidamente, se reproduz:-------------------------  

‘Estando próximo o fim do período contratado para a 

prestação de serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos no 

concelho de Trancoso, ambos com término a 31 de Janeiro do 

corrente ano, somos pelo presente informar V. Exa. da 

necessidade de se abrir novo procedimento para a contratação 
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destes serviços. -------------------------------------------------------  

Na realização desta prestação de serviços, deverá ser 

considerado o cumprimento dos circuitos em anexo, o facto de 

que os resíduos recolhidos deverão ter como destino final a 

Estação de Transferência de Trancoso, bem como a 

manutenção e conservação dos contentores, de forma a que na 

via pública se apresentem em boas condições de higiene e de 

segurança, assegurando a sua substituição sempre que as 

condições atrás citadas não se possam manter. -------------------  

Mais se informa que a contratação desta prestação de serviços 

deverá contemplar o período de 5 meses, tendo como valor 

base mensal 14.000,00 euros (catorze mil euros) o que perfaz 

um total de 70.000,00 euros (setenta mil euros)’.  ----------------  

------Plano Semanal de Circuitos e itinerários de recolha------  

------------------de RSU no Concelho de Trancoso  ---------------  

Circuito de Recolha 1 
2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira sábado 

Trancoso - 
Centro Histórico 
Trancoso - 
Bairro Santa 
Luzia 
Trancoso - 
Urbanização 
Santa Maria 
Trancoso - 
Urbanização - 
Quinta do Conde 
Trancoso - 
Bairro Senhora 
da Fresta 
Trancoso - Fonte 
Nova 
Trancoso - 
Bairro Sr, Dos 
Aflitos 
Trancoso – 
Courelas 
Trancoso - 

Trancoso - 
Centro Histórico 
Trancoso - 
Bairro Santa 
Luzia 
Trancoso - 
Urbanização 
Santa Maria 
Trancoso - 
Urbanização - 
Quinta do Conde 
Trancoso - 
Bairro Senhora 
da Fresta 
Trancoso - Fonte 
Nova 
Trancoso - 
Bairro Sr, Dos 
Aflitos 
Trancoso – 
Courelas 
Trancoso - 

Trancoso - 
Centro Histórico 
Trancoso - 
Bairro Santa 
Luzia 
Trancoso - 
Urbanização 
Santa Maria 
Trancoso - 
Urbanização - 
Quinta do Conde 
Trancoso - 
Bairro Senhora 
da Fresta 
Trancoso - Fonte 
Nova 
Trancoso - 
Bairro Sr, Dos 
Aflitos 
Trancoso – 
Courelas 
Trancoso - 

Trancoso - 
Centro Histórico 
Trancoso - 
Bairro Santa 
Luzia 
Trancoso - 
Urbanização 
Santa Maria 
Trancoso - 
Urbanização - 
Quinta do Conde 
Trancoso - 
Bairro Senhora 
da Fresta 
Trancoso - Fonte 
Nova 
Trancoso - 
Bairro Sr, Dos 
Aflitos 
Trancoso – 
Courelas 
Trancoso - 

Trancoso - 
Centro Histórico 
Trancoso - 
Bairro Santa 
Luzia 
Trancoso - 
Urbanização 
Santa Maria 
Trancoso - 
Urbanização - 
Quinta do Conde 
Trancoso - 
Bairro Senhora 
da Fresta 
Trancoso - Fonte 
Nova 
Trancoso - 
Bairro Sr, Dos 
Aflitos 
Trancoso – 
Courelas 
Trancoso - 

Trancoso - 
Centro Histórico 
Trancoso - 
Bairro Santa 
Luzia 
Trancoso - 
Urbanização 
Santa Maria 
Trancoso - 
Urbanização - 
Quinta do Conde 
Trancoso - 
Bairro Senhora 
da Fresta 
Trancoso - Fonte 
Nova 
Trancoso - 
Bairro Sr, Dos 
Aflitos 
Trancoso – 
Courelas 
Trancoso - 
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Bairro S. Marcos 
Trancoso - 
Quinta das 
Cabanas 
Trancoso - Zona 
Industrial 
Escolas 
Tamanhos 
Vale de Mouro 
Vila Franca das 
Naves 
Moimentinha 
Granja 
Feital 
Garcia Joanes 

Bairro S. Marcos 
Trancoso - 
Quinta das 
Cabanas 
Trancoso - Zona 
Industrial 
Escolas 

 

Bairro S. Marcos 
Trancoso - 
Quinta das 
Cabanas 
Trancoso - Zona 
Industrial 
Escolas 
Tamanhos 
Vale de Mouro 
Vila Franca das 
Naves 
Moimentinha 
Dominga-Chã 
Granja 
Feital 
Garcia Joanes 
Broca 

Bairro S. Marcos 
Trancoso - 
Quinta das 
Cabanas 
Trancoso - Zona 
Industrial 
Escolas 

 

Bairro S. Marcos 
Trancoso - 
Quinta das 
Cabanas 
Trancoso - Zona 
Industrial 
Escolas 
Tamanhos 
Vale de Mouro 
Vila Franca das 
Naves 
Moimentinha 
Granja 
Feital 
Garcia Joanes 

Bairro S. Marcos 
Trancoso - 
Quinta das 
Cabanas 
Trancoso - Zona 
Industrial 
Escolas 

 

Circuito de Recolha 2 
2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira sábado 

Zabro 
Casas 
Moreira de Rei 
Esporões 
Moreirinhas 
A-do-Cavalo 
Golfar 
Sintrão 
Rio de Moinhos 
Venda do Cepo 
Miguel Choco 
Chafariz do 
Vento 
Frechão 
Torres 
Freches 

Carnicães 
Vilares 
Maçal da Ribeira 
Póvoa do 
Concelho 
Ameal 
Freixial 
Vila Garcia 
Vale do Seixo 
Ribeira do 
Freixo 
Falachos 
S. Martinho 
Aldeia de Sto. 
Inácio 
Souto Maior 
Moitas 
Valdujo 
À-dos-Ferreiros 
Cótimos 
Cogula 
Carigas 
Fiães 
Barrocal 
Aldeia Nova 
Aldeia Velha 
Quinta das 
Seixas 

Castaíde 
Castanheira 
Terrenho 
Torre do 
Terrenho 
Guilheiro 
Sebadelhe da 
Serra 
Corças 
Reboleiro 
Palhais 
Benvende 
Vila Novinha 
Rio de Mel 

Avelal 
Ribeira do 
Alcaide 
Valcovo 
Pisão 
Moinhos das 
Cebolas 
Zabro 
Casas 
Moreira de Rei 
Esporões 
Moreirinhas 
À-do-Cavalo 
Golfar 
Sintrão 
Rio de Moinhos 
Venda do Cepo 
Montes 
Miguel Choco 
Chafariz do 
Vento 
Frechão 
Torres 
Freches 

Carnicães 
Vilares 
Póvoa do 
Concelho 
Vila Garcia 
Vale do Seixo 
Ribeira do 
Freixo 
S. Martinho 
Souto Maior 
Valdujo 
Cótimos 
Cogula 
Carigas 
Fiães 
Aldeia Nova 
Aldeia Velha 

Castaíde 
Castanheira 
Terrenho 
Mendo Gordo 
Torre do 
Terrenho 
Guilheiro 
Sebadelhe da 
Serra 
Corças 
Reboleiro 
Palhais 
Benvende 
Vila Novinha 
Rio de Mel 

 

Continuando a usar da palavra, o mesmo vereador propôs que 

se lançasse um procedimento de ajuste direto, com consulta a 

três entidades, para evitar interrupções naquela prestação de 

serviços e para permitir encontrar uma solução mais 

fundamentada e duradoura, ou através de concurso público ou 

com recurso a veículos do próprio município. ---------------------  

Acerca deste assunto, a Câmara Municipal deliberou aprovar 

o convite e o caderno de encargos, lançando-se um 
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procedimento de ajuste direto, com consulta às entidades:-----  

- Ecoambiente, SA; ---------------------------------------------  

- RRI – Recolha de Resíduos Industriais, Limitada; -------  

- Lurec, Limitada. ----------------------------------------------  

Foi, ainda, deliberado enviar os convites por e-mail e 

designado o júri do procedimento constituído pelo senhor 

doutor Francisco Coelho, senhora engenheira Sandra e 

senhor engenheiro José Carlos Fantasia. -------------------------  

*A6* Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador doutor Paulo 

Matias para dar conta que havia entrado, nos serviços da 

Câmara Municipal,  um pedido de pagamento de 38.255,50€ por 

parte da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Távora e Douro, 

CRL. Afirmou que esta era mais uma entre outras situações 

graves praticadas pelo anterior executivo, com as quais se têm 

vindo a confrontar, tais como são a execução de obras sem 

procedimento de concurso e contrato e a realização de despesas 

violando a Lei dos Compromissos. ---------------------------------  

O mesmo vereador passou a explicar que aquela Caixa de 

Crédito havia prestado, a favor da Repsol, SA, uma garantia no 

valor de 75.000€, destinada a assegurar o pagamento de 

combustíveis por parte da Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso. Por incumprimento da Santa Casa das suas 

obrigações de pagamento, a Repsol, SA acionou parte daquela 
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garantia, no montante atrás referido. Como, apesar de 

interpelada para o efeito, a Santa Casa não pagou, em 

conformidade com uma declaração que anexou, onde consta o 

Municipio de Trancoso como ‘garante/fiador’, a Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo vem solicitar ao Municipio o 

pagamento daquele montante. ---------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, o senhor vereador doutor Paulo 

Matias realçou que se tratava de algo que era muito grave e 

acrescentou que, na sua opinião, era compreensível a Câmara 

prestar alguma garantia, relativamente a instituições onde tenha 

participações, tal como aconteceu com a PACETEG e a Escola 

Profissional de Trancoso, mas já o não era, no que diz respeito 

a entidades privadas. -------------------------------------------------  

Continuando, referiu que lamentava esta situação ilegal e que o 

assunto nem sequer havia passado em reunião do executivo e, 

como tal,  a Câmara Municipal iria responder à Caixa de 

Crédito, não aceitando a validade daquela garantia. --------------  

*A7* De seguida, interveio o senhor Presidente da Câmara para dar 

conhecimento que, na companhia do senhor vereador Eduardo 

Pinto e de técnicos do serviço de obras, haviam visitado o 

Convento dos Frades e haviam constatado que, no espaço que 

foi objeto de obras mais recentes, havia graves infiltrações de 

água e, como tal, iria ser contatado o empreiteiro da obra e, se 
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necessário, iria ser acionada a caução prestada para aquela 

empreitada. ------------------------------------------------------------  

*A8* Na sequência dessa visita aos equipamentos, acrescentou que, 

no Centro de Feiras e Iniciativas Empresariais, a situação era 

similar, com diversas infiltrações de água. ------------------------  

*A9* Referiu-se, depois, à antiga escola primária para afirmar que, 

aí, os problemas eram outros, pois para além de não gostar do 

enquadramento do anexo que ali foi construído, também o havia 

desagradado o facto de ver, naquele espaço, uma ‘espécie’ de 

oficina da Piscotávora. Acrescentou que a Câmara Municipal  

teria que vir a tomar uma posição acerca deste assunto. ---------  

*A10*  Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara 

informou que estava a ser elaborado o boletim municipal, o 

qual iria sair a curto prazo, sem artigos de opinião, sendo 

meramente informativo, debruçando-se apenas sobre as 

atividades desenvolvidas no município. ----------------------------  

*A11*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara deu conta dos 

contatos havidos com a senhora Maria de Lurdes Monteiro 

Domingues, tendo em vista a outorga da escritura de compra e 

venda, na sequência do contrato-promessa celebrado em 24 de 

outubro de 2007, para que, de seguida, se possa proceder ao 

loteamento do terreno destinado à ampliação da Zona Industrial 

de Trancoso. -----------------------------------------------------------  
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ORDEM DO DIA 

*A12*  Fundos disponíveis janeiro de 2014: Em seguida, foi presente 

informação da divisão financeira a dar conta que, de forma a 

dar cumprimento ao disposto no n°. 1, do artigo 7º, do Decreto-

Lei 127/2012 de 21 de junho, haviam sido calculados os fundos 

disponíveis para o mês de janeiro de 2014. ------------------------  

Assim, informava não existirem fundos disponíveis, pelo que 

de acordo com o previsto na Lei 8/2012 de 21 de fevereiro e no 

citado Decreto-Lei 127/2012 de 21 de junho, não poderiam ser 

assumidos novos compromissos, sob pena de os respetivos 

processos de despesa violarem as disposições legais em vigor. -  

Chamava, ainda, a atenção para o facto do cálculo efetuado não 

incorporar o saldo da gerência anterior, em virtude de o mesmo 

não estar ainda aprovado. --------------------------------------------  

Informava, por outro lado, que a receita a arrecadar, nos 

próximos dias, relativa à cobrança da tarifa dos RSU’s, 

referente ao período de dezembro de 2012 e exercício de 2013, 

conforme comunicação da entidade Águas da Teja, SA (nº 

AGM/14/02/2014), datada de 3 do corrente mês de janeiro, não 

se encontrava também incluída no cálculo, uma vez que não 

estava assegurada a norma prevista na alínea c) do nº 1 do artº  

4º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento, bem 
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como proceder à antecipação das verbas provenientes da 

empresa Águas da Teja, SA, respeitantes à cobrança das 

tarifas de RSU’s, referidas na informação, no montante de 

199.681,25 euros, ao abrigo do disposto na alínea c) nº 1 do 

artº 4º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro. --------------------------  

Foi, ainda, deliberado solicitar aos serviços que procedam ao 

recálculo dos fundos disponíveis para janeiro de 2014, 

incorporando o saldo da gerência de 2013 e a antecipação das 

receitas acima referidas, constatando-se que, dessa forma, os 

fundos disponíveis passarão a ser positivos. ---------------------  

*A13*  Fundos disponíveis – Realização de despesa: Em seguida, foi 

presente informação da divisão financeira a dar conta que, na 

sequência da informação relativa ao apuramento dos fundos 

disponíveis para o mês de janeiro de 2014, se reforçava a 

informação de que o valor dos fundos disponíveis era negativo.  

Acrescentou que, ainda assim, havia sido enviado a 

cabimentação todo um conjunto de novas despesas, a serem 

apreciadas em sede de reunião de executivo, originando 

potenciais novos compromissos. ------------------------------------  

Reforçava, assim, o entendimento de que, nestas circunstâncias, 

não poderiam ser assumidos novos compromissos, sob pena de 

violação das disposições previstas na Lei 8/2012, de 21 de 

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

*A14*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

despachos relativos a processos de despesa:  --------------------  

De seguida, foram presentes vários processos de despesa com 

despachos de autorização e que constam da relação seguinte: ---  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Fornecimento de Lanche de Natal 1013 16-12-2013 738,00 € 
Reparação viatura 11-FB-38 1014 17-12-2013 731,51 € 
Honorários da Agente de Execução Purificação do Valle 1015 31-12-2013 264,08 € 
Plano Destruição de Cadáveres de Animais de Companhia (PDCAC) 72 08-01-2014 1.950,40 € 
 

A Câmara Municipal deliberou ratificar os despachos 

constantes da relação anexa. ---------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: De seguida, foram presentes os 

processos de despesa já paga, através de despacho, constantes 

da relação que se segue: ---------------------------------------------  

Descrição Despacho Valor 
Pagamento OP. 2853 a 2902 23-12-2013 95.694,99 € 
Pagamento OP. 2904 a 2982 23-12-2013 26.293,20 € 
Pagamento OP. 2995 23-12-2013 5.363,54 € 
Pagamento OP. 2998 a 3029 26-12-2013 45.088,16 € 
Pagamento OP. 3036, 3040, 3041 e 3043 27-12-2013 15.767,77 € 
Pagamento OP. 3044 a 3059 30-12-2013 6.002,36 € 
Pagamento OP. 3063 a 3071 30-12-2013 78.247,30 € 
Pagamento OP. 3073 a 3080 30-12-2013 121.190,56 € 
Pagamento OP. 3081 31-12-2013 1,00 € 

 393.648,88€ 
 

A Câmara Municipal deliberou ratificar, por maioria, os 

pagamentos constantes da relação anexa, tendo votado contra 

os senhores vereadores do PSD, doutor Augusto Rente e 

doutora Cristina Inocêncio. ----------------------------------------  

*A16*  Serviços de patrulhamento prestados pela GNR no exercício 

de 2013:  Em seguida, foi presente informação da divisão 
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financeira desta autarquia a dar conta que, na sequência da 

aprovação do plano anual de feiras para o ano de 2013, havia 

sido solicitado pelos serviços responsáveis pelo 

acompanhamento das feiras e mercados do Município que fosse 

disponibilizada uma patrulha da GNR que acompanhasse os 

funcionários da Autarquia nas suas ações de fiscalização. -------  

Informava ainda que, tendo por base uma proposta elaborada 

pelo então Presidente do executivo municipal, acompanhada da 

respetiva informação de cabimento, havia sido autorizada, em 

sede de reunião de câmara, a requisição dos serviços em 

questão, para os mercados regulares a realizar uma vez por 

semana, com um valor global para o serviço de 4.967,90 euros.  

Acrescentou que, no decurso da feira anual de S. Bartolomeu, 

foi efetuado um serviço de patrulhamento que não estava 

enquadrado no âmbito dos serviços objeto de requisição, pelo 

que, ao ser entregue nos serviços financeiros do Município a 

respetiva nota de débito, a mesma não foi processada por não 

existir suporte legal à prestação do serviço, e a despesa não ser 

regular, na medida em que não cumpria o disposto na Lei 

8/2012, de 21 de fevereiro, nomeadamente no que se refere à 

exigência de existir um compromisso prévio à realização da 

despesa e que, posteriormente, no decurso do mês de dezembro, 

foi mantida a prestação de serviços de patrulhamento, ainda 
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que o valor do serviço requisitado estivesse já esgotado, ou 

seja, de novo o serviço foi prestado sem que lhe estivesse 

associado um número sequencial de compromisso que o 

suportasse. -------------------------------------------------------------  

Referia ainda que, neste contexto, a assunção e pagamento das 

despesas suportadas pelos Boletins de Serviço Remunerado 

(notas de débito) relativas às datas de 22 de agosto, 6, 13, 20 e 

27 de dezembro constituíam uma clara violação à Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, com as consequências 

previstas no n°. 1, do artigo 11º da referida Lei.------------------  

Entendia, por isso, que as despesas debitadas pela GNR, não 

poderiam ser assumidas e pagas, uma vez que se encontravam 

em clara violação da Lei, sendo ainda de referir o estabelecido 

no n°. 2, do artigo 9º da citada Lei, segundo o que "Os agentes 

económicos que procedam ao fornecimento de bens ou serviços 

sem que o documento de compromisso, ordem de compra, nota 

de encomenda ou documento equivalente possua a clara 

identificação do emitente e o correspondente número de 

compromisso válido e sequencial, obtido nos termos do n.° 3 do 

artigo 5.º da presente lei,  não poderão reclamar do Estado ou 

das entidades públicas envolvidas o respetivo pagamento ou 

quaisquer direitos ao ressarcimento, sob qualquer forma". -----  

O senhor diretor de departamento da autarquia concordou com a 
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informação. ------------------------------------------------------------  

Atendendo a que se trata de um serviço que não pode ser 

objeto de um procedimento concursal e concorrencial, a 

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

*A17*  Acompanhamento policial nas feiras e mercados do 

concelho: Em seguida, o senhor Presidente da Câmara 

apresentou uma proposta sobre o assunto em epígrafe que se 

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

‘Considerando a necessidade de continuar a garantir a 

presença dos elementos da GNR, junto dos Fiscais Municipais 

que, nas feiras e mercados do concelho, fiscalizam e 

acompanham a sua realização, de forma a que o seu trabalho 

seja desenvolvido com eficácia e eficiência, salvaguardando-se 

simultaneamente a sua segurança e integridade; -----------------  

Considerando, ainda, que a GNR presta assim um serviço ao 

Município, serviço este que é cobrado de acordo com os 

valores fixados pelo Governo, não existindo por isso, neste 

caso concreto, qualquer possibilidade de negociação com vista 

à redução dos montantes cobrados; --------------------------------  

Considerando, ainda que, nos termos da Legislação em vigor, 

cabe à autoridade policial local e só a esta, colaborar com o 

Município, prestando o serviço que lhe é solicitado e acima 

descrito; ---------------------------------------------------------------  
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Considerando, por último, que o referido acompanhamento por 

parte dos elementos da GNR, aos colaboradores do Município 

durante a realização daquelas feiras e mercados, não 

configura uma "prestação de serviços", capaz de ser 

assegurada pela oferta do mercado, sujeitando-se por isso às 

regras da concorrência, não sendo por isso possível, enquadrar 

o caso concreto, nas regras gerais da contratação das 

prestações de serviço e da obrigatoriedade da respetiva 

redução remuneratória; ----------------------------------------------  

Proponho que, e perante o interesse público que importa 

salvaguardar, seja autorizada a realização da despesa 

resultante do trabalho prestado pela GNR, com o 

acompanhamento das já referidas feiras e mercados, uma vez 

que o Município não pode deixar de assegurar que estes 

eventos se realizem e decorram com absoluta normalidade, 

segurança e legalidade. ----------------------------------------------  

Deverá a Divisão Financeira cabimentar o valor de 7.500€, 

com vista a permitir sustentar a despesa do serviço a prestar 

pela GNR de Trancoso.’ ---------------------------------------------  

Intervindo os senhores vereadores do PSD referiram que, na sua 

opinião, esse policiamento deveria ser aligeirado, procurando 

minorar os custos inerentes e que só deveria ser reforçado em 

períodos de maior afluência de feirantes e público. --------------  
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Submetido o assunto à votação, atendendo a que o serviço que 

se pretende que seja efetuado só pode ser garantido pelas 

autoridades policiais, com custos legalmente tabelados, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta, devendo 

reforçar o policiamento em períodos de maior afluência de 

feirantes e público. Para o efeito, deverá ser celebrado o 

respetivo protocolo . --------------------------------------------------  

*A18*  Apreciação e aprovação do mapa de fluxos de caixa, relativo 

ao exercício de 2013 e respetivo saldo de gerência:  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o mapa de fluxos de 

caixa, relativo ao exercício de 2013 e respetivo saldo de 

gerência, com um valor de 469.352,81€, no que diz respeito a 

operações orçamentais e um montante de 221.350,71€, no que 

se refere a operações de tesouraria. -------------------------------  

*A19*  Apreciação de documentos de despesa relativos à agente de 

execução ‘Purificação do Vale’ – processo 864/13.8TBGRD:  

Em seguida, foi presente informação da divisão financeira desta 

autarquia a dar conta que, decorrente de um processo de 

injunção intentado pela entidade ‘Manuel Batista Rodrigues & 

Assoc. Soc. Advogados RI’, na sequência do qual o Município 

foi condenado ao pagamento dos serviços à referida sociedade 

de advogados, no âmbito do processo n°. 864/13.8TBGRD, 

havia sido comunicado pela entidade em questão, através de 
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mail que anexou, que seria necessário assumir ainda, para além 

de um valor relativo a juros, os encargos com o serviço da 

agente execução do processo, indicando os montantes em 

questão. ----------------------------------------------------------------  

Neste contexto, haviam sido organizados os respetivos 

processos de despesa e emitidas as correspondentes requisições 

(requisição n°. 560 e 559, de 20 de agosto de 2013), não tendo, 

no entanto, sido rececionados quaisquer documentos que 

dessem origem ao processamento e pagamento correspondentes.  

Acrescentou que, em 27 de dezembro último, havia, finalmente, 

sido remetida aos serviços financeiros do Município, uma 

notificação exequente, exigindo o pagamento dos honorários da 

agente de execução decorrentes do processo em causa, com o 

apuramento da conta final dos honorários e determinando o seu 

pagamento à agente de execução, e não à sociedade de 

advogados, em nome de quem tinha sido organizado o processo 

de despesa inicial.  ----------------------------------------------------  

Assim, propunha a anulação dos processos iniciais e a 

constituição de um novo processo de despesa relativo à 

execução dos honorários, com compromisso constituído em 

nome da agente de execução Purificação do Valle, no valor de 

264,08 euros, conforme apuramento de custos do processo de 

execução. --------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal, em conformidade com a informação da 

divisão financeira, deliberou anular o processo inicial de 

despesa e proceder ao pagamento solicitado, a título de 

despesa e honorários do agente de execução. --------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação da proposta de atribuição de 

um espaço de venda na Praça Municipal: Em seguida, foi 

presente o requerimento número 3379, entrado nesta Câmara 

em 16 do passado mês de dezembro, de Francisco Ferreira 

Cardoso, residente em Alfarazes, que tendo tido conhecimento, 

através de Edital, da existência de uma vaga nas bancas de 

venda de frutas e legumes do Mercado Municipal,  solicitava 

que lhe fosse adjudicada a referida banca número 4. -------------  

Tendo aparecido apenas um concorrente, a Câmara deliberou 

adjudicar o espaço pretendido para venda de frutas e legumes.  

*A21*  Análise, discussão e votação de alteração ao Plano de 

Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de Trancoso:  

Em seguida, foi presente informação da divisão de obras, 

ambiente e equipamento urbano desta autarquia, sobre o 

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

--------‘Alteração ao Plano de Pormenor de Salvaguarda  ------  

-------------------do Centro Histórico de Trancoso  ---------------  

Índice ------------------------------------------------------------------  

1 - Introdução ---------------------------------------------------------  
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2 - Alteração que se propõe -----------------------------------------  

3 - Justificação da alteração ----------------------------------------  

4 – Enquadramento jurídico -----------------------------------------  

5 – Redação proposta ao artigo 22º --------------------------------  

6 – Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial ------  

7 – Dispensa de avaliação ambiental-------------------------------  

8 – Metodologia e faseamento da alteração do Plano ------------  

1 – Introdução --------------------------------------------------------  

O presente documento, a submeter à apreciação da Câmara 

Municipal de Trancoso, nos termos e para efeitos do nº 2, 

alínea a) do artigo 93º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT), Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de 

Setembro, com a redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei 

nº 310/2003, de 10 de Dezembro, pelo Decreto-Lei nº 316/2007, 

de 19 de Setembro, pelo Decreto-Lei nº 46/2009, de 20 de 

Fevereiro, pelo Decreto-Lei nº 181/2009, de 7 de Agosto e pelo 

Decreto-Lei nº 2/2011, de 6 de Janeiro, consiste numa 

alteração ao Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro 

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

O Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de 

Trancoso foi aprovado pela Assembleia Municipal de Trancoso 

em 3 de Agosto de 1991. A 5 de Junho de 1993 foi publicado no 

Diário da República, I Série – B através da Portaria nº 578/93.  



 
 

Ata  n . º    0 1  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    08 -0 1 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

2 - Alteração que se propõe -----------------------------------------  

Propõe-se a alteração do art.º 22.º,  em particular no que se 

refere ao material a utilizar nas caixilharias, e conforme 

articulado que se refere a seguir. O artigo 22º tem a seguinte 

redação: ---------------------------------------------------------------  

Artigo 22º - Vãos e respetivas caixilharias --------------------  

1 – Não é permitido alterar os vãos existentes, quer no 

número quer no seu formato, sem prévia autorização 

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

2 – Não é autorizada a projeção de montras exteriores 

ao plano de fachada. -------------------------------------  

3 – Não devem ser rebocadas ou pintadas as vergas, 

ombreiras, peitoris e soleiras dos vãos quando forem 

constituídas por peças únicas de granito. -------------  

4 – A substituição de portas e janelas deve ser feita por 

outras de idêntico material, forma e cor sempre que 

apresentem características tradicionais. --------------  

5 – A substituição de portas e janelas fora do 

condicionamento previsto no número anterior só 

poderá efetivar-se mediante prévia aprovação de 

respetivo projeto, que deve ter em consideração as 

tipologias tradicionais. ----------------------------------  

6 – Na substituição e recuperação de caixilharias 
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deverão ser observados o desenho e as cores das 

restantes fenestrações do edifício. ---------------------  

7 – As caixilharias deverão ser em madeira, não sendo 

permitida a utilização de caixilharia de alumínio 

anodizado na cor natural ou cor bronze, caixilharia 

de ferro, de PVC ou outros materiais plásticos do 

mesmo tipo. ------------------------------------------------  

8 – São exceção ao disposto no número anterior os 

portões, quando aprovados, que poderão apenas ser 

realizados em madeira ou ferro, de acordo com 

projeto de execução que garanta a integração do seu 

desenho no espaço envolvente. --------------------------  

9 – Os caixilhos de madeira deverão receber um 

acabamento final a tinta nas cores indicadas no 

regulamento de cores aprovado pela Câmara 

Municipal de Trancoso, sem prejuízo do disposto no 

n.º 7 deste artigo. -----------------------------------------  

10 – Os parapeitos deverão ser em madeira ou granito 

bujardado, não sendo admissíveis os de granito 

polido ou mármore. ---------------------------------------  

11 – A proteção das janelas deverá ser feita com 

portadas interiores de madeira, não sendo permitida 

a instalação de estores ou portadas exteriores 
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qualquer que seja o material.  ---------------------------  

12 – As guardas das varandas e sacadas deverão ser 

exclusivamente em ferro, com acabamento final a 

tinta, de acordo com p previsto no regulamento de 

cores aprovado pela Câmara Municipal de Trancoso, 

sendo apenas autorizada a colocação de novas 

guardas mediante a apresentação de projeto de 

execução que garanta a integração do seu desenho 

no edifício e no espaço envolvente. ---------------------  

13 – Deverão ser mantidos e recuperados os puxadores, 

fechos e decorações de qualidade e tradicionais. ----  

14 – Não será permitida a aplicação de toldos nem 

palas nos edifícios sem prévia aprovação camarária, 

sendo apenas autorizadas situações tecnicamente 

justificáveis. -----------------------------------------------  

3 - Justificação da alteração----------------------------------------  

Ao longo dos últimos anos as caixilharias, em particular os 

materiais e o processamento dos mesmos, as exigências em 

termos de conforto e durabilidade, sofreram uma grande 

evolução tecnológica. ------------------------------------------------  

A preocupação com a qualidade do Meio Ambiente, que se 

evidencia pela legislação cada vez mais exigente que vem 

sendo introduzida e por uma maior consciencialização dos 
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cidadãos face aos problemas ambientais, tem impulsionado o 

aparecimento de novos materiais e novas técnicas que sejam 

ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis. --------  

A reabilitação de edifícios é atualmente reconhecida com uma 

necessidade nacional para a qual convergem oportunidades 

para: o desenvolvimento económico; salvaguarda de bens 

culturais e patrimoniais; a melhoria das condições de vida e de 

consumos energéticos e dinamização social.  ----------------------  

O Regulamento do Plano de Pormenor de Salvaguarda do 

Centro Histórico de Trancoso, concretamente o seu artigo 22º, 

apenas permite as caixilharias em madeira, o que parece 

demasiado redutor em função do aparecimento de outros 

materiais. --------------------------------------------------------------  

4 – Enquadramento jurídico ----------------------------------------  

A presente alteração rege-se pelo disposto na alínea a) do 

número 2 do artigo 93º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT): -----------------------------------------  

“a) Da evolução das condições económicas, sociais, 

culturais e ambientais que lhe estão subjacentes e que 

fundamentam as opções definidas no plano, desde que 

revista carácter parcial, designadamente se restrinja a 

uma parte delimitada da respetiva área de intervenção;”  

5 – Redação proposta ao artigo 22º --------------------------------  
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O regulamento do Plano de Pormenor de Salvaguarda do 

Centro Histórico de Trancoso, concretamente o seu artigo 22 

apenas permite as caixilharias em madeira. Pretende-se que o 

artigo 22º tenha a seguinte redação: -------------------------------  

---------------Plano de Pormenor de Salvaguarda  ----------------  

----------------do Centro Histórico de Trancoso  ------------------  

---------------------------------Artigo 22º  ----------------------------  

1 - Os vãos devem respeitar a métrica tradicional 

relativamente à forma e proporção. --------------------  

2 - Não é permitida a abertura de vãos para montras 

que não respeitem a métrica e ritmo dos vãos do 

edifício e envolvente, privilegiando-se a utilização 

de vãos de porta não utilizados para essa função 

como montra. ----------------------------------------------  

3 - Não é permitido rebocar ou pintar as vergas, 

ombreiras, peitoris e soleiras dos vãos que forem 

constituídas por peças únicas de granito. -------------  

4 - Não é permitida a utilização de estores e caixas de 

estore exteriores bem como a colocação de portadas 

exteriores em qualquer dos materiais existentes no 

mercado, sendo a proteção e sombreamento do 

interior garantidos por portadas ou veda-luzes 

interiores em madeira pintada, admitindo-se a 
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utilização de alumínio lacado e PVC, sempre com 

acabamento mate, mediante aprovação de projeto de 

execução que tenha em consideração as tipologias 

tradicionais e garanta a integração do seu desenho 

no edifício. Poderão, ainda, ser utilizadas telas de 

enrolar interiores, com cores tradicionais.------------  

5 - As portas, janelas, aros e caixilhos que guarneçam 

os vãos, em madeira, ou outro material considerado 

dissonante, caso se encontrem em estado de 

conservação comprovadamente irrecuperável, devem 

ser substituídas, preferencialmente, por outras em 

madeira, com desenho idêntico e acabamento 

pintado, admitindo-se na sua substituição o recurso 

a alumínio lacado, PVC ou perfil em ferro, sempre 

com acabamento mate, mediante aprovação de 

projeto de execução que tenha em consideração as 

tipologias tradicionais e garanta a integração do seu 

desenho no edifício e no espaço envolvente. ----------  

6 - Na utilização de perfis de alumínio ou PVC as 

borrachas a utilizar devem ser da cor dos perfis e as 

travessas aplicadas nos vãos deverão ser colocadas 

pelo exterior dos vidros. ---------------------------------  

7 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, 
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admite-se a utilização de vãos inteiriços de vidro nas 

frações destinadas a comércio e serviços. -------------  

8 - É proibida a utilização de perfis, que procurem 

imitar ou reproduzir o desenho e aspeto de 

caixilharia em madeira. ----------------------------------  

9 - Não são permitidos nos vãos, materiais do tipo 

alumínio anodizado à cor natural (prateado), 

dourado ou castanho ou chapa lisa ou ondulada e 

cantoneira em ferro, ainda que pintado. ---------------  

10 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, 

admite-se a utilização de chapa lisa ou ondulada e 

cantoneira em ferro pintado, para portões de acesso 

a garagens e logradouros. -------------------------------  

11 - Só é permitido o uso de vidro liso, transparente ou 

fosco nas janelas, portas, postigos ou montras. ------  

12 - Nas portas e janelas, os aros e caixilhos deverão 

receber acabamento final a tinta ou lacagem mate 

nas cores indicadas no presente regulamento. --------  

13 - Os parapeitos deverão ser em madeira ou granito 

bujardado, não sendo permitidos os de granito 

polido ou mármore. ---------------------------------------  

14 - As guardas das varandas e sacadas deverão ser 

exclusivamente em ferro, com acabamento final a 
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tinta mate, nas cores previstas no presente 

regulamento, sendo apenas autorizada a colocação 

de novas guardas mediante aprovação de projeto de 

execução que tenha em consideração as tipologias 

tradicionais e garanta a integração do seu desenho 

no edifício e no espaço envolvente. ---------------------  

15 - As ferragens antigas, nomeadamente, aldrabas, 

dobradiças, fechos e fechaduras deverão ser 

mantidas e recuperadas. Quando a recuperação for 

inviável será permitida a sua substituição por novas 

ferragens, devendo utilizar-se os modelos 

tradicionais. -----------------------------------------------  

16 - Não é permitida a aplicação de toldos ou palas nos 

edifícios sem prévia aprovação camarária. -----------  

6 – Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial ----  

Os IGT aplicáveis, em vigor na área são o PDM publicado em 

D.R. –I Série B, Nº 206 de 6 de Setembro de 1994, alterado por 

publicação em D.R.-II Série, de 5 de Janeiro de 2000, alterado 

por publicação em D.R. – II Série, Nº 223 de 20 de Novembro 

de 2007, alterado por publicação em D.R. Nº 152 – 2ª Série de 

06 de Agosto de 2010,  alterado por publicação em D.R. Nº 164 

– 2ª Série de 24 de Agosto de 2010 e o Plano de Pormenor de 

Salvaguarda do Centro Histórico de Trancoso. A presente 
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alteração pela sua natureza e alcance não suscita 

incompatibilidade com os IGT em vigor. ---------------------------  

7 – Dispensa de avaliação ambiental ------------------------------  

A alteração pretendida não põe em causa as normas ou valores 

limite em matéria de qualidade ambiental.  ------------------------  

Assim, a presente alteração ao Plano de Pormenor de 

Salvaguarda do Centro Histórico de Trancoso, pela sua 

natureza, e por conter uma pequena alteração ao plano, não é 

suscetível de comportar efeitos ambientais significativos, pelo 

que podem ser dispensados da avaliação, para efeitos dos art.º 

3.º e 4.º do Decreto Lei n.º 232/2007 de 15 de junho, tendo 

presente em partícula os n.º 1 e 2 do Anexo ao diploma da AAE 

e nos termos das disposições conjugadas dos nºs 5 e 6 do 

artigo 74º do nº 3 do artigo 96º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)  e do art.º 4.º . 

8 – Metodologia e faseamento da alteração do Plano -----------  

O prazo para elaboração da alteração do Plano de Pormenor 

de Salvaguarda do Centro Histórico de Trancoso será de 2 

meses. ------------------------------------------------------------------  

A deliberação de alteração será publicada em forma de Aviso 

na 2ª Série do Diário da República e divulgada na 

comunicação social e na respetiva página da Internet, 

conforme os artigos 74º, 148º e 149º do Regime Jurídico dos 
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Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). ----------------------  

De acordo com nº 2, do artigo 77º do citado RJIGT, o período 

para formulação de sugestões e para apresentação de 

informações sobre quaisquer questões que possam ser 

consideradas no âmbito do respetivo procedimento de 

elaboração é de 15 dias, a contar da data de publicação do 

Aviso em Diário da República.’ -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração proposta 

pelos serviços técnicos da Câmara, devendo ser cumpridos 

todos os formalismos legais. ----------------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação do Plano Anual de Feiras e dos 

locais autorizados a acolher esses eventos: Em seguida, o 

senhor vereador Eduardo Pinto, sobre o assunto em epígrafe, 

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

‘Nos termos do n° 6 do artigo 18° da Lei n° 27/2013 de 12 de 

Abril, devem as Autarquias, até ao início de cada ano civil, 

aprovar e publicar no seu sítio na internet, o seu plano anual 

de feiras e os locais, públicos ou privados, autorizados a 

acolher estes eventos. ------------------------------------------------  

Assim, visando dar cumprimento a este normativo legal, 

propõe-se a adoção do seguinte plano de feiras para o ano 

2014: -------------------------------------------------------------------  

- Mercado Semanal de Trancoso -------------------------------  
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- Mês de janeiro: 3, 10, 17, 24 e 31; -------------------  

- Mês de fevereiro: 7, 14, 21 e 28; ---------------------  

- Mês de março; 7, 14,21 e 28;--------------------------  

- Mês de abril: 4, 11, 18 e 24; --------------------------  

- Mês de maio: 2, 9, 16, 23 e 30; -----------------------  

- Mês de junho: 6, 13, 20 e 27; -------------------------  

- Mês de julho: 4, 11, 18 e 25; --------------------------  

- Mês de agosto: 1, 8, 14, 22 e 29; ---------------------  

- Mês de setembro: 5, 12,19 e 26; ----------------------  

- Mês de outubro: 3, 10,17, 24 e 31; -------------------  

- Mês de novembro: 7, 14, 21 e 28; ---------------------  

- Mês de dezembro: 5, 12, 19 e 26. ---------------------  

- Feira do Fumeiro e dos Sabores: 28 de fevereiro, 1 e 2 

de março e 8 e 9 de março (a realizar no Pavilhão 

Multiusos e em parceria com a AENEBEIRA e a 

Associação de Desenvolvimento Raia Histórica). ---------  

- Feira de São Bartolomeu em Trancoso: 15 a 24 de agosto 

(aos senhores feirantes do Mercado Semanal será 

permitido operar no dia 21 para além dos dias do 

mercado semanal de 14 e 22). -------------------------------  

- Feira de Santa Luzia em Trancoso: 13 de dezembro. -----  

- Feira de São José em Vila Franca das Naves: 19 de 

março. ----------------------------------------------------------  
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- Feira de São Pedro em Vila Franca das Naves: 29 de 

junho. ----------------------------------------------------------  

- Feira de São Martinho em Vila Franca das Naves: 11 de 

novembro.’  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou o Plano Anual de Feiras e os 

locais da sua realização constantes na proposta apresentada. 

Mais, foi deliberado publicitar esta aprovação através de 

edital e no sítio da internet. ----------------------------------------  

*A23*  Análise, discussão e votação de pedido de apoio, no âmbito 

do Programa de Apoio ao Investimento: Em seguida, foi 

presente o requerimento número 1946 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 1 do passado mês de agosto, da 

empresa Marcelo Pimenta, Limitada, a solicitar, no âmbito do 

Programa de Apoio ao Investimento, um apoio financeiro no 

montante de 19.810,20 euros. ---------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho que 

se transcreve na íntegra: ‘Na sequência da candidatura 

apresentada pela empresa Marcelo Pimenta, Lda, ao programa 

de Apoio ao Investimento no concelho de Trancoso e após 

análise da mesma pelo Diretor de Departamento da Autarquia,  

Dr. Fernando Delgado, de onde se conclui a sua conformidade 

com os requisitos daquele programa, determino a 

cabimentação do montante de 15.000€, a fim de permitir a 
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concessão do citado apoio. ------------------------------------------  

À Divisão Financeira.’  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o processo de 

candidatura, bem como conceder um apoio financeiro de 

15.000 euros, no âmbito do Programa de Apoio ao 

Investimento.----------------------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação da proposta de revogação 

parcial da deliberação de 23/10/2013, no que aos vogais do 

Conselho de Administração da TEGEC, EEM se refere e 

ratificação dos atos praticados pelo Conselho de 

Administração da TEGEC, EEM, desde a sua nomeação:  Em 

seguida, o senhor vereador doutor Paulo Matias, sobre o 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta de deliberação que 

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

´Conformidade da nomeação do Conselho de Administração da 

T.E.G.E.C. - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão 

de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M. com o regime 

jurídico da atividade empresarial local, aprovado pela Lei n° 

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

- Em 31 de agosto de 2012, foi publicada a Lei n° 50/2012 

que introduziu significativas alterações no regime 

jurídico da atividade empresarial local; -----------------  

- No seu artigo 70°, n° 1, este diploma impunha a 
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obrigatoriedade de adequação dos estatutos das 

entidades empresariais criadas ou constituídas ao 

abrigo de legislação anterior às novas regras legais no 

prazo de seis meses; ----------------------------------------  

- O executivo camarário no mandato anterior, tendo 

optado por uma solução de fusão da T.E.G.E.C. - 

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M. com a 

empresa PACETEG, S.A., não procedeu à alteração dos 

estatutos, em conformidade com as novas regras legais, 

entendendo que só após a pretendida fusão, no caso de 

a operação recolher visto do Tribunal de Contas, 

haveria lugar à adequação dos estatutos da nova 

entidade empresarial resultante da fusão; ---------------  

- Nesta conformidade, face à não declaração de extinção e 

subsequente liquidação da dita empresa municipal e ao 

fato de a operação de constituição da nova entidade 

resultante da fusão aguardar o visto do Tribunal de 

Contas, deve entender-se que se mantêm em vigor os 

estatutos da T.E.G.E.C. - Trancoso Eventos, Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de 

Lazer, E.E.M., elaborados na vigência do anterior 

regime constante da Lei n° 53-F/2006, de 29 de 
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dezembro; ----------------------------------------------------  

- Neste entendimento se baseou a deliberação de nomeação 

do novo Conselho de Administração daquela empresa, 

ocorrida na reunião da Câmara Municipal de 23-10-

2013; ----------------------------------------------------------  

- A autorização para alteração dos estatutos foi já 

aprovada, em sessão da Assembleia Municipal de 12-

12-2013; ------------------------------------------------------  

- Contudo, apesar de não realizada ainda tal alteração 

estatutária, nenhuma razão se vislumbra para que não 

sejam cumpridos, na parte em que tal seja possível e 

que não seja incompatível com os atuais estatutos, os 

normativos constantes do novo regime jurídico da 

atividade empresarial local, mormente os que se 

referem ao perfil e remunerações dos membros dos 

órgãos de gestão ou de administração. -------------------  

Assim, e porque a deliberação de 23/10/2013 pode ofender 

normas legais relativas a estas matérias, proponho: -------------  

- A revogação parcial da referida deliberação no que aos 

vogais do Conselho de Administração se refere; ---------  

A nomeação, para vogais do Conselho de Administração 

da T.E.G.E.C, não remunerados, de Luis Manuel Albino 

Salvador, chefe de gabinete do Sr. Presidente da 



 
 

Ata  n . º    0 1  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    08 -0 1 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Câmara e Ivone dos Santos Mouco, vereadora; -----------  

- A ratificação dos atos praticados pelo Conselho de 

Administração desde a sua nomeação em 1/11/2013.-----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta, por 

maioria, não tendo votado a senhora vereadora doutora 

Cristina Inocêncio, de acordo com o previsto na alínea b) do 

nº 1 do artigo 44º do Código do Procedimento Administrativo 

e tendo votado contra os senhores vereadores doutor João 

Rodrigues e doutor Augusto Rente que apresentaram a 

seguinte Declaração de Voto:---------------------------------------  

‘A Câmara Municipal, na sua reunião de 23/10/2013, procedeu 

à nomeação dos membros do Conselho de Administração da 

empresa TEGEC, EEM. Nesta altura, para esta nomeação, 

devido à redação da alínea i) do nº 1 do artigo 64º da Lei 5-

A/2002 de 11 de janeiro, alterada pela Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal não tinha essa competência 

legal, pelo que a sua deliberação é nula, por violação da lei e 

consequentemente a nomeação deveria ser revogada totalmente 

e não parcialmente’.  -------------------------------------------------  

Em resposta, os membros do Partido Socialista apresentaram a 

Declaração de Voto que se segue: ----------------------------------  

‘A TEGEC, EEM, além de estar submetida à lei, deve também 

respeitar os estatutos. Ora, de acordo com os estatutos 
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atualmente em vigor, a nomeação do Conselho de 

Administração da TEGEC, EEM é da exclusiva competência da 

Câmara Municipal. Nestes termos, a deliberação respeita os 

estatutos, esclarecendo-se que a deliberação tomada em 

reunião de 4/12/2013, respeitante à alteração dos estatutos e 

ratificada pela Assembleia Municipal, em reunião de 12 de 

dezembro último, concedeu autorização à TEGEC, EEM, no 

sentido de proceder à respetiva escritura, pelo que só após a 

outorga da mesma passará a ser da competência do Presidente 

da Assembleia a nomeação do Conselho de Administração’.  ----  

*A25*  Análise, discussão e votação de pedido de indemnização por 

prejuízos causados em veículo: No seguimento da deliberação 

de 20/11/2013, respeitante a prejuízos causados no veículo de 

Lídia Cristina Pinto Sobral,  residente em Reboleiro e tendo 

sido presente o comprovativo dos mesmos, no valor de 95 

euros, a Câmara Municipal deliberou conceder à feirante uma 

indemnização, no montante de 95 euros.  --------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação de pedidos de cedência de 

instalações de escolas desativadas: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 3401 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 11 do passado mês de dezembro, da 

Freguesia de Guilheiro, a solicitar a cedência das instalações da 

antiga EB1 e infantário, comprometendo-se a dar bom uso às 
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referidas instalações, bem como a colocá-las ao serviço da 

comunidade, para a realização dos objetivos da promoção 

social e o desenvolvimento económico-social.  --------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder o edifício, em regime de 

comodato, a título gratuito, por um período de 8 anos, 

podendo ser renovável essa cedência. -----------------------------  

Deliberou, ainda, celebrar o respetivo contrato. -----------------  

*A27*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3441 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês 

de dezembro, da União de Freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, a solicitar a cedência das 

instalações da antiga escola primária de Corças, 

comprometendo-se a dar bom uso às referidas instalações, bem 

como a colocá-las ao serviço da comunidade, para a realização 

dos objetivos da promoção social e o desenvolvimento 

económico-social.-----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder o edifício, em regime de 

comodato, a título gratuito, por um período de 8 anos, 

podendo ser renovável essa cedência. -----------------------------  

Deliberou, ainda, celebrar o respetivo contrato. -----------------  

*A28*  E seguidamente, foi presente o requerimento número 3442 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês 

de dezembro, da União de Freguesias de Torre do Terrenho, 
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Sebadelhe da Serra e Terrenho, a solicitar a cedência das 

instalações da antiga escola primária de Sebadelhe da Serra, 

comprometendo-se a dar bom uso às referidas instalações, bem 

como a colocá-las ao serviço da comunidade, para a realização 

dos objetivos da promoção social e o desenvolvimento 

económico-social.-----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder o edifício, em regime de 

comodato, a título gratuito, por um período de 8 anos, 

podendo ser renovável essa cedência. -----------------------------  

Deliberou, ainda, celebrar o respetivo contrato. -----------------  

*A29*  Análise, discussão e votação de pedidos de subsídios:  De 

seguida, foi presente o requerimento número 3416 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 20 do passado mês de 

dezembro, da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital, a solicitar a renovação da deliberação para o ano de 

2014, respeitante à aquisição de um imóvel e terreno, 

destinados a armazém, solicitando um subsídio no valor de 

23.000 euros, a pagar mensalmente. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um subsídio no 

montante de 23.000 euros, a pagar em prestações mensais 

iguais, mediante a celebração de protocolo, tendo votado 

contra a senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. -------  

*A30*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2992 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do passado mês 

de novembro, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar a atribuição 

de um subsídio de 10.000 euros. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um subsídio no 

montante de 10.000 euros, mediante a celebração de protocolo 

e logo que haja fundos disponíveis, tendo votado contra a 

senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio.------------------  

*A31*  De seguida, foi ainda presente o requerimento número 37 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente mês 

de janeiro, da Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca 

das Naves, a solicitar a atribuição de um subsídio de 7.000 

euros, para apoio no âmbito das atividades desportivas. ---------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um subsídio no 

montante de 7.000 euros, mediante a celebração de protocolo 

e logo que haja fundos disponíveis, tendo votado contra a 

senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio.------------------  

*A32*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 38 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente mês 

de janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um subsídio de 10.000 euros, para apoio no 

âmbito das atividades desportivas. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um subsídio no 
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montante de 10.000 euros, mediante a celebração de protocolo 

e logo que haja fundos disponíveis, tendo votado contra a 

senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio e não tendo 

participado, nem votado, o senhor vereador doutor Paulo 

Matias. -----------------------------------------------------------------  

*A33*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata, 

sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

executoriedade imediata. ---------------------------------------------  

*A34*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A35*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em 

minuta e que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara 

e pelo Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


