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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 10 DE ABRIL DE 2014. ------------------------  

*A1* Aos 10 dias do mês de abril 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, doutor Paulo Matias, doutora Ivone 

Mouco, doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

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

*A2* Às 15,30 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, foi a ata da reunião de 26 

do passado mês de março 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. ----------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 

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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Não participou na votação a senhor vereadora doutora Ivone 

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

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 69, datado de 9 do corrente mês de abril e que 

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

- Operações Orçamentais: 432.394,95 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 181.924,84 €. ----------------  

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

*A5* Intervenções: Começou por intervir o senhor Presidente da 

Câmara para agradecer a disponibilidade manifestada pelos 

senhores vereadores, em alterar esta reunião de quarta para 

quinta-feira, atendendo aos atrasos verificados, por parte das 

empresas TEGEC, EM e ENCANTA - Restauração e Serviços 

de Trancoso, Limitada, na entrega dos seus documentos de 

prestação de contas. --------------------------------------------------  

*A6* De seguida, o senhor Presidente da Câmara informou que os 

pontos 19 e 21 da ordem de trabalhos iriam ser retirados, 

atendendo a que, no primeiro caso, não se encontrava presente 

o senhor engenheiro Victor Jorge para explicar a situação 

criada na empreitada aí referida e no segundo, porque não havia 

qualquer pedido de indemnização, em condições de ser 

aprovado. --------------------------------------------------------------  
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*A7* Usando da palavra, o senhor vereador doutor João Rodrigues 

fez as seguintes perguntas: ------------------------------------------  

1. O executivo teve algum conhecimento do julgamento da 

providência cautelar, acerca dos terrenos da Vila Cruz, 

inicialmente destinados à construção do Novo Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso? ----------------------------  

2. Senhor Presidente, já foram eleitos os secretários executivos 

da Comunidade Intermunicipal? ----------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que não 

havia chegado, aos serviços da Câmara Municipal, qualquer 

informação acerca daquele julgamento. ----------------------------  

No que diz respeito aos secretários da CIM, informou que já 

tinha havido mais uma reunião dos Presidentes de Câmara, mas 

que não tinha havido nem tempo, nem consenso, que levassem a 

uma decisão sobre esse assunto. ------------------------------------  

*A8* De seguida, interveio a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio para levantar as seguintes questões: --------------------  

1. Acerca da concessão do bar da Avenida, as rendas estão 

pagas? Qual o montante em divida? ------------------------------  

2. Foi feita alguma concessão nas piscinas municipais? Que 

valor está a ser arrecadado? ---------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou 

desconhecer as situações, mas que se iria inteirar das mesmas 
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para, posteriormente, prestar os esclarecimentos devidos ao 

executivo municipal.  -------------------------------------------------  

Intervindo, a senhora vereadora doutora Ivone Mouco informou 

que não havia qualquer concessão nas piscinas. Acrescentou 

que, enquanto decorria uma reunião do Conselho de 

Administração da TEGEC, EM, o proprietário do ginásio de 

Trancoso, o senhor Nuno Jerónimo, apareceu por lá e solicitou 

alguma colaboração da empresa, no sentido de grupos de 

crianças do ATL, em períodos de férias, poderem usufruir 

daquele espaço, durante algum tempo. Afirmou que era essa 

colaboração que estava a ser praticada, não havendo 

arrecadação de qualquer receita. ------------------------------------  

*A9* Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador doutor Paulo 

Matias para informar que, partilhando custos de organização da 

Feira de São Bartolomeu, havia um pré-acordo com a 

AeneBeiras, no sentido de a Câmara Municipal suportar os 

custos inerentes aos espetáculos, enquanto aquela Associação 

iria suportar os custos relativos ao aluguer dos stands, à 

segurança e vigilância e à vedação do recinto. --------------------  

Acrescentou que, para o efeito, já haviam decorrido algumas 

reuniões com duas empresas especializadas na organização de 

espetáculos, que já havia sido definido o período da feira, a 

decorrer entre 15 e 24 de agosto e que se estava a fazer um 
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estudo acerca dos possíveis grupos musicais que poderão ser 

contratados. -----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis para 

abril/2014: 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 abril de 2014, tal como constava do mapa que anexou, no 

valor de 1.473.345,27€. ----------------------------------------------  

Informava, no entanto, que, apesar de existir um valor positivo 

para os Fundos Disponíveis, tal só se tornaria efetivo após o 

visto do Tribunal de Contas ao empréstimo de saneamento 

financeiro aprovado e contratado, pelo que se entendia que, até 

essa data, não poderia existir a assunção de novos 

compromissos, sob pena de os processos de despesa violarem as 

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

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

Licenças de Habitabilidade/Utilização:  --------------------------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 190 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

8 do corrente mês de abril, de Jaime dos Santos Gravelho 

Marques, residente em Vila Novinha, na qualidade de 
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proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita em Rio de Moinhos, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 960, da união de freguesias de 

Trancoso (Santa Maria e São Pedro) e Souto Maior, 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. --------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 191 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

8 do corrente mês de abril, de Rui Alberto Simão Saraiva, 

residente em Trancoso, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita no 

Bairro Senhora da Fresta, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 1948, da união de freguesias de Trancoso (Santa Maria 

e São Pedro) e Souto Maior, 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. --------  

*A13*  Seguidamente, na sequência de despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara, foi presente o requerimento entrado 

nesta Câmara sob o número 178, no setor de obras particulares 
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e loteamentos, apresentado por Beatriz dos Anjos Nascimento 

Ferreira Gouveia, residente na freguesia de Mundão, concelho 

de Viseu, a solicitar isenção de licença de utilização para o 

prédio urbano sito em Torre do Terrenho, união de freguesias 

de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, concelho 

de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 974, uma 

vez que o mesmo foi construído antes da entrada em vigor do 

Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. ------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o despacho seguinte: 

‘Defere-se o pedido nos termos da declaração apresentada pela 

requerente. À reunião para ratificação’.  --------------------------  

A Câmara Municipal, em face da declaração da interessada, 

deliberou ratificar o despacho do senhor Presidente de 

Câmara, de 31/03/2014, considerando-o isento de licença de 

utilização. -------------------------------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de processo relativo ao 

concurso público para a prestação de serviços de recolha de 

R.S.U.: Seguidamente, foi presente a informação prestada pela 

Divisão de Obras, Ambiente e Equipamento Urbano que a 

seguir se transcreve: --------------------------------------------------  

‘Próximo o fim do período contratado para a prestação de 

serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho de 

Trancoso, com término a 30 de Junho do corrente ano, somos 
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pelo presente informar V. Exa. da necessidade de se abrir novo 

procedimento para a contratação destes serviços.----------------  

Na realização desta prestação de serviços, deverá ser 

considerado o cumprimento dos circuitos em anexo, o facto de 

que os resíduos recolhidos deverão ter como destino final a 

Estação de Transferência de resíduos de Trancoso, bem como a 

manutenção e conservação dos contentores, de forma a que na 

via pública se apresentem em boas condições de higiene e de 

segurança, assegurando a sua substituição sempre que as 

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

Considerando o facto de que os contentores constituintes dos 

circuitos de recolha de resíduos são atualmente sujeitos a 

processo de lavagem e desinfeção somente duas vezes por ano 

(lavagem semestral), procedimento este que é assegurado por 

protocolo com a Associação de Municípios da Cova da Beira, 

sugere-se considerar no presente processo de contratação duas 

ações de lavagem e desinfeção de contentores para que desta 

forma, e articulando a calendarização das mesmas, possamos 

assegurar o cumprimento deste processo uma vez por trimestre.  

Mais se informa que a contratação desta prestação de serviços 

deverá contemplar o período de 2 anos, tendo como valor base 

mensal 12.500,00 euros (euros) o que perfaz um total de 

300.000,00 euros (trezentos mil euros). ----------------------------  
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Face ao exposto, o procedimento de contratação a adotar será 

o concurso público com publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia (JOUE), conforme disposto na alínea b) do número 1 

do artigo 20 do Decreto-lei 18/2008, de 29 de Janeiro, 

inserindo-se o presente concurso no CPV, com a designação de 

Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 

(classificação 90511100), a que se refere o regulamento (CE) 

n° 213/2008 da Comissão, de 28 de Novembro de 2007, 

publicado no Jornal Oficial da União Europeia, L 74.’ ---------  

O Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Equipamento Urbano 

informou que concordava com o teor da presente informação. --  

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação 

técnica prestada, deliberou, por maioria, aprovar o programa 

de procedimento e o caderno de encargos. Atendendo a que a 

assunção de compromissos plurianuais, nos termos do artigo 

6º da Lei nº. 8/2012 de 21 de fevereiro, está sujeita à 

autorização prévia do órgão deliberativo municipal, foi, 

também, deliberado lançar um concurso público, com 

publicação no jornal Oficial da União Europeia, só após a 

aprovação da autorização referida por parte da Assembleia 

Municipal, a quem a mesma deve ser solicitada.-----------------  

Mais, foi ainda designado o júri do procedimento, constituído 

pelos senhores: doutor Francisco Coelho, como presidente, e 
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engenheiro Victor Jorge e engenheiro José Carlos Fantasia, 

como vogais. Como suplentes, foram indicados os senhores: 

engenheiro João Mano e engenheira Sandra Ribeiro. ----------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram uma Declaração de Voto, tendo os senhores 

vereadores do PS apresentado outra que a seguir se 

reproduzem. -----------------------------------------------------------  

--------------------Declaração de Voto do PSD ---------------------  

‘Tratando-se de uma aquisição de serviços, a aprovação prévia 

da despesa terá que ser autorizada pela Câmara Municipal e só 

depois é que se podem elaborar os procedimentos e os 

cadernos de encargos, tendentes à aprovação do concurso’. ----  

--------------------Declaração de Voto do PS -----------------------  

‘Os vereadores da maioria alertam para o facto de a proposta 

em apreço se destinar apenas ao lançamento do concurso para 

a recolha dos resíduos sólidos urbanos, para os próximos dois 

anos, o que só ocorrerá após aprovação, por parte da 

Assembleia Municipal, uma vez que se trata de uma despesa 

plurianual. Ainda assim, mesmo que se tratasse da assunção de 

uma despesa ou da celebração de um contrato, o que não 

corresponde à verdade, a recolha do parecer prévio que parece 

preocupar os senhores vereadores do PSD não seria 

necessária, ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 7 do 
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artigo 73º, da Lei nº 83-C/2013 de 31 de dezembro, uma vez 

que se trata de serviços essenciais, conforme prevê o nº 2, do 

artigo 1º da Lei nº 23/96 de 26 de julho, com as posteriores 

alterações introduzidas’. --------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação acerca do auto de medição nº 2, 

relativo à ‘Constituição da Rede Primária de Faixas de 

Gestão de Combustível’:  Em seguida, foi presente informação 

prestada pelo setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo 

empreiteiro ‘Floponor – Florestas e Obras Públicas do Norte, 

S.A.’, no valor 70.224€, estava em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta. ----------------------------------------------  

O Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Equipamento Urbano 

informou que concordava com o teor da informação. -------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação 

técnica prestada, deliberou aprovar o auto de medição, no 

valor de 70.224 euros. -----------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação acerca do auto de medição nº 2, 

relativo à ‘Constituição da Rede Primária de Faixas de 

Gestão de Combustível 2’: Em seguida, foi presente 

informação prestada pelo setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, informando que o auto em 
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epígrafe, elaborado pelo empreiteiro ‘BioEstilhas – Biomassas 

e Estilhas, Limitada’, no valor 32.868€, estava em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

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

O Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Equipamento Urbano 

informou que concordava com o teor da informação. -------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação 

técnica prestada, deliberou aprovar o auto de medição, no 

valor de 32.868 euros. -----------------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação acerca do auto de medição nº 7, 

relativo à ‘Requalificação de um Edifício para Casa do 

Bandarra’: Em seguida, foi presente informação prestada pelo 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais,  

informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

‘Floponor – Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A.’, no 

valor 32.885,80€, estava em conformidade com os trabalhos 

realizados em obra e com os preços unitários constantes na 

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

O Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Equipamento Urbano 

informou que concordava com o teor da informação. -------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação 

técnica prestada, deliberou aprovar o auto de medição, no 

valor de 32.885,80 euros. --------------------------------------------  
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*A18*  Análise, discussão e votação das contas de exercício da 

empresa municipal TEGEC, EM, relativas a 2013: De 

seguida, foram presentes as contas apresentadas pela empresa 

municipal TEGEC, E.M., respeitantes ao exercício de 2013, 

com um montante de rendimentos de 1.232.159,56€, um volume 

de gastos e amortizações de 1.659.090,00€ e um consequente 

resultado líquido do exercício negativo de 426.930,44€. --------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar as 

contas apresentadas, tendo votado contra os senhores 

vereadores doutor João Rodrigues e doutor Augusto Rente. 

Não participaram na discussão e votação as senhoras 

vereadoras doutora Ivone Mouco e doutora Cristina 

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

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

*A19*  Análise, discussão e votação dos documentos de prestação de 

contas do município, referentes ao ano de 2013: De seguida, 

foram presentes os documentos de prestação de contas, 

referentes ao exercício de 2013, com um total de receitas 

orçamentais de 11.328.414,91€ (sendo 7.565.962,82€ € de 

receitas correntes e 3.762.452,09€ de receitas de capital) e um 

total de despesas orçamentais de 11.028.982,08€ (sendo 

6.938.226,67€ de despesas correntes e 4.090.755,41€ de 

despesas de capital):  -------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar os 

documentos de prestação de contas do município, referentes 

ao ano de 2013. Mais, foi deliberado submeter os documentos 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Não 

participaram na discussão e votação os senhores vereadores 

do PSD por, de acordo com os mesmos, não terem recebido os 

referidos documentos, via e-mail,  apesar de existirem 

comprovativos de que os documentos foram enviados, pela 

senhora doutora Carla Saraiva, a todos os senhores 

vereadores do PSD e também ao doutor Fernando Delgado, ao 

doutor Francisco Coelho e aos vereadores do PS que os 

receberam. -------------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor vereador Eduardo Pinto fez a 

seguinte apreciação: --------------------------------------------------  

‘Para mim, trata-se de uma situação complexa, pois não fazia 

parte do anterior executivo e não concordo com as opções por 

ele tomadas, as quais se vão refletir nas contas de fim de 

exercício. Votaria contra, se não fizesse parte do atual 

executivo. A responsabilidade das contas que agora são 

apresentadas deveria ser assumida, quase em exclusivo, pelo 

anterior executivo. Em termos técnicos e contabilísticos, as 

contas estão certas, o que está errado são as opções que foram 

tomadas. ---------------------------------------------------------------  
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O orçamento inicial que foi apresentado, tal como os de anos 

anteriores, estava empolado, embora em menor grau, por 

imposições legais. Como consequência, a discrepância entre o 

orçamentado e o realizado foi menor. ------------------------------  

Por outro lado, estou em desacordo com as opções tomadas 

pelo anterior executivo, materializadas nestas contas que nos 

são apresentadas, com grandes dificuldades de tesouraria. -----  

Nota-se, ainda, um acentuado aumento global da divida, devido 

à gestão descontrolada que a anterior maioria levou a efeito e 

que conduziu à contratação de um empréstimo, no âmbito do 

PAEL. ------------------------------------------------------------------  

Embora fosse um ano com melhor taxa de execução, em relação 

ao previsto, excluindo a receita proveniente do empréstimo, o 

volume de receita arrecadada sofreu, também, um decréscimo.  

Em síntese, as opções menos acertadas do anterior executivo 

levaram a que o município se encontre quase paralisado. O 

culpado desta situação é, sem dúvida, o PSD que esteve na 

gestão do município’. ------------------------------------------------  

Ainda acerca dos documentos de prestação de contas, os 

senhores vereadores do PSD apresentaram uma declaração de 

voto e os do PS outra. ------------------------------------------------  

--------------------Declaração de Voto do PSD ---------------------  

‘Os vereadores do PSD não podem votar as contas referentes 
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ao exercício de 2013, bem como a 2ª revisão ao orçamento e às 

grandes opções do plano, uma vez que, por razões técnicas, 

não chegaram, ao seu conhecimento, os elementos necessários 

a uma boa tomada de decisão. Porém, de forma alguma, os 

vereadores do PSD podem aceitar as criticas feitas pela 

maioria à gestão respeitante ao exercício de 2013’. -------------  

--------------------Declaração de Voto do PS -----------------------  

‘Votamos favoravelmente os documentos de prestação de 

contas relativos ao ano de 2013, única e simplesmente porque 

os documentos ora apresentados estão contabilisticamente 

corretos e bem elaborados, cumprindo as regras da legislação 

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

Não nos revemos nesta Conta de Gerência nem tão pouco é, na 

sua grande generalidade, da responsabilidade do atual 

executivo. --------------------------------------------------------------  

Importa recordar que o atual executivo apenas entrou em 

funções no final de Outubro, a cerca de 2 meses do final do 

ano de 2013 e que, por isso, durante esse curto período, pouco 

mais pôde fazer que remediar os erros vindos do passado 

recente. ----------------------------------------------------------------  

O endividamento do Município de Trancoso é, no mínimo, 

asfixiante e assustador. ----------------------------------------------  

Como se poderá observar nos documentos: ------------------------  



 
 

Ata  n . º    0 7  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    10 -0 4 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

- Dívidas a terceiros (em 31 de Dezembro de 2013) ……….. 

……………………………………………………..4.616.929,88 € 

- Empréstimos bancários (PAEL incluído) …6.519.768,65 €  

Total parcial ………………………………………….11.136.698,53 €  

Para além disso, temos ainda a considerar: -----------------------  

- Capital em dívida à CGD resultante da PPP……………….. 

……………………………………………………..8.491.172,77 € 

- Dívida de obras realizadas sem procedimento de 

contratação pública (previsão) ……………3.000.000,00 €  

TOTAL……………………………………………………22.627.871,30 €  

Lamentamos, condenamos e não nos revemos, de forma alguma, 

nas deliberações aprovadas de forma aligeirada, em reunião de 

27 de Setembro de 2013, a dois dias das eleições, onde, sem a 

presença dos vereadores do PS, foram aprovados subsídios que 

rondam os 200.000 € (duzentos mil euros). ------------------------  

Para além desta elevadíssima dívida, há, ainda, a ter em conta 

a absoluta necessidade de realizar obras extremamente 

urgentes, nomeadamente: --------------------------------------------  

- Reabilitação dos Paços do Concelho (o mais degradado 

de entre todos os Paços do Concelho do País); -----------  

- Remodelação da Praça Municipal; --------------------------  

- Reabilitação da antiga Escola Primária Feminina (antiga 

Cantina), frente à antiga Escola Primária de Trancoso;  
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- Reabilitação do Mercado do Gado; -------------------------  

- Reabilitação da cobertura do Pavilhão Multiusos de 

Trancoso; ------------------------------------------------------  

- Resolução das infiltrações de água no edifício anexo ao 

Convento de São Francisco; ---------------------------------  

- Construção/ampliação do Cemitério de Trancoso; --------  

- Aquisição de terreno para o novo Quartel dos Bombeiros 

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

As dificuldades financeiras são, assim, imensas e a margem de 

manobra é muito estreita. --------------------------------------------  

Mas, com sensatez, rigor e determinação, o atual executivo tem 

procurado equilibrar as finanças do Município, promovendo o 

desenvolvimento económico do concelho, procurando atrair 

investimento e tudo fazer para fixar pessoas. ---------------------  

É, agora, importante o contributo e a participação ativa de 

todos os cidadãos do nosso concelho! Só assim conseguiremos 

construir um concelho melhor, mais rico e mais desenvolvido. -  

*A20*  Análise, discussão e votação da 2ª revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa e às Grandes Opções do Plano:  

Seguidamente, foi presente a 2ª revisão ao orçamento da receita 

e da despesa e às grandes opções do plano para o corrente ano 

de 2014, com um reforço global de 637.762,81€. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar aqueles 
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documentos, com um reforço de receita e despesa, no 

montante de 637.762,81€. Mais, foi deliberado submeter este 

assunto à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram a declaração de voto já transcrita no ponto 

anterior da ordem de trabalhos, referente aos documentos de 

prestação de contas. -------------------------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação do Inventário de todos os bens, 

direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva 

avaliação:  De seguida, foi presente o relatório do inventário de 

bens corpóreos (móveis e imóveis), de bens incorpóreos e de 

investimentos financeiros, referente a 31/12/2013. ---------------  

A Câmara Municipal, dando cumprimento ao previsto na 

alínea i) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, deliberou aprovar o documento referido, devendo o 

mesmo ser submetido à apreciação e votação, por parte da 

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

*A22*  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 592: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Des-/Ligação de iluminação Pública – Hora do Planeta 387 26-03-2014 62,68 € 

Total 62,68 € 



 
 

Ata  n . º    0 7  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    10 -0 4 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 605: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Correcção cabimento de seguros 159-Seguros 28-03-2014 275,00 € 
Correcção cabimento de seguros 161-Seguros 28-03-2014 165,00 € 
Serviço de patrulha da feira -3 Janeiro 386 26-03-2014 108,66 € 
Aquisição de placa publicitária - FEDER 388 28-03-2014 86,10 € 
Aquisição de 10 válvulas de lavatório e 10 tubos flexíveis para EBI 389 28-03-2014 39,50 € 
Manutenção de elevadores da EBI-Correcção ao cab. 324/2013 324/2013 28-03-2014 442,80 € 
Reparação da viatura 11-FB-39 391 28-03-2014 499,85 € 
Aquisição de plantas, tela e revestimento para arranjo urbanístico 
"alminhas" 

392/393 28-03-2014 718,50 € 

Total 2.335,41 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 624: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de pneus para a 59-30-BT 394 01-04-2014 180,00 € 
Aquisição de livros para viaturas 395 01-04-2014 900,00 € 
Aquisição de material para o centro de recolha de animais 396 01-04-2014 108,31 € 
Aquisição de material para aquecedor 397 01-04-2014 5,79 € 
Aquisição de material de escritório para CPCJ Corr.257 01-04-2014 6,64 € 

Total 1.200,74 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 663: --  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Seguros estimativa ano 2014 398 02-04-2014 2.500,00 € 
Estimativa consumo de água ano 2014 141-A.Teja 02-04-2014 35.000,00 € 
Estimativa consumo de água ano 2014 142-A.Teja 02-04-2014 37.000,00 € 
Estimativa consumo de água ano 2014 143-A.Teja 02-04-2014 14.000,00 € 
Estimativa consumo de água ano 2014 144-A.Teja 02-04-2014 22.000,00 € 
Estimativa consumo de água ano 2014 145-A.Teja 02-04-2014 300,00 € 
Estimativa consumo de água ano 2014 146-A.Teja 02-04-2014 55.000,00 € 
Aquisição de material para o limpa bermas Orsi 500 399 07-04-2014 742,43 € 
Revisão da viatura 73-HG-81 400 07-04-2014 440,87 € 
Registo de propriedade da retroescavadora 40-NH-35 401 07-04-2014 65,00 € 
Reparação da viatura 88-96-QF (Sistema de embraiagem) 402 07-04-2014 154,88 € 
Aquisição de pneus para a viatura 88-96-QF 403 07-04-2014 740,00 € 
Aquisição de material para escavações arqueológicas 404/405 07-04-2014 103,32 € 

Revisão anual de extintores 
406/407/ 
408/409 

07-04-2014 292,62 € 

Aquisição de 4 chaves para o gabinete de apoio à presidência 410 07-04-2014 16,00 € 
Afiar discos e brocas da oficina de carpintaria 411 07-04-2014 29,32 € 
Aquisição de torneira urinol para as casas de banho junto à câmara 412 07-04-2014 24,60 € 
Oferta de 2 equipamentos para piloto federado Corr.383 07-04-2014 14,50 € 
Aquisição de impressos para eleições Parlamento Europeu 413 08-04-2014 249,69 € 
Reparação do limpa bermas Orsi 500 414 08-04-2014 67,65 € 
Reparação da viatura 88-96-QF (Anomalia caixa de carga) 415 08-04-2014 184,50 € 
Aquisição de óleo e filtro de óleo para 44-82-NM 416/417 08-04-2014 18,64 € 
Aquisição de material para a máquina newholland 418 08-04-2014 48,95 € 
Aquisição de pneus para 44-82-NM 419 08-04-2014 110,00 € 
Aquisição de material de higiene e limpeza - stock 420 08-04-2014 432,15 € 
Aquisição de material para construção de escadas externas na 
envolvente a EBI 

421 08-04-2014 216,85 € 

Participação na Feira Ibérica de Turismo na Guarda 422 01-04-2014 123,00 € 
Quota e Transfª corrente para ADSI 423 01-04-2014 4.950,00 € 
Transfª corrente para Centro Social e Paroquial de Vila Franca das 
Naves 

425 07-04-2014 6.300,00 € 

Transfª capital para Banda Musicai de Freches 426 07-04-2014 1.000,00 € 
Transfª corrente Associação Karaté Shotokan Trancoso 427 08-04-2014 500,00 € 
Reparação da viatura 33-61-NS 428 04-04-2014 904,28 € 
Transfª corrente para Diocese da Guarda 430 09-04-2014 500,00 € 
Publicidade na revista "llikethis" 431 09-04-2014 750,00 € 
Manutenção de Elevador EBI 432 02-04-2014 1.377,60 € 
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Total 86.156,85 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços camarários, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, ratificar os despachos 

constantes da relação anexa, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, doutor João Rodrigues, doutor Augusto 

Rente e doutora Cristina Inocêncio. -------------------------------  

*A23* 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. 

334 
Maria Teresa da Cruz dos Santos 
Andrade 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

24,27 € 28-03-2014 

335 Ana Lúcia Mesquita dos Santos 
Apoio na aquisição de 
livros escolares 

24,27 € 26-03-2014 

338 Isabel Maria Andrade Rosa 
Apoio na aquisição de 
livros escolares 

24,27 € 28-03-2014 

339 
Maria Isabel Esteves Ferreira 
Nascimento 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

24,27 € 28-03-2014 

343 Ana Patrícia Pires Domingues Santos 
Apoio na aquisição de 
livros escolares 

11,17 € 02-04-2014 

345 
Ana Catarina Ribeiro Nascimento 
Rebelo 

Apoio na aquisição de 
livros escolares 

14,52 € 26-03-2014 

352 Helena Maria Ribeiro do Nascimento 
Apoio na aquisição de 
livros escolares 

13,07€ 31-03-2014 

353 Helena Maria Ribeiro do Nascimento 
Apoio na aquisição de 
livros escolares 

14,40 € 31-03-2014 

355 Ana Paula Martins Gonçalves 
Apoio na aquisição de 
livros escolares 

11,35 € 26-03-2014 

385 PT Comunicações, S.A. 
Fatura de comunicação C. 
Isacc Cardoso 

12,29 € 27-03-2014 

422 
Raia Histórica - Associação Desenv. 
Nordeste da Beira 

Pagamento parte protocolo 
7/2014 

2.500,00 € 28-03-2014 

423 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Trancoso 

Serviço de transporte 
escolar - deficiente 

984,00 € 28-03-2014 

424 Táxi Vieirinha, Lda 
Serviço de transporte para 
CERCIG 

139,50 € 01-04-2014 

427 Germano Bento Santos 
Serviço de transporte 
escolar 

520,00 € 31-03-2014 

428 
EAVT - Emp. Autom. Viação Turismo, 
Lda 

Serviço de transporte 
escolar 

2.756,00 € 28-03-2014 

429 
Simultâneo de Ideias e Música - Prod. 
Eventos Cult, Lda 

Serviço artistas feira S. 
Bartolomeu -2013 

9.120,00 € 28-03-2014 

430 Viuva Carneiro & Filhos, Lda 
Serviço de transporte 
escolar 

10.539,20 € 28-03-2014 

431 Rodocôa- Transportes, SA 
Serviço de transporte 
escolar 

13.275,00 6 28-03-2014 

432 Associação Cultural e Recreativa de Pagamento resto protocolo 2.500,00 € 28-03-2014 
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Trancoso 6/2014 

433 Grupo Desportivo de Trancoso 
Pagamento parte protocolo 
11/2014 

16.500,00 € 31-03-2014 

434 Freguesia de Cótimos 
Pagamento parte protocolo 
34/2013 

5.000,00 € 31-03-2014 

448 
Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. 
Dist. de Água 

Encargos por cobrança 
RSU’s 

975,40 € 09-04-2014 

465 Adriano Luz Duarte Balaia, Lda 
Fatura de fornecimento de 
massa betuminosa e 
emulsão 

448,95 € 09-04-2014 

467 António Pesqueira e Filhos, Lda 
Fatura material para 
máquina newholland 

297,66 € 09-04-2014 

468 Comeal - Com. Equip. Industrial, Lda 
Fatura de equipamento de 
proteção 

577,21 € 09-04-2014 

469 Comeal - Com. Equip. Industrial, Lda 
Fatura de equipamento de 
proteção 

135,00 € 09-04-2014 

470 Comeal - Com. Equip. Industrial, Lda 
Fatura de equipamento de 
proteção 

17,59 € 09-04-2014 

471 Espectro - Sistemas de Informação, SA 
Fatura conjunto de drum 
kit para impressora 

167,53 € 09-04-2014 

472 
ESRI Portugal - Sistemas e Informação 
Geográfica, SA 

Renovação licença 
software 

2.337,00 € 09-04-2014 

473 
Gomes Marcelino - Comércio de 
Produtos de Limpeza 

Fatura de produtos de 
limpeza 

147,60 € 09-04-2014 

474 Gratinai - Artes Gráficas, Lda 
Fatura de aquisição de 
pastas 

224,48 € 09-04-2014 

475 
HIGIGUARDA - Comércio de Produtos 
de Higiene e Limpeza, Lda 

Fatura de fornecimento 
material de higiene e 
limpeza 

919,44 € 09-04-2014 

476 
HIGIGUARDA - Comércio de Produtos 
de Higiene e Limpeza, Lda 

Fatura de fornecimento 
material de resguardo 

20,12 € 09-04-2014 

477 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
S.A . 

Fatura de renovação da 
assinatura do DR 

1.571,78 € 09-04-2014 

478 José Ribeiro & Cruz, Lda 
Fatura de material para 
stok 

314,90 € 09-04-2014 

479 
Marques de Almeida, J. Nunes, V. 
Simões & Associados, SROC, SA 

Parte de honorários 
revisão legal contas 

848,70 € 09-04-2014 

481 
VIAMARCA-Pinturas de Vias 
Rodoviárias.SA 

Fatura sinalização de 
transito 

209,10 € 09-04-2014 

482 
Floponor - Florestas e Obras Públicas do 
Norte, Lda 

Fatura req. edifício para 
Casa do Bandarra 

6.825,83 € 31-03-2014 

483 
Corpo Nacional de Escutas, Escutismo 
Católico Português - Agrupamento 505 

Pagamento protocolo 
14/2014 

1.000,00 € 28-03-2014 

484 Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
Encargos com adiamento 
prestação AJB 

500,00 € 28-03-2014 

523 
Maquiguarda - Com. de Máquinas, 
Veículos e Equip., 

Aquisição de 
retroescavadora 

22.000,00 € 03-04-2014 

545 Líoudmila Jouravleva Espetáculo do circo 750,00 € 03-04-2014 

546 
Associação Cultural e Desportiva Vila 
Franca Das Naves 

Pagamento parte contrato 
programa 4/2014 

3.500,00 € 09-04-2014 

547 Grupo Desportivo de Trancoso 
Pagamento parte contrato 
programa 3/2014 

5.000,00 € 09-04-2014 

550 
Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários de V.F.Naves 

Pagamento parte protocolo 
2/2014 

2.500,00 € 09-04-2014 

Total 115.295,87 €  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os pagamentos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 
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Cristina Inocêncio ---------------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à anulação 

da deliberação camarária de 27/09/2013, referente ao 

contrato-programa celebrado com a TEGEC em 25/07/2013: 

Tendo sido presente a informação técnica prestada pela Divisão 

Financeira que a seguir se reproduz: -------------------------------  

‘No âmbito da execução dos procedimentos inerentes ao 

encerramento de contas do exercício económico de 2013, foi 

efetuada uma conferência de saldos relativos às operações 

comuns realizadas entre o Município e a TEGEC, EEM, de 

forma a validar os registos efetuados na contabilidade de 

ambas as entidades. --------------------------------------------------  

Neste contexto, constatou-se existir um crédito sobre o 

Município registado na contabilidade da TEGEC, EEM que não 

tinha paralelo nos saldos do final do exercício aferidos nos 

registos do Município, num valor significativo e materialmente 

relevante. --------------------------------------------------------------  

O valor em questão, duzentos mil euros, correspondia à 

contabilização do Contrato Programa estabelecido com a 

TEGEC, EEM na sequência de uma deliberação do executivo 

Municipal de 25 de julho de 2013 e da Assembleia Municipal 

de 12 de setembro de 2013. No entanto, na sua sessão de 27 de 

setembro do mesmo ano, o Executivo Municipal deliberou, com 
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base na fundamentação aí apresentada, anular o referido 

Contrato Programa e o respetivo processo de despesa que lhe 

estava associado. -----------------------------------------------------  

Concluíram agora os serviços que tal deliberação produziu 

efeitos financeiros, pela anulação do processo de despesa, 

apenas na contabilidade do Município, sem que tal tenha tido 

reflexos similares na contabilidade da TEGEC, em que o 

crédito se mantém registado pela contabilização da fatura 

emitida relativa ao valor do referido contrato, fatura esta que 

não deu entrada nos serviços financeiros do Município. --------  

Assim, e após uma análise ao processo, os serviços entendem 

que, por uma questão de prudência, deverá efetuar-se o registo 

da dívida na contabilidade do Município no exercício de 2013, 

em receção e conferência, permitindo que o saldo em questão 

esteja refletido na contabilidade de ambas as entidades. Mais 

se sugere, que seja apreciada em sede de reunião de executivo 

qual a decisão deste órgão relativamente ao valor em questão, 

optando-se pela proposta de nulidade da deliberação de 27 de 

setembro, confirmando por esta via o registo da dívida à 

empresa municipal, ou, em alternativa, deliberar propor à 

Assembleia Municipal a anulação em definitivo da dívida em 

questão, uma vez que se entende que sendo competência da 

Assembleia Municipal a aprovação da transferência financeira 
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prevista no Contrato Programa em questão, tal como dispõe o 

n°. 5, do artigo 47° da Lei 50/2012, não poderá tal decisão ser 

anulada por deliberação de diferente órgão, ou seja do 

Executivo Municipal. -------------------------------------------------  

O Diretor de Departamento informou que concordava com o 

teor da presente informação. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou revogar a deliberação 

camarária de 27/09/2013, referente ao contrato-programa que 

havia sido celebrado com a TEGEC, EEM, em 25/07/2013, 

mantendo-se, por isso, em vigor o referido contrato-programa.  

*A25*  Análise, discussão e votação de proposta de protocolo a 

celebrar coma ADSI – Guarda Digital: De seguida, foram 

presentes uma proposta de protocolo a celebrar com a ADSI – 

Agência de Desenvolvimento para a Sociedade de Informação e 

do Conhecimento, e um despacho do senhor Presidente da 

Câmara que, a seguir,  se reproduzem: ------------------------------  

-----------------------------PROTOCOLO ----------------------------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

Primeiro Outorgante: ADSI-Agência para o Desenvolvimento 

da Sociedade da Informação e do Conhecimento, 

abreviadamente designada por ADSI, com o número único de 

matrícula e de Pessoa Coletiva 504756117, com sede em 

Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 50; 6300-559 Guarda, 
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representado pelo seu Presidente da Direção, Constantino 

Mendes Rei; -----------------------------------------------------------  

Segundo: Município de Trancoso, com sede sita na Praça do 

Município; 6420-107 Trancoso, pessoa coletiva n.º 501143726, 

neste ato representado pelo seu presidente Dr. Amílcar José 

Nunes Salvador, conjuntamente, de ora em diante, designados 

por "Partes". ----------------------------------------------------------  

Considerando que a ADSI: ------------------------------------------  

a) foi criada com o objetivo de implementar o projeto 

"Guarda Digital" que resultou da necessidade de 

criação de uma estrutura que coordenasse e 

centralizasse todo o desenvolvimento da Sociedade de 

Informação e do Conhecimento no Distrito da Guarda, e 

que, ao mesmo tempo, servisse de elo de ligação entre a 

Região e as estruturas governamentais nacionais e 

regionais; ------------------------------------------------------  

b) tem desempenhado, nos últimos anos, um papel crucial 

e insubstituível, na dinamização e projeção do Distrito 

da Guarda a nível nacional e internacional, através do 

fomento e promoção do turismo, do desporto, cultura e 

lazer e outras iniciativas de desenvolvimento local, 

dando suporte a outros projetos e iniciativas do distrito 

na área das TIC; ----------------------------------------------  
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c) tem como objetivos gerais, entre outros: ------------------  

 

i .  Criar um conjunto de infraestruturas para promover 

o desenvolvimento da região e, desta forma, 

aproximar os seus cidadãos dos níveis de acesso à 

informação dos restantes Europeus; ------------------  

ii. Promover a utilização crescente das Tecnologias 

de Informação e Comunicação pelo tecido 

empresarial, apoiando as instituições e empresas na 

sua modernização, enquanto condição indispensável 

à sua competitividade internacional e à coesão 

territorial, assim como assegurar o 

desenvolvimento de novas empresas de base 

tecnológica; ----------------------------------------------  

Considerando que o Município de Trancoso: ----------------------  

a) Integra o conjunto de associados que suportaram o 

desenvolvimento do projeto Guarda Digital; --------------  

b) Tem por objetivos, entre outros: ---------------------------  

i. promover a constante qualificação dos serviços 

públicos para melhor satisfazer as exigências dos 

cidadãos e munícipes; ----------------------------------  

ii. desenvolver e consolidar redes de parcerias, 

fomentando o envolvimento e a participação dos 

intervenientes locais, regionais e/ou nacionais em 
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projetos municipais; ------------------------------------  

iii . incentivar, orientar e apoiar as diferentes 

estruturas na implementação e a concretização das 

políticas e atividades municipais para as áreas da 

educação e da juventude, do desporto, da cultura, 

do turismo e do património cultural; -----------------  

iv.  contribuir para a afirmação da importância e 

competitividade do município no quadro da região e 

do país, através da execução de medidas e 

programas nas diferentes áreas da sua 

competência; ---------------------------------------------  

entendem as Partes celebrar o presente protocolo, nos termos e 

condições constantes dos considerandos antecedentes e das 

seguintes cláusulas: --------------------------------------------------  

--------------------------CLÁUSULA 1ª -------------------------------  

-------------------OBJETIVO DO PROTOCOLO --------------------  

É objetivo geral deste protocolo renovar e manter as condições 

que garantam a continuidade da missão da ADSI, enquanto 

entidade que coordena e centraliza todo o desenvolvimento da 

Sociedade de Informação e do Conhecimento na região da 

Beira Interior, numa lógica de serviço público. ------------------  

--------------------------CLÁUSULA 2ª -------------------------------  

--------------RESPONSABILIDADE DAS PARTES -----------------  
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Para a execução do previsto no presente protocolo, as Partes 

mobilizarão os recursos humanos, técnicos, científicos e 

operacionais adequados à prossecução das suas atividades. 

Especificamente: ------------------------------------------------------  

A ADSI: ----------------------------------------------------------------  

a) assegurará a manutenção do DATACENTER de 

utilização coletiva e serviços conexos; --------------------  

b) manterá e atualizará, em permanência, os portais 

informativos por si geridos, procedendo à divulgação 

das atividades e iniciativas que promovam o Município 

de Trancoso e a respetiva região, numa lógica de 

serviço público e de prossecução do objetivos atrás 

enunciados; ----------------------------------------------------  

O Município de Trancoso: -------------------------------------------  

a) colaborará e diligenciará o encaminhamento de todas 

as informações que considere relevantes e passíveis de 

divulgação através dos portais regionais geridos pela 

ADSI; -----------------------------------------------------------  

b) continuará a pagar a quota anual no valor de 600 

(seiscentos euros), na qualidade de sócio; ----------------  

c) contribuirá, a título de comparticipação para o 

funcionamento da ADSI, com um apoio anual de 3750 € 

(três mil setecentos e cinquenta euros).--------------------  
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--------------------------CLÁUSULA 3ª -------------------------------  

---------------CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ---------------------  

As quantias mencionadas na cláusula anterior, serão pagas em 

duas prestações, a pagar no final de cada semestre. -------------  

--------------------------CLÁUSULA 4ª -------------------------------  

------------------VIGÊNCIA DO PROTOCOLO ---------------------  

O Protocolo vigorará até 31 de dezembro de 2014. --------------  

Qualquer das Partes pode propor o seu termo mediante pré-

aviso escrito com uma antecedência de 30 dias, sem prejuízo 

do integral cumprimento das obrigações que subsistam à data 

da cessação dos seus efeitos. ----------------------------------------  

--------------------------CLÁUSULA 5ª -------------------------------  

----------------------DISPOSIÇÕES FINAIS -------------------------  

As dúvidas e omissões, bem como as eventuais atualizações 

deste protocolo, serão resolvidas pelas Partes. -------------------  

Guarda, abril de 2014. -----------------------------------------------  

Pela ADSI: Constantino Mendes Rei -------------------------------  

Pelo Municipio de Trancoso: Amílcar José Nunes Salvador’ ----  

--------------------------‘DESPACHO --------------------------------  

A ADSI - Agência de Desenvolvimento para a Sociedade de 

Informação e do Conhecimento, com sede na Guarda, e da qual 

o Município de Trancoso é associado, foi criada com o objetivo 

de implementar o projeto "Guarda Distrito Digital", para além 
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de outras vertentes e potencialidades, tendo desempenhado nos 

últimos anos, um papel fundamental, na dinamização e 

projeção do distrito da Guarda, a nível nacional e 

internacional, através do fomento do turismo, do desporto, 

cultura e lazer, dando igualmente suporte a outros projetos e 

iniciativas do distrito na área das TIC. ----------------------------  

Ora, é propósito da ADSI, para o ano de 2014, implementar um 

conjunto de ações, tais como, a reconstrução dos portais 

temáticos, utilizando uma nova tecnologia e uma base de 

desenvolvimento que irá permitir a integração com múltiplas 

plataformas e a partilha de conteúdos entre as várias 

estruturas, a criação de uma televisão corporativa, a gestão de 

serviços e do correio eletrónico, o reforço do apoio técnico, 

para além da continuação da oferta de soluções modelares e 

adaptadas às necessidades de cada Autarquia. -------------------  

Assim, os custos para o Município, referentes ao ano de 2014, 

enquanto associado da citada ADSI, serão de 600€ respeitante 

à quota anual e de 4.350€, a título de comparticipação nas 

despesas com os serviços, disponibilizados pela referida 

Agência.----------------------------------------------------------------  

No âmbito das minhas competências determino que se proceda 

à cabimentação dos montantes atrás citados. ---------------------  

Á Divisão Financeira. ------------------------------------------------  
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À Reunião de Câmara para ratificação.’ --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta de protocolo apresentada, tendo votado contra os 

senhores vereadores do PSD, doutor João Rodrigues, doutor 

Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. --------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 

Transportes Escolares para o ano letivo de 2014/2015:  Tendo 

sido presente o plano de transportes e a informação prestada 

pelo serviço municipal de transportes que, seguidamente, se 

transcreve: -------------------------------------------------------------  

‘Tendo organizado o Plano de Transportes Escolares, para o 

ano lectivo, 2014-2015 de acordo com o artigo 4.º,  do Decreto-

Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, informo V.Exa de que do 

presente Plano fazem parte uma rede de transportes públicos 

em carreira de horário, cuja concessão pertence às Empresas 

Viúva Carneiro & Filhos, Lda., com sede na Meda, Rodocôa - 

Transportes, Lda., com sede em Pinhel e Empresa 

Automobilista de Viação e Turismo, com sede em Lamego, 

garantindo estes, o transporte dos alunos que residem nos 

lugares e localidades de todo o concelho que frequentem os 

Estabelecimentos de Ensino, pertencentes ao Agrupamento de 

Escolas de Trancoso, (1.°, 2.° e 3.° ciclo e Secundário). --------  

Encontra-se também previsto neste Plano o transporte dos 
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alunos que frequentam o 1.° Ciclo do Ensino Básico que 

residem em Quintas ou Lugares onde não existe rede de 

transportes públicos ou incompatibilidade, em termos de 

horários, constam ainda neste Plano os alunos do Ensino Pré-

Escolar, cujo o transporte tem sido realizado nos anos 

anteriores em viaturas do Município. ------------------------------  

Não se encontram incluídos neste Plano, a previsão dos alunos 

para a Escola Profissional, por não haver informação, por 

parte daquele Estabelecimento de Ensino. -------------------------  

Nestes termos e porque o Decreto — Lei n.º 7/2003 de 15 de 

Janeiro extinguiu o Conselho Consultivo dos Transportes 

Escolares, criando o Conselho Municipal de Educação, deixo o 

assunto à consideração superior.’ ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de transportes 

escolares apresentado para o ano letivo de 2014/2015. ---------  

*A27*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao pedido 

de autorização prévia da Assembleia Municipal para a 

realização das despesas plurianuais com transportes e 

refeições escolares, respeitantes ao ano letivo de 2014/2015:  

Tendo sido presente uma proposta de autorização prévia, por 

parte da Assembleia Municipal, com vista à assunção de 

despesas plurianuais decorrentes da realização dos transportes e 

refeições escolares para o ano letivo de 2014/2015 que a seguir 
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se reproduz: -----------------------------------------------------------  

‘Nos termos do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro, a 

assunção de compromissos plurianuais está sujeita à 

autorização prévia do órgão deliberativo municipal. ------------  

Assim, a abertura dos procedimentos relativos à contratação 

dos transportes e refeições escolares do próximo ano letivo, 

que envolvem despesas plurianuais, carecem de autorização 

prévia da Assembleia Municipal, pelo que se propõe que a 

Câmara Municipal aprove o pedido de autorização referido, 

com vista às contratações atrás mencionadas e consequente 

assunção de despesas, estimando-se para cada um dos 

procedimentos, os seguintes valores:-------------------------------  

 Ano 2014 Ano 2015 
Transportes Escolares 95.000,00 € 135.000,00 € 
Refeições Escolares 28.000,00 € 45.000,00 € 

 

A Câmara Municipal, nos termos do artº 6º da Lei nº 9/2012 

de 21 de janeiro, deliberou aprovar a proposta apresentada, 

requerendo, à Assembleia Municipal, autorização prévia para 

as contratações mencionadas e consequentes assunções de 

despesas, com os valores constantes na proposta. ---------------  

*A28*  Apreciação de ofício enviado pela Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, relativo à 

Construção do Novo Quartel: Em seguida, foi presente o 

ofício número 813 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara 



 
 

Ata  n . º    0 7  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    10 -0 4 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

em 31 do passado mês de março, da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Trancoso que, a seguir se 

transcreve: -------------------------------------------------------------  

‘Na sequência da realização da Assembleia Geral de Sócios 

desta Associação em 28 do corrente, relativamente à 

construção do novo Quartel de Bombeiros, foi apresentado um 

conjunto de considerações, que se anexa (Doc. 1), tendo para o 

efeito, sido aprovada uma proposta que se envia (Doc. 2). ------  

A esta proposta e atendendo a que a Câmara Municipal se 

disponibiliza para encontrar um terreno alternativo, que 

permita a sua titularidade a favor desta Associação 

Humanitária, foi concedido por esta Assembleia Geral e por 

um período de um mês, a possibilidade de ser garantida a 

alternância do terreno, ao até aqui proposto por esta 

Associação Humanitária, concretamente, junto à Central de 

Camionagem, transferindo toda a responsabilidade que 

resultar do terreno proposto pelo Executivo Camarário, para a 

sua alçada, garantindo, consequentemente, todos os contactos 

com a tutela e demais organismos, responsabilidade e 

incumprimento do contrato firmado com o empreiteiro, 

execução do projecto de arquitectura e demais especialidades, 

seus encargos e tudo mais, à boa execução deste investimento.  

Decorrido este decurso de tempo, um mês, a Associação 
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Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, dará 

cumprimento ao deliberado em Assembleia Geral de Sócios de 

28 de Março de 2014.’ -----------------------------------------------  

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

Acerca deste assunto, os senhores vereadores do PSD 

apresentaram a seguinte declaração de voto: ----------------------  

‘Os vereadores do PSD entendem que a Câmara Municipal 

deverá envidar todos os esforços, no sentido da Construção do 

Quartel ser concretizada, de forma a que os fundos 

comunitários não sejam perdidos.’ ---------------------------------  

*A29*  Análise, discussão e votação relativas a um protocolo de 

colaboração a celebrar com o Centro Social e Paroquial de 

Vila Franca das Naves: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 845 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 3 do corrente mês de abril, do Centro Social e 

Paroquial de Vila Franca das Naves, a solicitar a celebração de 

um protocolo de colaboração, relativo à utilização de parte das 

suas instalações, por cerca de 50 alunos do ensino pré-escolar, 

oriundos não só de Vila Franca das Naves, mas também das 

aldeias limítrofes, no valor de 6.300€. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar o 

protocolo de colaboração com o Centro Social e Paroquial de 

Vila Franca das Naves, transferindo, para aquela Instituição, 
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a importância de 6.300€, durante o corrente ano de 2014. -----  

Votaram contra os senhores vereadores doutor Augusto Rente 

e doutora Cristina Inocêncio que apresentaram uma 

declaração de voto. O senhor vereador doutor João Rodrigues 

apresentou, também, uma declaração de voto e os vereadores 

do PS outra. -----------------------------------------------------------  

Declaração de voto apresentada pelos senhores vereadores 

doutor Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio: -------------  

‘Votamos contra esta aprovação, com base na informação 

referente aos fundos disponíveis, prestada pela Divisão 

Financeira.’ -----------------------------------------------------------  

Declaração de voto do senhor vereador doutor João Rodrigues:  

‘Entendo que a celebração do presente protocolo que aprovo e 

voto favoravelmente não pode, de forma alguma, esconder a 

divida referente aos anos de 2012 e 2013, uma vez que a 

Instituição disponibilizou as salas para as crianças oriundas 

das freguesias de Póvoa do Concelho, Granja, Moimentinha, 

Vilares, Carnicães, Vila Franca das Naves e Feital pudessem 

usufruir das mesmas.’ ------------------------------------------------  

Declaração de voto apresentada pelos senhores vereadores do 

PS: ----------------------------------------------------------------------  

‘Os vereadores do PS reconhecem a importância e a mais valia 

da qualidade das valências prestadas pelo Centro Social e 
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Paroquial de Vila Franca das Naves, ao nível do infantário e 

da creche e pré-escolar, as excelentes instalações da 

Instituição e mantêm o propósito de continuar a colaborar e 

apoiar aquela Instituição, como se pode deduzir da 

importância a transferir agora aprovada. Lamentamos, no 

entanto, que, em anos anteriores, os referidos protocolos de 

suporte aos pagamentos não tenham sido celebrados, o que 

impede agora a assunção de pagamentos, referentes a anos 

anteriores. -------------------------------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, o senhor vereador Eduardo Pinto 

fez a seguinte apreciação: ‘Apesar da consideração que a 

Instituição merece, não posso deixar de referir que estas 

crianças podem, quando se quiser, ter outra alternativa, pois a 

Escola nº 1 de Vila Franca das Naves tem salas disponíveis 

para o efeito. Acrescentou que o anterior executivo teve muito 

tempo para ponderar e regularizar esta situação.’  ---------------  

Esta opinião foi rebatida pelo senhor vereador doutor João 

Rodrigues que afirmou que aquela Escola não dispõe nem de 

equipamentos, nem de condições adequadas à instalação 

daquelas crianças. ----------------------------------------------------  

*A30*  Análise, discussão e votação relativas à emissão de parecer 

para o V Passeio de BTT organizado pela Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das 
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Naves: Em seguida, foi presente o requerimento número 858 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3 do corrente mês 

de abril,  da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves a solicitar a emissão de 

parecer, relativo àquele passeio e posterior comunicação à GNR 

de Vila Franca das Naves. Solicitava, ainda, o corte da estrada, 

em frente ao estádio de futebol, permitindo a colocação de 

material relacionado com aquela iniciativa, a ter lugar no 

próximo dia 13 de abril.  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer favorável para 

a realização do passeio, comunicando-se o teor desta 

deliberação à GNR de Vila Franca das Naves. -------------------  

*A31*  Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio 

financeiro: Seguidamente foram presentes os pedidos de apoio 

formulados pela Banda Musical de Freches, no valor de 1.000€, 

para a aquisição de instrumentos musicais; da Associação 

Karate Shotokan Trancoso, para a realização das atividades 

previstas no seu plano de atividades 2013/2014; e da Diocese 

da Guarda, no valor de 750€, para a realização do Dia 

Diocesano da Juventude, em Trancoso, a ter lugar no próximo 

dia 12 de abril.  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro no montante de 1000€ para a Banda Musical 
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de Freches; de 500€ para a Associação Karate Shotokan 

Trancoso; e de 500€ para a Diocese da Guarda, mediante a 

celebração de protocolos, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, doutor João Rodrigues, doutor Augusto 

Rente e doutora Cristina Inocêncio. -------------------------------  

Acerca destes pedidos de apoio financeiro e do seu sentido de 

voto, os senhores vereadores do PSD apresentaram a seguinte 

declaração de Voto: --------------------------------------------------  

‘Votamos contra, com base na informação prestada pela 

Divisão Financeira, referente à existência de fundos 

disponíveis’.  -----------------------------------------------------------  

*A32*  Finalmente e por acordo havido entre todos os senhores 

vereadores, a próxima reunião do executivo ficou agendada 

para o dia 30 do corrente mês de abril.-----------------------------  

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

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

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

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

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

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

modo de votação. -----------------------------------------------------  
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*A35*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 18,00 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:  

 
 
 


