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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 5 DE FEVEREIRO DE 2014. -----------------  

*A1*  Aos 5 dias do mês de fevereiro 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*  Aberta a reunião, começou por ser recebido o senhor 

engenheiro João Cardoso que passou a expor o motivo que o 

trouxe à reunião do executivo. Na sua versão, o ante rior 

Presidente da Câmara tê-lo-á incumbido de elaborar um projeto 

respeitante à reposição de pavimento na EN 226, no troço 

compreendido entre o Chafariz do Vento e a rotunda do estádio 

municipal, tendo-lhe, para o efeito, sido entregue um 

levantamento aero-fotogramétrico. Acrescentou que o trabalho 

estaria quase pronto, mas sem qualquer procedimento 

administrativo que lhe sirva de suporte. Como tal,  apelou à 
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Câmara Municipal no sentido de lhe legalizar esta situação, 

referindo que os custos inerentes à ela boração deste projeto de 

reabilitação rondariam os 15.000 euros e que poderia entregar o 

trabalho, no prazo de cerca de 15 dias. -----------------------------  

Sem assumir qualquer compromisso, o senhor Presidente da 

Câmara referiu que se tratava de uma obra que o atual 

executivo pensava concretizar, mas que, devido às dificuldades 

financeiras do município, ainda não estavam definidas as 

prioridades de investimento, por parte do executivo. Referiu, 

ainda, que a Câmara Municipal ficaria a refletir acerca desse 

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

*A4*  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, foi a ata da reunião de 22 

do passado mês de janeiro submetida à discussão e votação,  

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros da 

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

Acerca deste assunto, os senhores vereadores do PSD 

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

‘Na reunião de 22 de janeiro, emitimos a nossa opinião a 

propósito da adjudicação da Recolha de Serviços de Resíduos 

Sólidos urbanos, que não consta desta Ata, e que achamos de 
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extrema relevância. O Senhor Vereador Eduardo Pinto, em 

reunião de 8 de janeiro incluía na  Ordem do Dia, a " Analise 

Discussão e Aprovação do procedimento concursal referent e à 

Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos.  -----------------------------  

Como consta agora da Ata, tal ponto não constava da Ordem 

de Trabalhos.  ----------------------------------------------------------  

Ora o n.º 1 artigo 50º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

determina que " Só podem ser objeto de deliberação os 

assuntos incluídos na ordem do dia da sessão ou reunião". Tal 

disposição proíbe mesmo em situações de urgência, a inclusão 

de qualquer assunto não agendado na ordem do dia.  ------------  

Por isso, não só o que se diz na Ata não corresponde a 

verdade, como é ilegal a inclusão de assuntos que não fazem 

parte da Ordem do Dia, sendo por isso nula e de  nenhum efeito 

a deliberação que a este propósito se inseriu na Ata.  ------------  

Acresce que a Câmara anterior deixou até fim de Janeiro a 

adjudicação da prestação de  serviços relativamente a recolha 

de resíduos sólidos urbanos.  ----------------------------------------  

Os Senhores tiveram 4 meses para tratar do assunto e só sobre 

a hora e mal é que se lembraram. ----------------------------------  

Mais se refere, que tratando-se de uma aquisição de serviços, o 

procedimento, depende de PARECER Prévio vinculativo, que 

nos termos da Lei do Orçamento do ESTADO PARA 2014 (Lei 
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n.º 83-C/13 DE 31 de dezembro, no seu artigo 73 n. º 11, é da 

competência do órgão executivo, e não objeto de delegação.  ---  

A discussão sob a proposta de adjudicação face às nossas 

considerações foi retirada da Discussão.  --------------------------  

Para nosso espanto somos confrontados com uma tomada de 

posição de que tal prestação de serviços iria ser adjudicada 

por despacho, fato que não foi referido.  ---------------------------  

Na verdade, tratando-se desta adjudicação de um regime 

excecional, o mesmo tem de ser  fundamentado na Lei, o que na 

verdade não acontece.  ------------------------------------------------  

E não acontece porquê Senhores Presidente e Senhores 

Vereadores? -----------------------------------------------------------  

O artigo que permitia ao Senhor Presidente, despachar um 

assunto e submetê-lo posteriormente à ratificação do órgão 

executivo era o artigo 68 n. º 3 da Lei n.º 169/99 de 18 de 

setembro alterada pela Lei n. º 5-A/2002 de 11 de janeiro. 

Acontece, que este artigo foi  revogado pela Lei n. º 75/2003 de 

12 de setembro, no seu artigo 3 º. -----------------------------------  

Caso o Senhor Presidente submeta a ratificação a sua decisão, 

a adjudicação é nula, por violação de Lei, cabendo à Camara 

Municipal indemnizar os Concorrentes.  ---------------------------  

Por estas razões atras elencadas, não podemos aprovar a Ata 

da reunião anterior  favoravelmente.’  ------------------------------  
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Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que a 

declaração de voto apresentada estava completamente desfasada 

da realidade, dado que se refere a assuntos da ata de 8 de 

janeiro e não de 22 de janeiro, atendendo a que, na reunião de 

22 de janeiro, não houve agendamento de qualquer assunto que 

não estivesse na ordem de trabalhos, como se pode constatar no 

assunto A6 da reunião, onde o senhor Presidente da Câmara se 

limitou a dar conhecimento que estava a decorrer um concurso 

respeitante à prestação de serviços de recolha de resíduos 

sólidos urbanos, no concelho de Tranco so, dando algumas 

explicações acerca das firmas contatadas e que haviam 

apresentado proposta . Acrescentou que isso poderia ser 

comprovado pelo facto de o assunto em causa aparecer 

agendado no ponto 6 da ordem de trabalhos da reunião de hoje, 

05/02/2014.  ------------------------------------------------------------  

Após a discussão atrás referida, foi a ata submetida a 

votação, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com os 

votos contra dos senhores vereadores, doutor Augusto Rente e 

doutora Cristina Inocêncio. O senhor vereador doutor João 

Rodrigues, embora tenha votado favoravelmente a aprovação 

da ata, afirmou que estava de acordo com o conteúdo da 

declaração de voto apresentada pelos senhores vereadores do 

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

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

Municipio.  -------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 24 datado de 4 do corrente mês de fevereiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 587.731,84 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 217.422,60 €.  ----------------  

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

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

doutor Paulo Matias, para se referir ao facto de o senhor 

vereador doutor João Rodrigues ter vindo a votar  

favoravelmente algumas deliberações, acrescentando ‘…se 

houver fundos disponíveis’. Debruçou -se, concretamente, sobre 

o caso de uma deliberação havida na reunião de 22 de janeiro, 

em que houve 4 votos ‘a favor’ (nos quais estava incluído o 

voto daquele senhor vereador) e 2 votos ‘contra’. Na sua 

opinião e numa possível ausência de fundos disponíveis, como 

consequência do facto de aquele senhor vereador acrescentar a 

referida expressão, ficar-se-ia com uma situação de 3 votos ‘a 

favor’ e 3 votos ‘contra’. Como o senhor Presidente da Câmara 

não exerceu ‘voto qualidade’, ficar -se-ia numa situação de 
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impasse. Continuando a usar da palavra, o senhor vereador 

doutor Paulo Matias afirmou que a Lei não prevê votos 

condicionados, prevendo apenas três sentidos de vot o: ‘a 

favor’, ‘contra’ ou ‘abstenção’.  -------------------------------------  

Em resposta, o senhor vereador doutor João Rodrigues disse 

que, apesar de não concordar com o que acabava de ouvir, iria 

levar isso em linha de conta, em futuras votações.  ---------------  

*A7*  Seguidamente, interveio a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio para referir que, na sua opinião, quando se coloca em 

ata ‘…como previsto na Lei’, se deve referir qual é essa Lei , o 

que nem sempre tem acontecido, nas atas já aprovadas.  ---------  

*A8*  Usando da palavra, o senhor vereador doutor João Rodrig ues 

levantou as seguintes questões:  -------------------------------------  

‘1 – Como está o assunto respeitante às piscinas de 

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

2 – Como evoluiu o assunto respeitante ao arranque da 

árvore em Moreira de Rei?  ---------------------------------  

3 – Já tenho disponível o processo respeitante ao 

funcionário da TEGEC, EEM, anterior presidente da 

Junta de Freguesia de Vila Franca das Naves que, 

solicitei,  na última reunião do executivo?  ----------------  

Como está a situação? --------------------------------------  

4 – Vi o senhor Rui Figueiredo a distribuir o boletim 
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municipal. Por quem foi impresso? Houve concurso 

para esse fim? Qual o valor e o procedimento concursal 

adotado?’  -----------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que:  -----  

1 – No que diz respeito às piscinas de Trancoso, as mesmas já 

haviam sido reabertas, com um período alargado, destinado 

às escolas. Quanto às piscinas de Vila Franca das Naves, 

segundo informação que tinha, iriam reabrir dentro de uma 

ou duas semanas;  -------------------------------------------------  

2 – No que se refere ao assunto de Moreira de Rei, mantinha a 

informação já prestada e que a senhora doutora Céu, 

arqueológa do município, já havia contactado a Direção 

Regional de Cultura do Centro, mas que ainda não havia 

sido obtida qualquer resposta; -----------------------------------  

3 – No que diz respeito ao funcionário da TEGEC, o mesmo 

havia sido readmitido nas suas funções , na sequência do 

recurso que apresentou, pois se havia concluído que tinha 

sido despedido por perseguições politicas. Acrescentou que 

estavam a ser estudadas novas funções a atribuir -lhe, com 

redução salarial. Por outro lado, referiu que não foram 

pagas quaisquer remunerações aos vogais da empresa 

municipal, contrariamente ao que aconteceu no mandato 

anterior, em que cada um recebia 600 euros por mês;  --------  
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4 – Quanto ao assunto do boletim municipal, foram conta ctadas 

algumas empresas, como a Lei estipula, nomeadamente 

‘NFunções’, ‘Marcelo Pimenta’ e ‘Marques e Pereira’ e que 

o executivo escolheu a última destas empresas, porque era a 

de mais baixo preço, adjudicando a prestação de serviços 

por quinhentos e cinquenta euros, a que acresce o IVA à 

taxa legal, para mil exemplares.  --------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, o senhor vereador doutor João 

Rodrigues perguntou se havia sido consultada a Gráfica 

Bandarra. Em resposta, o senhor Presidente da Câmara 

informou que havia sido contactada, mas não havia apresentado 

qualquer proposta.  ----------------------------------------------------  

*A9*  Voltando a intervir, em nome de todos os senhores vereadores 

do PSD, o senhor vereador doutor João Rodrigues disse:  --------  

‘O Carnaval de Vila Franca das Naves tem tanto peso, tanto de 

tradição e de importância cultural para o concelho de 

Trancoso, como tem a Festa da História.  --------------------------  

Por gentileza do senhor Presidente da Câmara, foram os 

vereadores do PSD informados que se previa atribuir um 

subsídio à realização daquele evento, no valor de 3.000 euros.   

Porque entendemos que, com este montante , não se conseguirá 

realizar o evento, vimos solicitar que a Câmara Municipal seja 

sensível a um aumento para valores satisfatórios, para a 
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realização desse evento.’  --------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que 

também concordava que o Carnaval de Vila Franca das Naves 

tinha muito peso e era muito importante para o concelho, a 

nível cultural e económico, mas que, este ano, havia que ter 

bem presentes duas questões. A primeira tinha a ver com o 

facto de, lamentavelmente, o dia 2 de Março, domingo de 

carnaval em Vila Franca das Naves, coinc idir com a Feira do 

Fumeiro em Trancoso e com a Feira das Tradições em Pinhel, o 

que, à partida, condicionava logo, por si, a realização desse 

evento. A segunda tinha a ver com a grave situação financeira 

do município, mas que, apesar disso, o subsídio age ndado para 

esta reunião era bem superior aos 3.000 euros referidos pelo 

senhor vereador doutor João Rodrigues, pelo que pensava que 

isso iria de encontro à solicitação do senhor vereador.  ----------  

*A10*  De seguida, o senhor vereador doutor Paulo Matias entregou ao 

senhor vereador doutor João Rodrigues cópia do processo 

relativo à readmissão do funcionário José Bandarra, na TEGEC, 

EEM, na sequência de solicitação que o mesmo havia feito , na 

reunião do passado dia  22 de janeiro.  ------------------------------  

*A11*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara  informou que, 

estando a decorrer a poda das árvores, se estava a pensar em 

dar alguma dessa lenha a famílias carenciadas e já sinalizadas. 
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Perguntou, então, se, da parte dos senhores vereadores, havia 

alguma reserva a que tal acontecesse.  ------------------------------  

Acerca deste assunto, não foi levantada qualquer objeção, por 

parte dos senhores vereadores.  --------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A12*  Fundos Disponíveis:  Em seguida, foi presente informação da 

divisão financeira a dar conta que, à presente data, o valor dos 

Fundos Disponíveis apresentava um saldo positivo na ordem 

dos 1.618.333,22 euros.  ----------------------------------------------  

Relembrava, no entanto, que, apesar de se ter apurado um valor 

positivo para os Fundos Disponíveis, tal só se tornar ia efetivo 

após o visto do Tribunal de Contas ao empréstimo de 

saneamento financeiro aprovado, pe lo que se entendia que, até 

essa data, não poderia existir a respetiva assunção de 

compromissos, sob pena de o processo de despesa violar as 

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

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

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

presente o requerimento número 59 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado 

mês de janeiro, de João António Figueiredo Rodrigues, 

advogado, residente em Trancoso, na qualidade de procurador, 

a solicitar isenção de licença de utilização para uma edificação,  
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sita na Rua Cimo do Povo, em Vila Franca das Naves, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 363, 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 d o 

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

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 

doutor João Rodrigues.  ----------------------------------------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 69 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de fevereiro, de João Paulo Matias, residente 

em Trancoso, na qualidade de mandatário, a solicitar isenção de 

licença de utilização para uma edificação, sita na Rua 

Lavandeira, em Fiães, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 333, da freguesia de Fiães, 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 d o 

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

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 

doutor Paulo Matias.  ------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de processo tend ente a legalizar 
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a construção de uns arrumos agrícolas : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 613 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado 

mês de outubro, de João Jorge Morgado Luís , residente em 

Tamanhos, a solicitar a legalização de uns arrumos agrícolas, 

sitos no lugar de Chão da Fonte, em Tamanhos, inscritos sob o 

artigo matricial nº 1576 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso com o nº 1005 de 2013 /10/22, para fins 

agrícolas.  --------------------------------------------------------------  

A divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou a Câmara que o requerente apresentou, em 

2010, um pedido de construção de um anexo, dando origem ao 

processo de obras n° 49/2010.  ---------------------------------------  

Este processo n° 49/2010, contém denúncias de confinantes, 

informações do fiscal de obras a dar conta da existência de 

obras sem prévio licenciamento, auto de embargo, 

desobediências de embargo, informações técnicas 

desfavoráveis, ofícios de indeferimento  e ofícios da CCDRC, a 

solicitar esclarecimentos sobre o licenciamento da construção 

existente.  --------------------------------------------------------------  

A 23/10/2013, veio o requerente solicitar o arquivamento do 

processo, o que não vem fundamentado, pelo que , é sua 

opinião, que o pedido não deve ser aceite por haver decisões 
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pendentes.  -------------------------------------------------------------  

A 30/10/2013, veio o requerente apresentar o processo de obras 

n° 29/2013, a solicitar a legalização dos arrumos agrícolas no 

mesmo local e com dimensões idênticas ao proposto no 

processo n° 49/2010.  -------------------------------------------------  

Este processo de obras n° 29/2013 vem instruído com um 

parecer da CCDRC favorável , quanto à construção de um 

arrumo de apoio agrícola em espaço de REN, pelo que , 

analisando os restantes aspetos legais aplicáveis ao pedido, se 

verificava que o mesmo cumpria cabalmente as condicionantes 

constantes no P.D.M., R.G.E.U., P.M.D.F.C.I e demais normas 

legais e regulamentares em vigor, pelo que os serviços não 

viam inconveniente no seu deferimento.  ---------------------------  

No entanto, na sua opinião, estávamos na presença de um caso 

de litispendência, pelo que , salvo melhor opinião, dever ia ser 

proferida decisão sobre as ações pendentes no processo n" 

49/2010 e assumir que o processo nº 29/2013 não era 

autónomo, mas apenas um anexo do processo inicial, com 

entrega de elementos ao processo , conducentes à obtenção de 

decisão favorável. ----------------------------------------------------  

Acrescentou que, após tomadas as decisões e concluídas as 

formalidades e caso a Câmara deferisse o processo, deveria o 

requerente ser notificado a apresentar os diversos projetos das 
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especialidades, identificados na Portaria n. º 232/08 de 11 de 

março, num prazo de seis meses a contar da notificação, de 

acordo com o que determina o artigo 20º do DL. n.º 26/2010 de 

30 de março que introduz a décima alteração ao DL. n .º 555/99 

de 16 de dezembro. ---------------------------------------------------  

De seguida, assinalou os diferentes projetos de especialidades 

que deveriam ser anexados:------------------------------------------  

- Projeto de estabilidade; ---------------------------------------  

- Projeto de alimentação e distribuição elé trica; -------------  

- Projeto de instalação de gás ou pedido de isenção; --------  

- Projeto de águas pluviais ; ------------------------------------  

- Projeto de redes prediais de águas e esgotos; --------------  

- Projeto acústico; -----------------------------------------------  

- Estudo de comportamento térmico; --------------------------  

- Projeto de infraestruturas de telecomunicação; ------------  

- Projetos de arranjos exteriores ; ------------------------------  

- Projeto de Segurança Contra Incêndios; --------------------  

O chefe da divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou que concordava com o teor da informação , 

no que diz respeito à licença administrativa  e que,  no que se 

refere à questão jurídica, deveria ser solicitado parecer 

jurídico. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar parecer jurídico à 
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CCDRC, a propósito do presente processo.  -----------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de processo relativo à 

comunicação prévia para a construção de uma habitação :  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 659 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

20 do passado mês de novembro, de Fernando Jorge Ramos 

Teixeira, residente em Trancoso, a solicitar o licenciamento de 

obras de construção de uma habitação, sita no lugar de São 

Domingos, em Trancoso.  ---------------------------------------------  

A divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou a Câmara que,  após análise do presente 

processo, os serviços propunham a rejeição da comunicação 

prévia, nos termos do artigo 36° do R.J.U.E.  ----------------------  

Fundamentação:  -------------------------------------------------------  

O alvará de loteamento n° 1/2002 prevê , para o lote 20, uma 

construção com 2 pisos habitáveis, cave para estacionamento 

com 144 m2, área de implantação 144 m2, área total de 

construção de habitação 288 m2.  -----------------------------------  

Neste processo, a  área total de construção de habitação 

proposta é de 251 m2, ou seja, 144 m2 no rés-do-chão e 107 m2 

no 1º piso. Como tal,  a área proposta é inferior à prevista em 

alvará.  ------------------------------------------------------------------  

Conclusão: -------------------------------------------------------------  
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Assim sendo, a  proposta não cumpria os valores de 

edificabilidade previstos em alvará, que dever iam ser 

cumpridos rigorosamente, conforme tem sido entendimento d o 

serviço e corroborado pela C ,C.D.R.C., no seu parecer n° 

DSAJAL 101/10.  ------------------------------------------------------  

Assim, deveria o requerente formular novo processo de 

Comunicação Prévia, eliminando o fator  causador da rejeição 

ou propor uma alteração ao loteamento.  ---------------------------  

Como nota final, a divisão de planeamento, licenciamento, 

urbanismo e ambiente acrescentou que, estando este projeto 

instruído com termo de responsabilidade, a anomalia se 

enquadrava, no seu entender, num ato passível de aplicação, ao 

técnico autor, da alínea e) do 1º ponto do artigo 98º 

"Contraordenação", do ponto 3º do artigo 99º "Sanções 

Acessórias" e do ponto 2º do artigo 100° " Responsabilidade 

criminal", previstos no R.J.U.E. - Regime irídico da 

Urbanização e Edificação.  -------------------------------------------  

O chefe da divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou que discordava da conclusão apresentada, 

sendo do seu entendimento  que a presente comunicação prévia 

deveria ser admitida com o seguinte fundamento:  ----------------  

- ‘A área de construção é inferior à prevista em alvará e a 

nova construção integra-se de forma harmoniosa no 
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tecido urbano construído. ’  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, face  à informação do chefe da 

divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente, admitir a comunicação prévia apresentada.  ----------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº 6 da empreitada ‘Requalificação de um edifício 

para Casa do Bandarra’:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pelo serviço de acompanhamento e fiscalização de 

obras municipais, informando que o auto em epígrafe, 

elaborado pelo empreiteiro Floponor – Florestas e Obras 

Públicas do Norte, Limitada, no valor 9.870,54 euros, estava 

correto e de acordo com as medições efetuadas em obra e com 

os preços unitários constantes na proposta . ------------------------  

O chefe da divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou que concordava com o teor da informação.  -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar  o auto de medição de 

trabalhos, no valor de 9.870,54 euros.  ----------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação do 

despacho relativo à adjudicação da prestação de serviços de 

recolha de RSU a destino final , no concelho de Trancoso:  

Em seguida, foi presente o relatório final do ajuste direto , 

relativo à prestação de serviços referida em epígrafe, que se 

reproduz na íntegra: --------------------------------------------------  
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‘1 – INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------  

Foram admitidas as propostas dos seguintes concorrentes, os 

quais foram ordenados conforme o definido no caderno de 

encargos (preço mais baixo):  ---------------------------------------  

Ordem Concorren te  Valor da 

proposta  

1º  Ecoambiente,  S .A .  59.750,00 €  

2º  LUREC, Limpeza Urbana e Recic lagem, Lda.  64.829,94 €  

3º  RRI –  Recolha de Residuos Industr iais,  S .A.  69.000,00 €  
 

2 - CONCLUSÃO 

Nos termos do artigo 123° do Código dos Contratos Públicos , 

procedeu-se a audiência prévia dos interessados, te ndo-lhes 

sido remetido o Relatório Preliminar.  -----------------------------  

Findo o prazo estabelecido para a audiência prévia dos 

interessados, verificou o Júri do procedimento que não foi 

apresentada qualquer reclamação, nos termos do art º 123 do 

Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro ----------------------------  

De acordo com o exposto e comprovado, o júri delibera, 

conforme o n.º 1 do artigo 124° do Código dos Contratos 

Públicos, manter o teor e as conclusões do Relatório 

Preliminar, apresentando a proposta mais vantajosa:  -----------  

‘ECOambiente, S.A.’  --------------------------------------------  

Para sequência do estipulado no n° 3 do artigo 124° do Código 

da Contratação Publica, o Júri do procedimento envia o 

presente Relatório Final, juntamente com o Relatório 

Preliminar e demais documentos que compõem o processo de 
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concurso, à Câmara Municipal, para que, como órgão 

competente para a decisão de contratar, na qualidade de 

adjudicatário, decida em conformidade.  ---------------------------  

De acordo com o prescrito, no n º 4 do citado artigo e Decreto -

Lei, cabe à Câmara Municipal decidir sobre a aprovação da 

proposta contida neste relatório  Final, nomeadamente para 

efeitos de adjudicação.’  ----------------------------------------------  

Em seguida, o senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte 

despacho: --------------------------------------------------------------  

‘Atendendo a que o contrato em vigor, respeitante à Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, tem o seu términus em 31 do 

corrente mês de janeiro e porque não é possível a Câmara 

Municipal reunir , extraordinariamente, a tempo de evitar a 

interrupção da prestação daquele serviço à comunidade local, 

em conformidade com o previsto no nº 3 do artigo 35º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, adjudico esta prestação de 

serviços à firma ECOambiente, S.A., pelo valor de 59.750 

euros, por ser a mais favorável e atendendo a que, na fase de 

audiência prévia, não foi apresentada qualquer reclamação. 

Mais, aprovo ainda a minuta do contrato a enviar á empr esa 

adjudicatária, a qual deverá apresentar os documentos 

legalmente exigidos. Este despacho deverá ser submetido à 

ratificação da próxima reunião do executivo’.  --------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, ratificar, nos 

seus exatos termos, o despacho de adjudicação de 23/01/2014, 

tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, doutor 

João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora Cristina 

Inocêncio, que apresentaram uma Declaração de Voto. Os 

senhores vereadores do PS apresentaram, também, uma 

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

As declarações de votos apresentadas foram as seguintes:  -------  

* Declaração de Voto do PSD: ’Lembramos de novo a maioria 

que o despacho desta prestação de serviços não é legal, pois é 

da competência do órgão Executivo, uma vez que o artigo 68º, 

nº 3 da Lei 169/99 foi expressamente revogado pela Lei 

75/2013 no seu artigo 3’ .  --------------------------------------------  

* Declaração de Voto do PS: ’A presente deliberação respeita, 

integralmente, a Lei nº 75/2013, nomeadamente o nº 3 do seu 

artº. 35º, pois que, ratificado o despacho do senhor Pre sidente 

da Câmara, a deliberação passa a ser do órgão executivo, logo 

no pleno uso dos poderes e competências que a Lei lhe 

confere.’  ---------------------------------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto e porque o senhor vereador doutor 

João Rodrigues referiu que a redução de custos, nesta presta ção 

de serviços, não podia ser dissociada de uma redução no 

volume de serviços prestados, interveio o senhor vereador 
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Eduardo Pinto para afirmar que esta adjudicação se traduz, 

efetivamente, numa poupança para o orçamento do município, 

uma vez que o serviço anteriormente adjudicado, apesar de 

prever a passagem, nos diversos circuitos de recolha, duas 

vezes por semana, tal não era cumprido, ou seja, em diversas 

localidades, o serviço de recolha só era prestado uma vez por 

semana. ----------------------------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

lançamento de concurso para revisão do PDM:  Em seguida, o 

chefe da divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou, acerca do assunto referido em epígrafe que: 

‘A revisão do Plano Diretor Municipal de Trancoso  decorre da 

necessidade de adequação á evolução das condições 

económicas, sociais, culturais e ambientais e deverá observar 

o disposto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial em vigor, aprovado pelo Decreto -Lei nº 380/99, de 

22 de Setembro, na sua atual redação.  -----------------------------  

A elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território compete à Câmara Municipal, sendo determinada 

por deliberação a publicar no Diário da República e a divulgar 

na respetiva página da Internet, nos boletins municipais e 

através da comunicação social, devendo , na mesma, ser 

estabelecidos os respetivos prazos de elaboração e o período 
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de participação preventiva dos interessados que não deve ser 

inferior a quinze dias.  ------------------------------------------------  

O acompanhamento do processo de revisão do P.D.M. é 

assegurado por uma Comissão de Acompanhamento (CA), 

composta por representantes das entidades da administração 

direta e indireta do Estado com interesses relevantes na área 

do plano, um representante da Assembleia Municipal e um 

representante de cada de um dos municípios vizinhos, se estes 

assim entenderem necessário.  ---------------------------------------  

O processo de revisão organiza-se nas seguintes fases:  ---------  

-Fase 1 - Estudos de Caracterização e Diagnóstico; --------  

-Fase 2 - Proposta Base do Plano e Proposta de Plano;  ---  

-Fase 3 - Discussão Pública e Versão Final do Plano.  -----  

Antes da fase 1 terá que ser convocada a CA para realização 

de uma primeira reunião.  --------------------------------------------  

A fase 1 compreende a elaboração de estudos de análise e 

caraterização de vários setores, com vista a um conhecimento 

da situação de referência e  da dinâmica territorial, das 

transformações ocorridas e das tendências instaladas, na qual 

são identificados os principais recursos e potencialidades do 

concelho, assim como os principais problemas e ameaças, que 

contribuem para a elaboração de um diagnós tico prospetivo. 

Nesta fase é traçada uma primeira proposta de delimitação da 
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Reserva Ecológica Nacional.  ----------------------------------------  

Estima-se para a elaboração desta fase um período de cinco 

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

Esta fase terá que ser validada pala Câmara Municipal de 

Trancoso, havendo lugar a seguir uma segunda reunião do CA. 

Haverá lugar nesta altura à receção dos pareceres externos.  ---  

A fase 2 compreende a definição do modelo de organização 

espacial do território, traduzido cartograficamente na Planta 

de Ordenamento e a classificação e qualif icação dos solos e 

ainda as unidades operativas de planeamento e gestão 

definidas. Compreende ainda a identificação de todas as 

servidões e restrições de utilidade pública, quer na Planta de 

Condicionantes quer no Regulamento. A proposta deverá ainda 

apresentar todos os elementos definidos por lei,  nomeadamente 

o Relatório do Plano. Nesta fase são apresentadas a Proposta 

de delimitação da REN e a proposta de desafetação da RAN.  ---  

Estima-se para a elaboração desta fase um período de seis 

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

A seguir a esta fase haverá a validação da Câmara Municipal, 

a convocação e realização da terceira reunião da Comissão de 

Acompanhamento e a receção de pareceres de entidades 

externas.  ---------------------------------------------------------------  

Depois de ouvidas todas as entidades haverá a proposta de 
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plano, elaboração essa que deverá levar uns cinco meses a ser 

executado. -------------------------------------------------------------  

A fase 3 compreende o período de discussão pública, na qual 

deverão ser ponderadas as participações dos munícipes. É 

depois elaborada a versão final. Depois o plano deverá ser 

aprovado e publicado. ------------------------------------------------  

Esta fase deverá compreender um período de tempo 

aproximadamente de três meses.  ------------------------------------  

O cronograma da revisão do Plano Diretor Municipal 

compreende os períodos de desenvolvimento de trabalho da 

responsabilidade da equipa, o qual se estima em catorze meses 

e o período da responsabilidade de entidades que se devem 

pronunciar no decurso do processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal, que se estima em vinte meses.  --------------------------  

Prevê-se assim que o processo de revisão do PDM de Trancoso 

leve a ser executado o tempo de 34 meses.  ------------------------  

Em termos de custo do processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal e após consulta ao mercado estima -se em 74.900,00 

€+IVA. Este processo implica despesa a efetuar pela Câmara 

Municipal, despesa que é plurianual.  -----------------------------  

Assim sendo, deverá o orçamento e plano de atividades para 

2014, 2015 e 2016 conter os seguintes valores:  ------------------  

- 2014 - 34.249,60 € + IVA;  ------------------------------------  
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- 2015 - 20.325,20 € + IVA;  ------------------------------------  

- 2016 - 20.325,20 € + IVA.’  -----------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação 

prestada pela divisão de planeamento, licenciamento,  

urbanismo e ambiente em 03/02/2014, na sequência da que já 

havia prestado em 18/12/2013 e deliberou aprovar o conteúdo 

das mesmas, nomeadamente no que às disposições legais e 

processuais diz respeito.  ---------------------------------------------  

Deliberou, ainda, aprovar o caderno de encargos e o convite, 

lançando-se um procedimento de ajuste direto, com consulta 

às entidades Geoatributo – Consultadoria e Informação para 

o Planeamento e Ordenamento do Território, Limitada, 

Implenitus Land, Limitada e Sítios e Formas, Limitada, 

devendo todo o procedimento decorrer na plataforma 

contratada. Foi, também, deliberado constituir o júri do 

procedimento, composto pelos senhores doutor Francisco 

Coelho, engenheiro José Carlos Fantasia e engenheiro João 

Mano, delegando, no mesmo, todas as competências 

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

Ainda acerca deste assunto, interveio o senhor vereador doutor 

João Rodrigues para afirmar:  ----------------------------------------  

‘Os vereadores do PSD solicitam à Câmara Municipal que, 

junto das freguesias e dos respetivos representantes legais, se 
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faça uma chamada de atenção para que canalizem, para os 

Serviços Técnicos da Câmara, todas as alterações que 

gostariam de ver concretizadas no PDM, em termos de 

perímetro urbano das respetivas freguesias.  -----------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de parecer prévio vinculativo 

relativo à contratação de serviços, mediante constituição de 

mandatário, para contestar a ação movida pela Calvestelar, 

Limitada, relacionada com o Mercado Grossista:  Em 

seguida, foi presente um despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara , com o seguinte teor: ‘Na sequência da 

ação proposta contra o Município de Trancoso, pela empresa 

CALVESTELAR Lda. junto do TAF de Castelo Branco, torna -se 

necessário promover a contestação à mesma ação, pelo que 

determino a cabimentação de uma verba de 6.000€ , destinada 

às despesas daí resultantes.’  ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou contestar a ação, tendo 

constituído, para o efeito, como mandatário, o senhor doutor 

Francisco Pimentel , com escritório na cidade da Covilhã.  -----  

Relativamente a este assunto, relacionado com o mercado 

grossista de Trancoso, os membros do executivo eleitos pelo PS 

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

‘Este novo executivo tomou conhecimento que não existe 

qualquer deliberação camarária, no sentido de ceder o terreno, 
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onde veio a ser construído o centro grossista: Mais, tomou 

conhecimento que não foi emitida qualquer licença de 

construção para aquele edifício. Esta situação reveste -se da 

maior gravidade e representa bem a perpétua ilegalidade das 

decisões tomadas pelo anterior Presidente da Câmara, ao 

ponto de inaugurar uma obra que bem sabia ser clandestina’ .  -  

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à aquisição 

de 50 exemplares do livro ‘Poetas de Trancoso’ de Nuno 

Caramelo:  Em seguida, foi presente o seguinte despacho, 

exarado pelo senhor Presidente da Câmara: ‘Tendo sido, 

recentemente, publicada a Coletânea dos Poetas de Trancoso ,  

obra que reúne vários textos de autores naturais do concelho 

de Trancoso, e face à importância e interesse da mesma, 

determino, a aquisição de 50 exemplares daquela obra ,  

devendo, para o efeito, ser cabimentada uma verba d e 300€. À 

reunião para ratificação.’  -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

aquisição de 50 exemplares do livro: Poetas de Trancoso’.  ----  

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

contratação de um seguro de acidentes pessoais para 

membros dos órgãos autárquicos:  Em seguida, os serviços de 

recursos humanos informaram a Câmara que , com a tomada de 

posse de novos membros dos órgãos autárquicos, para o 
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quadriénio 2013/2017, os serviços se viam na necessidade de 

atualizar a proteção contra acidentes pessoais dos membros 

destes órgãos.  ---------------------------------------------------------  

Acrescentaram que, nos termos do disposto no artigo 17. º da 

Lei n.º 29/87 de 30 de junho, republicada pela lei n. º 52-

A/2005, de 10 de outubro, os membros dos órgãos autárquicos 

tinham direito a um seguro de acidentes pessoais, mediante 

deliberação do respetivo órgão e que o mesmo normativo 

dispunha que, para os membros dos órgãos executivos, em 

regime de permanência, o valor do seguro não pod ia ser 

inferior a 50 vezes a respetiva remuneração mensal.  -------------  

Nesse sentido, tornava-se inadiável e obrigatória a contratação 

de um seguro de acidentes pessoais para os membros dos 

órgãos autárquicos, assim descriminados:  presidentes de junta –  

21, membros eleitos para assembleia municipal – 22 e membros 

da câmara municipal –  7. --------------------------------------------  

Para efeitos meramente comparativos, juntaram as coberturas, 

possíveis: --------------------------------------------------------------  

Coberturas 

Assembleias 

Municipais e de 

Freguesias 

Juntas de 

Freguesia/Vereadores 

a Tempo Parcial 

Vereadores à 

Tempo Inteiro 

Presidentes de 

Câmaras 

Municipais 

Morte ou Invalidez 

Permanente 
25.000,00 € 95.500,00 € 175.000,00 € 212.500,00 € 

Subsídio Diário por 

incapacidade 

Temporária 

12,50 € 25,00 € 75,00 € 100,00 € 

Subsídio Diário por 

internamento 

Hospitalar 

12,50 € 25,00 € 25,00 € 50,00 € 

Despesas de 

Tratamento e 
2.500,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000€ 
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Repatriamento 

Despesas de Funeral 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação 

prestada pelo serviço de recursos humanos do município e 

deliberou lançar um procedimento de ajuste direto , com 

convite a todas as seguradoras, com estabelecimento no 

concelho de Trancoso. Mais , foi deliberado aprovar o caderno 

de encargos e o convite, enviando-se o mesmo por e-mail e foi 

designado o júri do procedimento, constituído pelos senhor es 

doutor Francisco Coelho, engenheiro José Carlos Fantasia e 

doutora Carla Gamboa, delegando nele todas as competências 

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

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à abertura 

de procedimento concursal e à composição do júri de 

recrutamento para ‘Chefe de Divisão Financeira’:  Em 

seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte 

proposta:  ---------------------------------------------------------------  

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA O 

PROVIMENTO DO CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2º 

GRAU – CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA E DEFINIÇÃO DA 

COMPOSIÇÃO DO JÚRI: --------------------------------------------  

-“ Considerando que:  ------------------------------------------------  

-a publicitação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que 

determinou a adaptação às autarquias locais da Lei n. º 2/2004, 
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de 15 de janeiro, na redação que ultimamente lhe foi dada pela 

Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, obrigou 

indiscriminadamente a que os municípios procedessem à 

revisão da sua estrutura orgânica segundo novos critérios;  ----  

- de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, a comissão de serviço dos titulares 

dos cargos dirigentes cessa, com as necessárias adaptações,  

nos termos do disposto no artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 

22 de dezembro;  ------------------------------------------------------  

-que, nos termos do n.º 7 do artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto, foi usada a faculdade de manutenção, até ao 

final do respetivo período, das comissões de serviço dos cargos 

dirigentes, em funções à data de entrada em vigor deste 

diploma legal;  ---------------------------------------------------------  

-que desta forma estas comissões de serviço não são passíveis 

de renovação; ---------------------------------------------------------  

-a comissão de serviço da Chefe de Divisão Financeira, Dra. 

Carla Sofia Gil Ribeiro Saraiva Gamboa, cessa por chegar a 

seu termo, no dia 21-02-2014; --------------------------------------  

-neste sentido, torna-se necessário proceder ao preenchimento 

do lugar de Chefe de Divisão Financeira, previsto no mapa de 

pessoal, aprovado para o ano de 2014;  ----------------------------  
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- a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto que procede à adaptação à 

Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

sua atual redação, introduziu alterações no recrutamento dos 

cargos dirigentes, nomeadamente no que concerne à forma de 

designação e composição do júri;  ----------------------------------  

- o júri do recrutamento é designado por deliberação da 

Assembleia Municipal, sob proposta da câmara municipal, de 

acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 13.º da  Lei n.º  

49/2012, de 29 de agosto;  -------------------------------------------  

- nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto e artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro, os titulares de cargos de direção intermédia de 2.º 

grau, deverão ser recrutados de entre trabalhadores em 

funções públicas contratados ou designados por tempo 

indeterminado, que detenham licenciatura;  -----------------------  

- urge a necessidade de assegurar a direção, programação, 

organização e coordenação de todas as atividades da Divisão 

Financeira, necessárias ao cumprimento dos objetivos de 

planeamento e gestão definidos no orçamento e plano de 

atividades; -------------------------------------------------------------  

 -Tenho a honra de propor à Câmara Municipal : -----------------  

- que delibere autorizar o provimento do cargo de dire ção 
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intermédia de 2.º grau – Chefe de Divisão Financeira , 

permitindo a abertura do seguinte procedimento concursal 

comum, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto – Lei n.º 

209/2009 de 3 de setembro:  -----------------------------------------  

-Modalidade da Relação Jurídica: Comissão de Serviç o; -------  

Cargo: Direção Intermédia de 2.º Grau –  Chefe de Divisão 

Financeira; ------------------------------------------------------------  

-Regime: Cargo não inserido em carreiras;  -----------------------  

-Habilitação Literária e/ou Profissional: Licenciatura;  ---------  

-Descrição da Habilitação: Licenciatura em Economia ou 

Gestão; -----------------------------------------------------------------  

-Perfil: Os candidatos deverão possuir os seguintes requisitos:   

-Quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, 

carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 

exigível uma licenciatura;  -------------------------------------------  

-Experiência comprovada na área de Contabilidade e Finanças 

Locais; -----------------------------------------------------------------  

-Experiência no exercício de funções de cargos dirigentes;  -----  

-Formação profissional específica e ou outra relacionada com 

a área funcional posta a concurso;  ---------------------------------  

- Capacidade de planeamento, de direção e coordenação, 

liderança, iniciativa e gestão de motivações, nomeadamente, 

boa capacidade de gestão na área funcional posta a concurso e 
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articulação com os demais serviços e bons conhecimentos das 

diversas áreas de atuação das autarquias locais, com especial 

ênfase, na área desta unidade orgânica.  ---------------------------  

- Descrição da Área de Atuação: -----------------------------------  

Traduz-se no exercício das competências definidas no artigo 

15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e no âmbito das 

competências previstas em regulamento para a Divisão 

Financeira, sem prejuízo de outras competências que lhe 

venham a ser cometidas no âmbito da regulamentação interna 

dos serviços e eventualmente as competências que lhe forem 

delegadas nos termos da lei.  ----------------------------------------  

 - Que nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto seja submetido para designação  pela Assembleia 

Municipal a seguinte proposta de composição do júri do 

procedimento concursal, constituído nos termos do n.º 2 e 3 do 

artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por um 

presidente e dois vogais efetivos, os quais foram selecionados 

de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal, sendo que devem exercer 

funções preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 

administração local autárquica , a saber:  --------------------------  

- Presidente: Dr. Fernando Tavares  Delgado, Diretor de 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal 
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de Trancoso -----------------------------------------------------------  

- Vogais efetivos: -----------------------------------------------------  

-Dr. Adelino Fernando de Almeida Costa, Diretor do 

Departamento de Recursos Humanos, Financeiros e Materiais, 

da Câmara Municipal de Viseu; -------------------------------------  

-Dr. Nelson António Teles Seco, Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de 

Penedono; -------------------------------------------------------------  

- Vogais suplentes:  ---------------------------------------------------  

-Dr. Francisco José Correia Coelho, Chefe de Divisão 

Administrativa da Câmara Municipal de Trancoso;  --------------  

- Engenheiro Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, Chefe de 

Divisão de Obras, Ambiente e Equipamento Urbano da Câmara 

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

Será designado o 1.º Vogal efetivo para substituir o Presidente 

do Júri, nas suas faltas ou impedimentos.  -------------------------  

A Câmara Municipal aprovar a proposta apresentada, nos 

exatos termos, lançando-se um procedimento concursal de 

recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2º grau –  

chefe de divisão financeira. Foi, ainda, deliberado em 

conformidade com o previsto no nº 1 do artº 13º da Lei nº 

49/2012 de 29 de agosto, propor à Assembleia Municipal a 

aprovação do júri de recrutamento, constituído pelos 
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senhores: --------------------------------------------------------------  

- Presidente: Dr. Fernando Tavares Delgado, Diretor de 

Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal 

de Trancoso -----------------------------------------------------------  

- Vogais efetivos: -----------------------------------------------------  

-Dr. Adelino Fernando de Almeida Costa, Diretor do 

Departamento de Recursos Humanos, Financeiros e 

Materiais, da Câmara Municipal de Viseu;  -----------------------  

-Dr. Nelson António Teles Seco, Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de 

Penedono; -------------------------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

processo enviado pelo Tribunal de Contas e referente à 

recusa de visto no processo de ‘Aquisição pelo município de 

participações na PACETEG, SA e à fusão da TEGEC, EEM 

com a PACETEG, SA’:  Em seguida, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a seguinte proposta:  ---------------------------  

‘Na sequência da recusa de visto à proposta de fusão da 

TEGEC EEM, com a empresa PACETEG SA, recentemente 

comunicada ao Município pelo Tribunal de Contas, venho 

propor, nos termos do artigo 96° da Lei n° 98/97 de 26 de 

agosto, na atual redação, que a Câmara Municipal delibere 

impugnar aquela decisão, interpondo para o efeito, recurso 
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para o Plenário da 1ª Secção do citado Tribunal ’.  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, não tendo participado na discussão e votação a 

senhora vereadora doutora Ivone Mouco,  ------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara e os 

senhores vereadores, Eduardo Pinto e doutor Paulo Matias, 

eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram a seguinte 

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

‘A decisão de recusa de visto para a aquisição pelo município 

das participações sociais da PACETEG, SA, bem como o 

projeto de fusão entre esta  e a TEGEC, EEM teve como 

fundamento, entre outros: a falta de estudo prévio para 

demonstração da viabilidade económica da empresa resultante 

da fusão. È isso mesmo que resulta da primeira conclusão 

(ponto 49) da decisão do Tribunal de Contas . Confirmaram-se, 

assim, os receios e a chamada de atenção feita, oportunamente, 

pelo Partido Socialista, no passado, quanto à absoluta 

nulidade das referidas propostas. O desfecho do presente 

processo, sem prejuízo do recurso que irá ser interposto, vem 

demonstrar a ligeireza e a incompetência com que este assunto 

foi tratado. Ligeireza, porque não foram devid amente 

acautelados os postos de trabalho que dependiam da aprovação 

do projeto de fusão, tendo sido, como é consabido, apresentado 
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o devido projeto, no último dia do prazo, ou seja 28 de 

fevereiro de dois mil e treze. Incompetência, porque foi 

chamada a atenção, ainda em tempo útil, ao então executivo , 

da violação da Lei em que incorria e da nulidade que advi ria 

dessa votação, e ainda assim o então executivo municipal 

teimou em prosseguir com o processo cujo desfecho agora se 

conhece.’---------------------------------------------------------------  

Relativamente a este assunto, os senhores vereadores eleitos 

pelo Partido Social Democrata, apresentaram a seguinte 

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

‘Os vereadores do Partido Social Democrata que sempre 

defenderam os postos de trabalho existentes na empresa , 

lamentam, profundamente, a at itude tomada, ao longo dos 

tempos, por parte dos senhores vereadores do Partido Socialista 

e dos membros da Assembleia Municipal do mesmo partido 

que, sempre que o assunto era a empresa municipal, votaram 

contra todas as deliberações. A fusão proposta pelo  PSD, entre 

a TEGEC, EEM e a PACETEG, SA, era aquela que melhor 

defendia os trabalhadores. Tanto assim que a deliberação de 

recusa da fusão, por parte do Tribunal de Contas, assenta nas 

diversas votações contra do PS.’  ------------------------------------  

Usando da palavra, o senhor Presiden te da Câmara afirmou: ´A 

declaração de voto apresentada pelo PSD, em nada 
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corresponde à decisão recebida do Tribunal de Contas. Em 

lado nenhum dessa decisão é feita referência às votações 

havidas por parte do PS, quer na Câmara Municipal, quer na 

Assembleia Municipal. Mais, quando foi enviado o processo de 

fusão para o Tribunal de Contas, não foi remetida, para aquela 

entidade, a posição de recusa de votação e a respetiva 

declaração de voto, por parte do PS, pois só foi enviada 

certidão de votação e, logo no primeiro pedido de 

esclarecimentos do Tribunal de Contas, sem este ter 

conhecimento da declaração de voto  do PS, na Assembleia 

Municipal, de imediato, foi questionada, pelo Tribunal de 

Contas, a omissão do estudo de viabilidade económico -

financeira’ .  ------------------------------------------------------------  

*A25*  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 155: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 

Aquisição de material para reparação da Iluminação de Natal 201 22-01-2014 64,65 € 

Aquisição de material para stock -limpa bermas 202 22-01-2014 742,43 € 

Aplicação de laminas na máquina Newholland 203 22-01-2014 405,90 € 

Lavagem completa da máquina Newholland 204 22-01-2014 73,80 € 

Aquisição de material para construção prateleiras no serviço 

Arqueologia 
205 22-01-2014 1.120,38 € 

Boletim Municipal 206 22-01-2014 800,00 € 

Seguro de acidentes pessoais para membros órgãos autárquicos 207 22-01-2014 650,00 € 

Aquisição de aquecedor para arquivo na antiga bilbioteca 208 24-01-2014 135,00 € 

Aquisição de gel para lavagem de mãos 209 24-01-2014 190,00 € 
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Aquisição de ração para os animais do centro de recolha 210 24-01-2014 320,00 € 

Aquisição de material de higiene e limpeza para stock 211 24-01-2014 450,00 € 

Aquisição de massa betuminosa e emulsão para reparar buracos nas 

estradas 
212 24-01-2014 4.000,00 € 

Aquisição de sinalização 213 24-01-2014 930,00 € 

Aquisição de 1 jogo de calços de travão para viatura 33-61-NS 214 24-01-2014 38,61 € 

Aquisição de 1 jogo de escovas para a viatura 80-EI-83 215 24-01-2014 21,53 € 

Aquisição de 2 Kits rolamentos para a viatura 44-82-NM 216 24-01-2014 118,65 € 

Aquisição de chapas refletoras e fita cola para viaturas ll-FB-38 e ll-

FB-39 
217/218 24-01-2014 55,23 € 

Total 10.116,18 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho –  informação 170: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 

Despesas de deslocação 219 27-01-2014 1.000,00 € 

Despesas de representação 220 27-01-2014 1.000,00 € 

Aquisição de 4 pneus para a viatura 82-LE-58 221 27-01-2014 492,00 € 

Aquisição de papel fotocópia e impressão para stock 222 27-01-2014 1.150,00 € 

Deslocação ao concessionário para reparação da viatura 88-96-QF 223 27-01-2014 1.018,32 € 

Aquisição de material para obras por administração direta -stock 224 27-01-2014 695,00 € 

Total 5.355,32 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho –  informação 188: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 

Aquisição de material de escritório para stock 225 29-01-2014 270,00 € 

Deslocação ao concessionário para reparação da viatura ll-FB-39 226 29-01-2014 331,99 € 

Aquisição de2 pneus para a viatura 56-AG-03 227 29-01-2014 200,00 € 

Reinspecção da viatura TM-58-24 228 29-01-2014 7,66 € 

Aquisição de material para reparação de estradas e caminhos 229 29-01-2014 1.495,00 € 

Aquisição de 2 discos de corte 50-180 J 230 29-01-2014 553,50 € 

Total 2.858,15 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho –  informação 226: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 

Transferência de Capital - Associação Humanitárias Bombeiros V. de 

Trancoso 
196 07-01-2014 10.000,00 € 

Transf3 Capital - Ass.Desenvolvimento Freguesias Zona Centro 

Conc.Trancoso 
197 10-01-2014 2.500,00 € 

Publicitação Aviso referente à alteração Plano de Porm.Salv.Centro 

Hist.Trancoso 
231 29-01-2014 400,00 € 

Deslocação ao concessionário para reparação da viatura 52-GN-34 232 30-01-2014 6.027,00 € 

Aquisição de material para reparação de caleiras no mercado 

municipal 
233 03-02-2014 70,00 € 

Aquisição de material para reparação de rampa em madeira - mercado 

municipal 
234 03-02-2014 103,32 € 

Aquisição de material para a viatura XP-32-88 235 03-02-2014 21,56 € 

Aquisição de carburador para soprador Jonsereds 236 03-02-2014 47,36 € 

Reparação da fotocopiadora ao serviço da Escola Básica Int.Trancoso 237 04-02-2014 257,87 € 
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Aquisição de tampas de sanita para a EBI Trancoso 238 04-02-2014 80,00 € 

Aquisição de material para obras por administração direta - stock 239/240 04-02-2014 1.250,00 € 

Aquisição de material para reparação de roçadora 241 04-02-2014 65,00 € 

Reparação do limpa bermas Orsi 500 242 04-02-2014 86,10 € 

Aquisição de 50 exemplares da "Coletânea dos Poetas de Trancoso" 243 04-02-2014 300,00 € 

Transa corrente para Freguesia Vila Franca das Naves e Feital - 

Carnaval 
244 07-01-2014 4.500,00 € 

Transfs corrente para Associação Dadores de Sangue 245 04-02-2014 500,00 € 

Transa corrente para Associação Cultural e Recreativa de Trancoso 246 22-01-2014 5.000,00 € 

Transf3 corrente para Aldeias Históricas de Portugal 247 04-02-2014 2.994,24 € 

Seguro para um novo CEI- Património 248 03-02-2014 120,50 € 

Bolsa para um novo CEI-Património 6-Remuner 03-02-2014 4.611,42 € 

Subsidio refeição para um novo CEI-Património 8-Remuner 03-02-2014 930,86 € 

Revisão do PDM 249 03-02-2014 42.127,01 € 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco-serviço de apoio 

jurídico 
250 04-02-2014 6.000,00 € 

Fornecimento de gasóleo correção de valor Corr.n?17 04-02-2014 0,70 € 

Reforço de transa corrente para a Raia Histórica Corr.n2416 27-01-2014 5.640,00 € 

Total 93.632,94 € 
 

A Câmara Municipal deliberou ratificar , por maioria, os 

despachos constantes da relação anexa, tendo votado contra 

os senhores vereadores do  PSD. ------------------------------------  

*A26*  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. 

36 PT Comunicações, S.A. 
Fatura de comunicação C. 

Isacc Cardoso 
12,29 23-01-2014 

57 
Resur - Gestão de Resíduos e Higiene 

Urbana, Lda 

Recolha RSU's Setembro 

2013 
6622,73 22-01-2014 

63 

ECOAMBIENTE - Consultores de 

Engenharia, Gestão e Prestação de 

Serviços, S. 

Recolha e Transporte de 
Resíduos 

10920,27 27-01-2014 

80 
EDP Comercial - Comercialização de 

Energia, S.A. 

Fatura de Fornec. Energia 

Elétrica 199,86 23-01-2014 

81 
EDP Comercial - Comercialização de 

Energia, S.A. 

Fatura de Fomec. Energia 

Elétrica 
820,81 23-01-2014 

82 

TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 

Municipal Gestão Equip. Cult. e Lazer, 

EEM 

Contrato "Festa da 
História" 

14000 31-01-2014 

83 
EAVT - Emp. Autom. Viação Turismo, 

Lda 

Serviço de transporte 

escolar 
1653,6 31-01-2014 

84 Rodocôa- Transportes, SA 
Serviço de transporte 

escolar 
7831,5 31-01-2014 

85 Viuva Carneiro & Filhos, Lda 
Serviço de transporte 

escolar 
6325,39 31-01-2014 
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86 

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de 

Trancoso 

Serviço de transporte 

escolar - deficiente 
2755,2 31-01-2014 

87 
ConstrulinK - Tecnologias de 
Informação, SA 

Fatura da plataforma de 
contratação pública 

4920 31-01-2014 

88 
Floponor - Florestas e Obras Públicas do 

Norte, Lda. 

Requalificação do edifício 

"Casa do Bandarra" 14012,67 31-01-2014 

89 
Simultâneo de Ideias e Música - Prod. 

Eventos Cult., Lda 

Parte fatura Espetáculos 

feira S. Bartolomeu 
20000 31-01-2014 

90 Notável & Sublime Unipessoal, Lda 

Fatura de montagem/ 

produção e direcção da 

feira S.Bartolomeu 

6832,5 31-01-2014 

91 Alberto Jorge da Silva 
Alinhamento da direcção 
em viatura 

14,76 28-01-2014 

92 José Manuel Ramos dos Santos 
Faturas -Fornecimento de 

Gás 
502 22-01-2014 

93 José Manuel Ramos dos Santos 
Faturas -Fornecimento de 
Gás 

486 22-01-2014 

95 Santiago & Ca, Lda 
Serviço de Transporte Sal-

gema 
738 27-01-2014 

96 
STT-Soc.Turismo Trancoso - 
Empreendimentos turísticos Lda. 

Faturas de Alojamento/ 
Refeições 

1667,5 22-01-2014 

97 
SURSYSTEMS - Seg. Electrónica 

Unipessoal, Lda 

Fatura de colocação de 

interruptor horário EB1 
309,37 29-01-2014 

98 
Trancosauto - Tractores e 
Automóveis de Trancoso, Lda 

Fatura de material para 
Corta Relva 

18,45 28-01-2014 

99 
Climábitus - Manutenção e 

Climatização, Lda 

Manutenção da caldeira 

EBI Trancoso 
1057,8 27-01-2014 

100 
Duvideo - Cooperativa de 

Profissionais de Imagem, CRL 

Video Promocional de 
Trancoso 

6051,6 27-01-2014 

101 Espectro - Sistemas de Informação, SA 
Fatura de assistência 

técnica comp.-servidor 
901,59 27-01-2014 

102 
Gráfica Ideal de Agueda - Indústrias 

Gráficas, S.A. 

Fatura de aquisição de 

capas mod.465 
80,45 27-01-2014 

103 José Ribeiro & Cruz, Lda 
Serviço de afiar discos 

máquina carpintaria 
24,11 27-01-2014 

104 
Marques de Almeida, J. Nunes, V. 

Simões & Associados, SROC, SA 

Parte Honorários relativa 

exercício 2013 
848,7 27-01-2014 

105 
Quimitecnica.com - Comércio e 

Indústria Química, SA 
Aquisição de sal-gema 1906,5 29-01-2014 

106 
SOVIAUTO- Comércio Automóveis, 

Máquinas e Equipamentos, Lda 

Fatura da revisão da 

viatura 82-LE-58 249,15 27-01-2014 

107 
Unitecla - Soe. de Equipamentos para 

Escritório, Lda 

Fatura de Ass.Técnica 
Fotocopiadora 

104,55 22-01-2014 

121 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 

S.A . 
Publicação de aviso 41,18 27-01-2014 

122 Torres & Filho, Lda Inspeção de viatura 42,18 27-01-2014 

123 
Encanta-Restauração e Serviços de 

Trancoso, Lda 
Lanche Convívio Natal 738 27-01-2014 

124 Grupo Desportivo de Trancoso 
Contrato Programa época 

2013/2014 
10000 24-01-2014 

148 
Associação Humanitária Bombeiros 

Voluntários de V. F. Naves 

Protocolo para despesas 

diversas 
2500 30-01-2014 

Total 125.188,71  

 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a  Câmara Municipal deliberou 

ratificar, por maioria, os pagamentos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD . 

Em relação à ordem de pagamento nº 82 (pagamento à 
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TEGEC, EEM), a senhora vereadora doutora Ivone Mouco 

absteve-se, exercendo, neste caso, voto de qualidade o senhor 

Presidente da Câmara, tendo, por isso, o referido pagamento 

sido aprovado.  --------------------------------------------------------  

Acerca da votação havida, interveio o senhor vereador Eduardo 

Pinto para afirmar: ‘Considero incoerente a votação genérica 

do senhor vereador doutor João Rodrigues, uma vez que da 

despesa autorizada e paga, objeto de ratificação, constam 

várias faturas, de dezenas de milhares de euros, por si 

autorizadas, no tempo do anterio r executivo’ .  --------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação relativas à ratificação de 

despachos referentes a ‘ofertas de material’:  Em seguida,  

foram presentes os pedidos de oferta de material seguintes:  ----  

- Entregues à doutora Ivone Mouco, 9 sacos com folhetos e 

9 livros ‘Trancoso – A presença viva da história’ para 

oferta a uma comitiva que visitará Trancoso.  -------------  

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco exarou o 

seguinte despacho ‘Autorizado’.  ----------------------------  

- Entregues ao doutor Rui Santana, do Centro Cultural de 

Trancoso 4 livros ‘Trancoso –  A presença viva da 

história’, 4 livros ‘Lendas, Figuras e Factos Históricos 

de Trancoso’ e folhetos para oferta aos apresentadores 

dos livros ‘A batalha de Trancoso’ (Alexandre Patrício 



 

 
Ata  n . º    0 3  /  2 01 4 .    Re uniã o  de    5 -0 2 -2 0 1 4  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Gouveia e Pedro Gomes Barbosa) e ‘Vale do Côa, uma 

região que inspira’ (Dulcineia Moura e Hugo Morango) .   

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco exarou o 

seguinte despacho ‘Autorizado’.  ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar os despachos 

relativos à oferta do material constante nas informações. -----  

*A28*  Análise, discussão e votação relativas à divergência que 

existe entre o valor que está protocolado e o que foi decidido 

em reunião do Conselho de Administração da Raia 

Histórica, referente às despesas de funcionamento daquela 

entidade:  Em seguida, foi presente informação da Divisão 

Financeira a dar conta que foi enviado àquela divisão um ofício 

da Raia Histórica - Associação de Desenvolvimento do 

Nordeste da Beira, a comunicar que, em sede de reunião de 

Conselho de Administração da entidade, datada de 22 de agosto 

de 2012, havia sido proposta e aprovada a alteração do valor 

das comparticipações a pagar por cada autarquia . Acrescentou 

que o protocolo que suporta as referidas transferências do 

Município de Trancoso para a entidade não foi sujeito a 

qualquer deliberação e adenda, com vista à atualização para os 

valores agora reclamados.  -------------------------------------------  

Neste contexto, e considerando os termos do referido 

protocolo, o valor do compromisso assumido para o ano 
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económico de 2014 permanecia inalterado, em relação a 

anteriores exercícios, estando programados os respetivos 

pagamentos mensais no valor de 2.030,00 euros . -----------------  

O senhor diretor de departamento concordou com o teor da 

informação. ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador Eduardo Pinto exarou o seguinte despacho: 

‘Considerando que o valor reclamado difere do que se encon tra 

estipulado no ‘Protocolo’ em vigor, dev e o assunto ser 

analisado em próxima reunião do executivo .’  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar um subsídio no valor 

de 2.500 euros por mês, respeitante ao ano de 2014, a 

transferir para a Raia Histórica – Associação de 

Desenvolvimento do Nordeste da Beira, atendendo a que é 

esse o valor que consta na ata da reunião do Conselho de 

Administração daquela entidade, alterando-se, por isso, a 

cláusula número quatro do protocolo já celebrado.  -------------  

*A29*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

transferência corrente para a Associação ‘Aldeia s Históricas 

de Portugal’:  Em seguida, foi presente o ofício emanado da 

Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de 

Portugal, com sede em Belmonte, a solicitar a l iquidação do 

valor da contrapartida pública nacional, no valor de 2.994,24 

euros, no âmbito do Programa PRODER.  --------------------------  



 

 
Ata  n . º    0 3  /  2 01 4 .    Re uniã o  de    5 -0 2 -2 0 1 4  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência para 

aquela Associação, no valor de 2.994,24 euros.  ------------------  

*A30*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à anulação 

de processos de cobrança de taxas de publicidade:  Em 

seguida, o senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte 

despacho: ‘Os Serviços da Autarquia, à semelhança de anos 

anteriores, notificaram, no início do presente mês de dezembro, 

os detentores de licenças de publicidade, a fim destes 

procederem à liquidação das respetivas taxas, relativamente ao 

ano de 2014.  -----------------------------------------------------------  

Acontece porém, que a "Lei do Licenciamento Zero", aprovada 

pelo Decreto-Lei n° 48/2011 de 1 de abril, e cuja produção de 

efeitos apenas aconteceu em 2 de Maio do corrente ano, veio 

proceder à eliminação do licenciamento ou a qualquer outro 

ato permissivo relativo à afixação e inscrição das mensagens 

publicitárias, referidas nas alíneas b) e c) do n° 3 º do artigo 1º 

da Lei n° 97/88 na redação dada pela "Lei do Licenciamento 

Zero". ------------------------------------------------------------------  

Assim, de acordo com vários pareceres existentes sobre a 

matéria em causa, designadamente do Provedor de Justiça e de 

outras informações recolhidas em ações de formação pelos 

técnicos da Autarquia, não assiste aos Municípios hoje, 

qualquer legitimidade para cobrar as taxas já citadas, sendo 
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por isso o seu pagamento indevido, nos termos da legislação 

atrás referida.  ---------------------------------------------------------  

Todavia, importa referir e precisar que, nas situações em que a 

instalação do suporte publicitário, implique a ocupação de 

espaço público, nos termos do disposto da alínea e) no n° 1 do 

Decreto-Lei n° 48/2011 de 1 de abril, não se aplicará a 

isenção dos procedimentos previstos na legislação acima 

citada, havendo lugar nestes casos, ao pagamento das 

respetivas taxas, nos termos e de acordo com os regulamentos 

municipais em vigor.  -------------------------------------------------  

Desta forma, sendo dada como adquirida, a impossibilidade 

legal da cobrança das taxas de publicidade referidas nas 

alíneas b) e c) no n° 3 do artigo 1 º da Lei n° 97/88, da redação 

dada pela "Lei do Licenciamento Zero", determino a anulação 

dos processos de cobrança daquelas taxas, devendo ainda os 

serviços adotar os procedimentos necessários à devolução dos 

montantes já liquidados, quando indevidamente cobrados.  ------  

Assim, deverão os serviços, analisar todos os processos de 

cobrança em causa, confirmando se os mesmos se enquadram 

nas situações de impossibilidade legal de cobrança das taxas 

referidas, ou se pelo contrário, à luz da lei e dos regulamentos, 

é possível a sua cobrança. -------------------------------------------  

A reunião de câmara para ratificação. ’  ----------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou ratificar, nos seus exatos 

termos, o despacho do senhor Presidente da Câmara de 

20/12/2013.  ------------------------------------------------------------  

*A31*  Análise, discussão e votação de pedidos de subsídios:  De 

seguida, foi presente o requerimento número 49 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 7 do passado mês de janeiro, 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso, a solicitar a concessão de um subsídio de 30.000 

euros, para reparação de equipamentos inerentes à época de 

fogos florestais.  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar  um subsídio de 10.000 

euros, mediante a celebração de protocolo.  ----------------------  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 102 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do passado mês 

de janeiro, da Associação Desenvolvimento das Freguesias da 

Zona Centro do Concelho de Trancoso, a solicitar a concessão 

de um subsídio de 3.000 euros, para comparticipação nos custos 

de aquisição de equipamentos para a atividade da associação. --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar um subsídio de 2.500 

euros, mediante a celebração de protocolo.  ----------------------  

*A33*  De seguida, foi presente o requerimento número 298 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês 

de fevereiro, da Associação de Dadores de Sangue de Vila 
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Franca das Naves, a solicitar a concessão de um subsídio para 

fazer face às despesas inerentes ao plano de atividades para o 

corrente ano.  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar um subsídio de 500 

euros, mediante a celebração de protocolo.  ----------------------  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 

doutor João Rodrigues.  ----------------------------------------------  

*A34*  De seguida, foi presente o requerimento número 193 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês 

de janeiro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, a 

solicitar a concessão de um subsídio de 25.000 euros, para 

fazer face às despesas inerentes à atividade da associação.  -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar um subsídio de 5.000 

euros, mediante a celebração de protocolo.  ----------------------  

*A35*  De seguida, foi presente o requerimento número  40 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do passado mês 

de janeiro, da Freguesia de Vila Franca das Naves, a solicitar a 

concessão de um subsídio de 10.000 euros, para a realização e 

organização do Carnaval 2014.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar um subsídio de 4.500 

euros, mediante a celebração de protocolo , submetendo o 

mesmo à aprovação da Assembleia Municipal.  -------------------  

Acerca deste assunto, foi  apresentada uma declaração de voto, 
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por parte dos senhores vereadores do PSD e outra, por parte 

dos senhores vereadores do PS, que a seguir se reproduzem .  ----  

* Declaração de votos dos senhores vereadores do PSD:  --------  

‘Entende-se, pelas razões já aduzidas no período antes da 

ordem do dia, e sabendo nós que o orçamento previsto para a 

realização do Carnaval/2014 de  Vila Franca das Naves 

ascende a valores aproximados de 10.000 euros, que a 

atribuição deste subsídio poderá inviabilizar a realização do 

evento. È bom que se diga, na linha de pensamento também 

deixada em ata pelo senhor Presidente da Câmara que 

manifestou preocupação com os eventos que se realizam na 

sede do concelho, no concelho de Pinhel e concelho de 

Celorico da Beira, que também nós comungamos dessas 

preocupações, mas entendemos que só com um outro montante 

de investimento, sugerindo, desde já , pelo menos o montante de 

7.500 euros, poderemos dignificar e fazer reverter, a favor do 

concelho de Trancoso, as vantagens de um evento como o 

Carnaval tem sido, nos últimos anos, em Vila Franca das 

Naves. ------------------------------------------------------------------  

* Declaração de votos dos senhores vereadores do PS, 

apresentada pelo senhor Presidente da Câmara: -------------------  

‘Mais uma vez se reconhece a importância do Carnaval de Vila 

Franca das Naves, onde sempre participei e penso estar 
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presente este ano. Temos, inclusive, vontade de atribuir um 

subsídio de 10.000 euros, mas, atendendo às dificuldades 

económicos e financeiras em que o município se encontra, 

todas as instituições e associações, terão que fazer um esforço 

e compreender esta situação’.  ---------------------------------------  

*A36*  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 . ---------------------------------------------  

*A37*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A38*  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:  


