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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 22 DE JANEIRO DE 2014. --------------------  

*A1* Aos 22 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 8 do corrente mês de 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros da 

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

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

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

Municipio. -------------------------------------------------------------  
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*A4* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 14 datado de 21 do corrente mês de janeiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 613.139,16 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 216.897,14 €. ----------------  

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

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

vereador doutor João Rodrigues, porque grande parte das suas 

tomadas de posição estavam condicionadas pela existência ou 

não de fundos disponíveis, propôs que, logo a seguir ao 

‘Período antes da Ordem do Dia’, aparecesse essa informação 

da divisão financeira. ------------------------------------------------  

Esta proposta foi aceite, por unanimidade e, como tal, as 

futuras Ordens de Trabalhos, referentes às reuniões do 

executivo, passarão a respeitar esta deliberação. Foi ainda 

deliberado que o ponto 7 da Ordem de Trabalhos desta reunião, 

respeitante àquele assunto, fosse o primeiro a ser apreciado, 

logo a seguir ao ‘Período antes da Ordem do Dia’, alterando-se, 

por isso, a Ordem de Trabalhos. ------------------------------------  

*A6* Seguidamente, interveio o senhor Presidente da Câmara para se 

referir ao concurso que está a decorrer, respeitante à ‘Prestação 

de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos a Destino 
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Final no Concelho de Trancoso’. -----------------------------------  

Assim, informou que, atendendo a que este assunto não está 

agendado na ‘Ordem do Dia’ desta reunião e atendendo a que o 

contrato em vigor para aquela prestação de serviços termina em 

31 do corrente mês de janeiro e porque não é possível a Câmara 

Municipal reunir,  extraordinariamente, a tempo de evitar 

interrupção na prestação daquele serviço à comunidade local, 

em conformidade com o previsto na Lei, iria adjudicar a 

prestação de serviços referida, através de despacho, e 

submeteria o mesmo a ratificação do executivo, na próxima 

reunião camarária. ----------------------------------------------------  

Acrescentou que haviam sido apresentadas três propostas e que 

a de valor mais baixo, no montante de 59.750 euros, permite 

poupar cerca de 5.000 euros por mês, em relação aos valores 

por que haviam sido feitas anteriores adjudicações. --------------  

*A7* De seguida, voltou a usar da palavra o senhor vereador doutor 

João Rodrigues para levantar as seguintes questões: -------------  

1ª – Qual o ponto da situação, relativamente às piscinas de 

Vila Franca das Naves e Trancoso? -------------------------  

2ª - Porque foi cortada a árvore, com mais de 300 anos,  

junto à Igreja de Santa Marinha, em Moreira de Rei? Foi 

ouvida a Direção Regional de Cultura do Centro? --------  

3ª – O anterior presidente da Junta de Freguesia de Vila 
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Franca das Naves exerce algum cargo na empresa 

municipal ou na Câmara Municipal? -----------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que, 

relativamente às piscinas de Vila Franca das Naves, se 

continuava a tentar encontrar uma solução técnica para o 

problema, com contenção de custos relativos à reparação. 

Acerca das piscinas de Trancoso, informou que esteve prevista 

a sua reabertura, no passado dia 17, mas que tal não se havia 

verificado, porque, de acordo com a informação prestada pela 

empresa ‘Norinstelnor, Instalações Especiais, SA’ que está a 

proceder à reparação, havia surgido uma nova avaria, resultante 

do facto de, no verão passado, haver sido aplicada uma peça 

que não terá sido a mais adequada, mas a urgência em 

solucionar um problema ocorrido, a tal havia conduzido. 

Acrescentou que tinha informação do senhor Presidente do 

Conselho de Administração da TEGEC que, a curto prazo, as 

mesmas piscinas iriam ser reabertas e iria ser feita uma 

informação pública, procurando explicar o sucedido. ------------  

No que diz respeito à árvore cortada em Moreira de Rei, 

informou que foi a Junta de Freguesia daquela localidade que 

solicitou o seu abate, através dos serviços camarários, 

atendendo a que a mesma estava seca e podre, com elevados 

riscos de segurança. --------------------------------------------------  
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Acrescentou, ainda, que já se havia deslocado ao local,  na 

companhia do senhor engenheiro Víctor e da senhora doutora 

Céu e haviam constatado que, depois de retirada a árvore, havia 

aparecido, ali, um conjunto de sepulturas. Como tal, estava a 

fazer-se um trabalho de limpeza para, posteriormente, se 

submeter o assunto a parecer da Direção Regional de Cultura 

do Centro, atendendo a que se tratava de uma importante 

necrópole, segundo opinião da senhora doutora Céu, arqueóloga 

do município. De seguida, referiu que se estava a pensar em 

plantar, naquele local,  uma nova árvore, salvaguardando as 

sepulturas e procurando repor, até onde for possível, a situação 

anterior, pois tudo havia sido fotografado e numerado para tal 

fim. ---------------------------------------------------------------------  

Relativamente à situação do anterior presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Franca das Naves, senhor José Alberto 

Ambrósio dos Santos, informou que, após a revogação da 

deliberação do executivo que o havia nomeado vogal da 

TEGEC, o mesmo havia solicitado a readmissão naquela 

empresa, onde havia sido trabalhador durante vários anos e, à 

semelhança do que aconteceu com outros trabalhadores, foi 

readmitido. ------------------------------------------------------------  

Intervindo, o senhor vereador doutor João Rodrigues perguntou 

se aquele trabalhador não havia sido despedido com justa 
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causa. ------------------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor vereador doutor Paulo Matias informou 

que, tendo o referido trabalhador solicitado a reapreciação do 

seu processo de despedimento ao Conselho de Administração da 

empresa, lhe havia sido dada razão, relativamente à sua 

exposição e, como tal,  havia sido readmitido na empresa. -------  

Continuando a intervir, o senhor vereador doutor João 

Rodrigues solicitou que lhe fosse facultado o acesso ao 

processo referido. -----------------------------------------------------  

Esta pretensão foi prontamente aprovada, por parte dos 

membros da maioria, no executivo, presentes. --------------------  

*A8* Seguidamente, interveio o senhor vereador doutor Paulo Matias 

para informar que havia dado entrada, nos serviços da Câmara 

Municipal, uma citação proveniente do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Castelo Branco, relativa a uma ação movida pela 

Calvestlar – Centro Comercial Grossista, Limitada contra o 

município de Trancoso, a solicitar uma indemnização de 

517.579,87 euros, a que acrescem os devidos juros legais, por 

incumprimento das obrigações do município, nomeadamente a 

falta de transferência da propriedade dos terrenos onde foi 

implantado o centro grossista. --------------------------------------  

Referiu, ainda, que era necessário constituir um advogado para 

mandatário judicial, pois não havia, nos quadros da Câmara, 
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ninguém que pudesse desempenhar tais funções. Acrescentou 

que o assunto iria ser analisado e que, posteriormente, seria 

submetido à apreciação do executivo camarário. ------------------  

Acerca deste assunto, o senhor vereador doutor João Rodrigues 

sugeriu que fossem ouvidos o anterior Presidente da Câmara, 

senhor doutor Júlio Sarmento e o anterior vereador, senhor 

doutor António Oliveira, por terem feito um acompanhamento 

mais próximo do mesmo. ---------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9* Situação dos Fundos Disponíveis: Em seguida, foi presente 

informação da divisão financeira a dar conta que, dando 

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

127/2012, de 21 de junho, havia sido calculado o valor dos 

Fundos Disponíveis para o mês de janeiro e recalculado, na 

sequência e com os fundamentos da deliberação da reunião do 

executivo do dia 8 do corrente mês. --------------------------------  

Acrescentava que, à presente data, 21 de janeiro, e após todo 

um conjunto de despesa já assumida, existia um valor positivo 

de Fundos Disponíveis de 128.777,85 euros. ----------------------  

Chamava, no entanto, a atenção para o facto de, apesar de 

existir um valor positivo para os Fundos Disponíveis, tal só se 

tornar efetivo após o visto do Tribunal de Contas ao 

empréstimo de saneamento financeiro aprovado, pelo que 
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entendia que, até essa data, não poderia existir a assunção de 

novos compromissos, sob pena de o processo de despesa violar 

as disposições legais em vigor. -------------------------------------  

O diretor de departamento concordou com a informação. --------  

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

*A10*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 22 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente 

mês de janeiro, de Virgílio de Oliveira Mendes, residente em 

Cerejo, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita na Estação, em 

Vila Franca das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 582, da união das freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital, 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 do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A11*  Autorização de Utilização sem Vistoria: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 707 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado 

mês de dezembro, de Victor Domingues Pinto, residente em 

Guilheiro, a solicitar autorização de utilização de uns arrumos, 

sitos na rua do Avelal, nº 19, em Guilheiro, em conformidade 
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com o projeto aprovado, como certifica pela declaração passada 

pela técnica responsável. --------------------------------------------  

A divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou a Câmara que, na sequência do pedido de 

emissão da autorização de utilização, o fiscal de obras se havia 

deslocado ao local da obra, para confirmação do aparente 

cumprimento do projeto aprovado, tendo elaborado uma 

informação, onde é denunciado o incumprimento do projeto 

aprovado, através do alvará de obras n° 39/2008.-----------------  

Acrescentou que as desconformidades detetadas são puníveis 

como contraordenação, sem prejuízo da responsabilidade civil,  

criminal ou disciplinar de todos os agentes envolvidos, 

conforme o previsto na alínea b) do ponto 1º do artigo 98° do 

R.J.U.E., para o dono de obra, ou a alínea f) do ponto 1º do 

artigo 98°, para o técnico responsável pela fiscalização, ou para 

o empreiteiro, de acordo com o artigo 99º do R.J.U.E.. ----------  

Informou, ainda, que o requerente deveria apresentar um 

processo de licenciamento administrativo, para regularização 

das alterações introduzidas em obra. -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou instaurar um processo de 

contraordenação aos infratores, devendo o requerente 

apresentar o respetivo projeto de alterações, num prazo de 90 

dias. --------------------------------------------------------------------  
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*A12*  Análise, discussão e votação de proposta de ‘Contratação de 

Serviços de Eletricidade e Telecomunicações’: A divisão de 

obras, ambiente e equipamento urbano informou a Câmara que 

as instalações elétricas que carecem de técnico responsável 

pela sua exploração estão previstas no Anexo V do Decreto-Lei 

n° 517/80 de 5 de outubro.-------------------------------------------  

Acrescentou que a Câmara Municipal possui um conjunto de 

equipamentos que, no seu entender, carecerem de técnico 

responsável e que são os seguintes: --------------------------------  

-EBI de Trancoso; -----------------------------------------------  

-Piscinas Municipais de Vila Franca das Naves; -------------  

-Pavilhão Multiusos; --------------------------------------------  

-Cinema Jacinto Ramos; ----------------------------------------  

-Convento de S. Francisco; -------------------------------------  

-Parque Municipal; ----------------------------------------------  

-Centro Cultural de Trancoso; ---------------------------------  

-Estádio Dr. Fernando Lopes. ----------------------------------  

Por outro lado, a realização de determinados eventos, ao longo 

do ano, também requer um técnico responsável pelas ligações 

eventuais, tais como são os casos de: ------------------------------  

-Feira de S. Bartolomeu; ---------------------------------------  

-Eventos no Largo da Avenida; --------------------------------  

-Feiras/Festas (ocorrendo, por ano, em média, 20 eventos).  
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Acrescentou, ainda, que havia determinados equipamentos que 

tinham quadro de obras e que eram os seguintes: -----------------  

-Centro Cultural de Trancoso; ---------------------------------  

-Piscinas de Vila Franca das Naves; --------------------------  

-Jardim de Infância (antigo matadouro). ----------------------  

Salientou que estas situações, com quadros de obras, careciam 

de uma solução urgente. Como tal, anexou um convite e um 

caderno de encargos, relativos à responsabilidade na 

exploração daquelas instalações elétricas. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o caderno de encargos 

e o convite, lançando-se um procedimento de ajuste direto 

com consulta às entidades: -----------------------------------------  

- LGB, Limitada; ------------------------------------------------  

- Engº. Pedro Quelhas; -----------------------------------------  

- Engª. Ana Paula da Costa Correia. -------------------------  

Foi, ainda, deliberado enviar os convites através da via e-mail 

e designado o júri do procedimento constituído pelos senhores 

doutor Francisco Coelho, engenheiro João Mano e 

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

Mais, foi deliberado delegar no júri todas as competências 

legalmente admissíveis.  ----------------------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta de ‘Beneficiação e 

Remodelação do Centro Municipal de Proteção Civil de 
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Trancoso’: A seção de acompanhamento e fiscalização de 

obras municipais informou a Câmara que, no âmbito da 

candidatura formulada pela Associação de Municípios da Cova 

da Beira, haviam surgido algumas divergências entre o projeto 

de execução e a futura utilização do edifício acima referido, e, 

como tal, propunham algumas alterações, por parte do 

município, relativamente ao que, inicialmente, estava previsto, 

tendo em vista um melhor aproveitamento do seu uso futuro, 

que descriminou da seguinte forma: --------------------------------  

- implementação de tomadas de rede, estrutura para uso 

informático, o que implica o aumento da rede de cabo 

necessário; -----------------------------------------------------  

- aplicação de tetos falsos, para aplicação de 

infraestruturas de drenagem de águas residuais, por falta 

de cota de escoamento; ---------------------------------------  

- implementação de quadro elétrico no sótão e 

fornecimento de quadro parcial; ----------------------------  

- ampliação de bastidor, devido ao aumento de 

utilizadores. ---------------------------------------------------  

Acrescentou que estes trabalhos tinham um custo estimado de 

8.923,00 €, a que acresce o IVA, à taxa legal em vigor. ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o convite e o caderno 

de encargos, lançando-se um procedimento de ajuste direto, 
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com consulta à empresa ‘Biosfera, Construções Unipessoais, 

Limitada’. -------------------------------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de um pedido de prorrogação 

de prazo de construção, respeitante à empreitada’ 

Requalificação de um Edifício para Casa do Bandarra’:  A 

seção de acompanhamento e fiscalização de obras municipais 

informou a Câmara que o adjudicatário tinha vindo apresentar 

um pedido de prorrogação de prazo de construção, em mais 90 

dias. --------------------------------------------------------------------  

Na sua opinião, das razões invocadas para o facto, algumas 

delas não eram de considerar. Contudo, duas delas (as 

condições climatéricas e o encerramento dos habituais 

fornecedores da empresa, nos meses de agosto e dezembro de 

2013) poderiam ter condicionado o andamento da empreitada. --  

Informou, ainda, que havia sido alertado o empreiteiro e 

haviam sido registados, em Livro de Obra, os atrasos que se 

verificavam na empreitada. ------------------------------------------  

Acrescentou que, neste momento, a obra se encontrava na fase 

de acabamentos e que era de opinião de que se deveriam 

conceder 60 dias de prorrogação de prazo, com revisão de 

preços graciosa, permitindo assim que a empreitada fosse 

finalizada adequadamente. Caso fosse concedida a prorrogação, 

informava que deveria ser solicitado, ao adjudicatário, que 
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apresentasse um novo plano de trabalhos / equipamento / mão-

de-obra e um novo plano de pagamentos / cronograma 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder prorrogação, pelo 

prazo de 60 dias, a título gracioso. --------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação da revisão de preços final da 

empreitada ‘RAADE de Moreira de Rei’:  A seção de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais informou a 

Câmara que, encontrando-se já publicados todos os índices, 

havia elaborado a revisão de preços final que não alterou a 

revisão de preços provisória, e a conta final referentes à 

empreitada em epígrafe.----------------------------------------------  

Informou, ainda, que os documentos já haviam sido rubricados 

pelo representante da empresa adjudicatária que já havia ficado 

com um exemplar dos mesmos. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão de preços 

final, com um valor nulo. -------------------------------------------  

*A16*  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: ---  

Processos de despesa enviados a despacho – informação 115: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de 1 bateria para a viatura 59-30-BT 62 08-01-2014 117,47 € 
Aquisição de 1 bateria para a viatura 01-BO-22 63 08-01-2014 108,51 € 
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Pedido de matricula para máquina Newholand ao IMTT 68 10-01-2014 205,00 € 
Aquisição de pastas de fitas para stock 69 10-01-2014 224,48 € 
Aquisição de material para máquinas roçadoras 70 10-01-2014 713,40 € 
Reparação da viatura BMW 70-14-NR 71 10-01-2014 2.983,22 € 
Aquisição de autocolantes e chapas de protecção para inspecção 
Newholand 

72 10-01-2014 297,66 € 

Registo Inicial de propriedade máquina Newholand na Conservatória 73 10-01-2014 55,00 € 
Alinhamento da direcção da viatura 60-AC-36 74 10-01-2014 15,38 € 
Aquisição de material para a viatura 56-AG-03 175/176 14-01-2014 203,81 € 
Reparação da viatura 36-25-XC 77 14-01-2014 183,70 € 
Reparação da viatura ll-FB-38 78 14-01-2014 1.477,91 € 
Aquisição de lâmpadas para o serviço de obras - Stock 79 14-01-2014 48,45 € 
Aquisição de 12 Lâmpadas para o serviço de educação - Stock 80 14-01-2014 78,67 € 
Aquisição de 1 Filtro gasóleo para a viatura XP-32-88 81 14-01-2014 8,78 € 
Aquisição de pilhas 82 14-01-2014 3,00 € 
Inspecção da viatura 88-63-BQ 83 16-01-2014 30,54 € 
Inspecção da viatura 36-25-XC 84 16-01-2014 30,54 € 
Aquisição de 48 cartuchos massa para lubrificar para stock 85 16-01-2014 144,06 € 
Colocação de Sinalização 86 16-01-2014 209,10 € 
Aquisição de Aquecedor para o Serviço de Informática 87 20-01-2014 135,00 
Recolha de Resíduos -Gab. Veterinário 88 20-01-2014 62,84 
Renovação Licenças software ARCGIS Spatial Analyst e ARCVIEW 89 20-01-2014 2.337,00 € 
Aquisição de material para janelas edifício CMT 90 20-01-2014 232,41 € 
Aquisição de pneus para viatura 33-61-NS 91 20-01-2014 127,00 € 

Total 10.032,93€ 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 138: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de material para diversas obras por administração direta 193 21-01-2014 329,25 € 
Reparação da fotocopiadora do serviço de contabilidade 92 21-01-2014 217,59 € 
Aquisição de conjunto de Drum Kit para a Impressora OKI 5850 94 21-01-2014 167,53 € 
Reparação da viatura 79-94-LM (Recolha de RSU's) 95 03-01-2014 10.076,36 € 

Total 10.790,73€ 
 

A Câmara Municipal deliberou ratificar os despachos 

constantes da relação anexa, tendo votado contra os senhores 

vereadores doutor Augusto Rente e doutora Cristina 

Inocêncio. -------------------------------------------------------------  

*A17*  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: ---------------------------------------------  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 
25 Guarda Nacional Republicana - 

Trancoso 
Serviços de segurança 
feira 

108,66 14-01-2014 

54 Encanta-Restauração e Serviços de 
Trancoso, Lda 

Refeições Nov. e 
Dezembro 1o Ciclo 

4.958,14 21-01-2014 

55 Encanta-Restauração e Serviços de 
Trancoso, Lda 

Refeições Nov. e 
Dezembro Pré Escolar 

3.093,14 21-01-2014 

60 TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal G. E. Cult. e Lazer, EEM 

Parte dos Prejuízos 2013 85.000,00 21-01-2014 
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64 
Marcelo Pimenta, Lda. 

Programa de Apoio ao 
Investimento 

15.000,00 21-01-2014 

65 Associação Cultural e Desportiva Vila 
Franca Das Naves 

Contrato Programa Época 
2013/2014 

7.000,00 21-01-2014 

Total 115.159,94  
 

A Câmara Municipal deliberou ratificar, por maioria, os 

pagamentos constantes da relação anexa. O senhor vereador 

doutor Augusto Rente votou favoravelmente, apenas as ordens 

de pagamento nº 64 (paga a Marcelo Pimenta, Limitada) e nº 

65 (paga à Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca 

das Naves). A senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio 

votou favoravelmente, apenas a referida ordem de pagamento 

nº 64. -------------------------------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de alterações à carta de 

conforto, aprovada em reunião do executivo de 4/12/2013, 

perante a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vale do 

Távora e Douro, CRL:  Em seguida, o senhor vereador Eduardo 

Pinto, sobre este assunto, apresentou a proposta, que se 

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

‘A Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 

04/12/2013, tomou a deliberação referida em epígrafe. ---------  

Porém, foi agora constatado que, do texto da certidão, emitida 

na sequência daquela deliberação, consta uma primeira 

referência ao prazo de financiamento, como sendo de 60 dias,  

quando deveria constar 60 meses. ----------------------------------  

Também consta da citada certidão, a referência à Caixa 
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Central de Crédito Agrícola, quando a denominação correta, 

deveria ser Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Vale do 

Távora e Douro CRL.-------------------------------------------------  

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal, autorize as 

alterações acima referidas, permitindo desta forma, 

concretizar a deliberação já tomada’.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar as alterações à carta 

de conforto, aprovada em reunião do executivo de 4/12/2013, 

não tendo participado e votado a senhora vereadora doutora 

Cristina Inocêncio, atendendo ao disposto na alínea b) do nº 1 

do artº 44º do CPA.---------------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação acerca da ratificação do 

protocolo de colaboração com a Unidade Local de Saúde da 

Guarda, EPE: Em seguida, foi presente o protocolo referido 

em epígrafe que se reproduz na íntegra: ---------------------------  

------------------------------‘PROTOCOLO --------------------------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso, representado pelo seu Presidente, 

Amílcar José Nunes Salvador ---------------------------------------  

E, -----------------------------------------------------------------------  

A Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE,, representado pelo 

seu Presidente do Conselho de Administração, Dr. Vasco 

Teixeira Lino. ---------------------------------------------------------  
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É celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------  

------------------------------------1ª -----------------------------------  

O Centro de Saúde de Trancoso é uma infraestrutura da ULS 

da Guarda, fundamental no apoio aos residentes no concelho, 

na área da saúde, nas suas diferentes valências e atividades, 

equipamento este que importa manter, dinamizar e consolidar.  

------------------------------------2ª -----------------------------------  

Ora, o Centro de Saúde de Trancoso, para além de desenvolver 

outros projetos e promover outras iniciativas, possui uma 

equipa local de intervenção precoce, designada por ELI de 

Trancoso, no âmbito do sistema nacional de intervenção 

precoce, (SNIPI) e cuja área de atuação abrange, para além de 

Trancoso, os concelhos de Meda e Vila Nova de Foz Côa. ------  

------------------------------------3ª -----------------------------------  

Esta equipa local de intervenção precoce, é uma equipa 

multidisciplinar que envolve técnicos de diferentes áreas, e 

visa, no essencial, identificar as crianças dos 0 aos 6 anos com 

necessidades ou dificuldades de vária ordem, realizando os 

respetivos diagnósticos, encaminhando e acompanhando as 

situações diagnosticadas. --------------------------------------------  

------------------------------------4ª -----------------------------------  

O trabalho a realizar pela Psicóloga do Município, consistirá 
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fundamentalmente na observação e avaliação das crianças com 

necessidade de acompanhamento da ELI de Trancoso, das 

quais resultará a elaboração de relatórios referentes a cada 

uma das crianças em causa, contendo estes relatórios 

informações sobre o seu desenvolvimento, para além das 

sugestões para a intervenção terapêutica e social junto de cada 

uma das crianças e respetivas famílias, garantindo ainda o 

acompanhamento psicológico, quando necessário. ---------------  

------------------------------------5ª -----------------------------------  

Assim, revelando-se de extrema importância, a continuação do 

trabalho promovido pela ELI de Trancoso, nos moldes atrás 

referidos, a ULS da Guarda pretende para o efeito, a 

continuidade da colaboração da Psicóloga da Autarquia. -------  

------------------------------------6ª -----------------------------------  

O Município de Trancoso, reconhecendo a importância do 

trabalho desenvolvido pela ELI de Trancoso, autoriza a 

continuação da colaboração da técnica superior da área da 

Psicologia do Município de Trancoso, devendo para o efeito 

esta deslocar-se à sede da ELI, no Centro de Saúde de 

Trancoso, às quintas-feiras das 10 horas às 12h30m e das 

15h00m às 17h30m. ---------------------------------------------------  

------------------------------------7º -----------------------------------  

A referida técnica superior deverá no final do 1º e do 2º ano, 
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elaborar relatórios relativamente à colaboração prestada à 

ELI de Trancoso, no âmbito deste protocolo. ---------------------  

------------------------------------8º -----------------------------------  

Os outorgantes comprometem-se a proceder à avaliação dos 

resultados do presente protocolo no final da duração do 

mesmo, que será de 2 anos, podendo o mesmo ser renovando-se 

as partes assim o entenderem. --------------------------------------  

Trancoso, 4 de Dezembro de 2013. ---------------------------------  

O 1º Outorgante: O Presidente da Câmara Municipal - Amílcar 

José Nunes Salvador -------------------------------------------------  

O 2º Outorgante: O Presidente do Conselho de Administração 

da Unidade de Saúde da Guarda, EPE - Vasco Teixeira Lino’ --  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o protocolo de 

colaboração. ----------------------------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação acerca da ratificação do 

protocolo de colaboração com a Associação Promotora do 

Ensino Profissional da Beira Transmontana, EPT:  Em 

seguida, foi presente o protocolo referido em epígrafe que se 

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

------------------------------‘PROTOCOLO --------------------------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso, representado pelo seu Presidente, 

Amílcar José Nunes Salvador ---------------------------------------  
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E, -----------------------------------------------------------------------  

A Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 

Transmontana – EPT, representada pelo seu Presidente, 

Eduardo António Rebelo Pinto --------------------------------------  

É celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------  

------------------------------------1ª -----------------------------------  

A Escola Profissional de Trancoso é um estabelecimento de 

ensino, com 24 anos de atividade, ocupando um lugar de 

destaque na região, quer quanto ao número de alunos, quer 

quanto ao tipo e quantidade de cursos profissionais que 

oferece. ----------------------------------------------------------------  

------------------------------------2ª -----------------------------------  

A Escola Profissional, representa ainda para o concelho de 

Trancoso, uma oportunidade para a fixação de um conjunto 

significativo de técnicos superiores, de técnicos especializados, 

e de outros colaboradores, permitindo ainda a criação de 

dinâmicas empreendedoras e geradoras de sinergias capazes de 

impulsionar o desenvolvimento local e regional. -----------------  

------------------------------------3ª -----------------------------------  

O referido estabelecimento de ensino, que é frequentado no 

presente ano letivo por cerca de 200 alunos, veio solicitar ao 

Município, à semelhança de anos anteriores, a colaboração da 
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psicóloga desta Autarquia, Dr.ª  Celine Pinto, com a mesma 

escola. -----------------------------------------------------------------  

------------------------------------4ª -----------------------------------  

A colaboração pretendida para mais um ano letivo, visa dar 

continuidade à dinamização do gabinete de orientação e 

desenvolvimento pessoal na escola, com vista à promoção das 

seguintes atividades: -------------------------------------------------  

- Avaliação psicológica e acompanhamento de jovens 

sinalizados; ---------------------------------------------------  

- Orientação junto da comunidade escolar e promoção de 

secções de educação não formal junto dos jovens sobre 

temas identificados como pertinentes. ---------------------  

------------------------------------5ª -----------------------------------  

Assim, o Município de Trancoso reconhecendo a importância 

do trabalho desenvolvido na Escola Profissional, pela técnica 

superior da Autarquia Dr.ª  Celine Pinto, bem como a 

necessidade de consolidar a aposta nesta via de ensino, 

autoriza a continuação da já referida colaboração, devendo 

para o efeito, a citada técnica, deslocar-se aquela escola, às 

terças-feiras, das 14:00 horas às 17:30 horas, tal como vinha 

sucedendo em anos anteriores, vigorando esta autorização até 

ao final do presente ano letivo. -------------------------------------  

------------------------------------6ª -----------------------------------  
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A referida técnica superior deverá no final do corrente ano 

letivo, elaborar relatório relativamente à colaboração prestada 

à Escola Profissional, no âmbito deste protocolo. ----------------  

------------------------------------7ª -----------------------------------  

Os outorgantes comprometem-se a proceder à avaliação dos 

resultados do presente protocolo no final do ano letivo. --------  

Trancoso, 26 de novembro de 2013. --------------------------------  

O 1º Outorgante: O Presidente da Câmara Municipal - Amílcar 

José Nunes Salvador -------------------------------------------------  

O 2º Outorgante: O Presidente da Associação Promotora do 

Ensino Profissional da Beira Transmontana – EPT - Eduardo 

António Rebelo Pinto’ ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o protocolo de 

colaboração, não tendo participado na discussão e votação o 

senhor vereador Eduardo Pinto. -----------------------------------  

*A21*  Apreciação de ofício enviado pela Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, respeitante à nova 

localização do quartel da Associação:  Em seguida, foi 

presente o ofício número 138, entrado nesta Câmara em 15 do 

corrente mês de janeiro, da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso a propor, como localização 

para a construção do novo Quartel, em alternativa à parcela 

pertença da herança do senhor professor doutor Aleu Saldanha, 
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o terreno propriedade da Imobiliária Trancosense, sito junto à 

Central de Camionagem, do qual a mesma já havia obtido 

parecer favorável junto da Autoridade Nacional de Proteção 

Civil, o que garantiria todas as condições de operacionalidade, 

para a edificação do quartel naquele local. Acrescentou que, 

existindo, em orçamento municipal, um valor de 150.000 euros, 

para a aquisição da parcela de terreno, destinada à construção 

do referido quartel, vinha solicitar um valor acrescido por 

forma a obter uma maior garantia de negociação. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento e envidar 

todos os esforços, no sentido de encontrar uma localização 

alternativa, de modo a não ser perdida a comparticipação 

comunitária atribuída para a realização do investimento. -----  

*A22*  Análise, discussão e votação acerca de um pedido de 

pagamento solicitado pela Caixa de Crédito Agrícola, como 

consequência de uma suposta garantia prestada pelo 

Municipio a favor da Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso:  Em seguida, foi presente o ofício número 57, 

entrado nesta Câmara em 8 do corrente mês de janeiro, do 

Conselho de Administração da Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo do Vale da Távora e Douro, CRL a dar conta que, tendo 

o Municipio sido garante/fiador de duas garantias bancárias no 

valor global de 150.000 euros, a favor da Santa Casa da 
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Misericórdia de Trancoso, sendo uma de 75.000 euros para a 

Cepsa, Portuguesa Petróleos, SA e outra de 75.000 euros para a 

Repsol Portuguesa, SA, que se destinavam a assegurar o 

pagamento de quaisquer débitos decorrentes do fornecimento de 

produtos petrolíferos e/ou de prestações conexas ou acessórios 

a tais fornecimentos, foi pela Repsol Portuguesa, SA acionado 

um pedido de pagamento 38.255,50 euros, a coberto da referida 

garantia bancária. Atendendo a que, apesar de solicitada para o 

efeito, a Santa Casa da Misericórdia de Trancoso não procedeu 

ao pagamento daquela importância, solicitava que o Municipio 

de Trancoso procedesse aquela regularização. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou não aceitar o pagamento 

reclamado, porquanto a alegada garantia bancária está ferida 

de nulidade, por violação do nº 1 do artº 38º da Lei 2/2007 de 

15 de janeiro e porque o vereador que assinou o documento 

suporte da alegada garantia não tinha competência funcional, 

nem material, para a subscrição da mesma, uma vez que não 

foi objeto de qualquer deliberação ou ratificação, em reunião 

de Câmara. ------------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, os senhores vereadores do PSD 

apresentaram a seguinte Declaração de Voto: -------------------  

‘Os vereadores do PSD entendem que o município não deve 

proceder ao pagamento da importância requerida, uma vez 
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que tal importância nunca foi objeto de deliberação do 

executivo anterior e este montante reclamado está englobado 

no Plano Especial de Revitalização (PER) da Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso, a quem a entidade requerente se 

deverá dirigir para obter a satisfação do seu crédito’. ----------  

*A23*  Análise, discussão e votação de pedido de subsídio: De 

seguida, foi presente o requerimento número 177 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 20 do corrente mês de 

janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar a 

concessão de um subsídio de 64.564 euros, para cumprir os 

pagamentos inerentes ao contrato referente à obra do complexo 

desportivo. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por maioria, o 

subsídio solicitado, mediante a celebração de protocolo. -------  

Votaram contra os senhores vereadores doutor Augusto Rente 

e doutora Cristina Inocêncio e absteve-se a senhora vereadora 

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

Acerca deste assunto, o senhor vereador doutor João 

Rodrigues referiu que os pagamentos mensais só deveriam ser 

executados, quando houvesse fundos disponíveis. ---------------  

*A24*  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 
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artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

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

*A25*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A26*  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:  


