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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 26 DE JUNHO DE 2014. -----------------------  

*A1* Aos 26 dias do mês de junho 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 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 16 

do corrente mês de junho submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido aprovada, com a abstenção da senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio, por não ter estado 

presente nessa reunião, foi, ainda, deliberado afixar a referida 
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ata no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso e 

publicá-la no site do Municipio. ------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 119, datado de 25 do corrente mês de junho e que 

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

- Operações Orçamentais: 870.474,90 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 244.453,73 €. ----------------  

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

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

Presidente da Câmara, para agradecer a disponibilidade 

manifestada, uma vez mais, pelos senhores vereadores para 

alterar a data desta reunião do executivo, justificando que tal 

pedido de adiamento se ficou a dever, fundamentalmente, à 

necessidade de preparar e pôr em andamento o ponto seis da 

ordem de trabalhos, respeitante ao concurso público urgente 

para recolha de resíduos sólidos urbanos. -------------------------  

*A6* De seguida, interveio o senhor vereador doutor João Rodrigues 

para começar por referir que, na próxima reunião do executivo, 

prevista para o dia nove do próximo mês de julho, iria 

apresentar um pedido de suspensão de funções. Continuando a 

intervir, o mesmo vereador formulou as seguintes 

questões/sugestões: ---------------------------------------------------  
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‘1 – Há água em Falachos, mas não chega a todas as torneiras. 

Penso que este problema se resolveria com a colocação de 

contadores, o que evitaria abusos, por parte de alguns 

consumidores. O que pensa fazer o executivo camarário? -------  

2 – Tive conhecimento de um oficio enviado à DGAL, em 

resposta a outro que aquela entidade tinha feito chegar aos 

serviços da Câmara, respeitantes ao terreno da “Vila Cruz”, 

onde se pretende construir o novo Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso. Qual foi essa resposta? ----------------  

3 – Acerca das recentes notícias respeitantes ao encerramento 

de escolas do ensino básico, quais as escolas que poderão ser 

encerradas no concelho? Como está pensar reagir a Câmara 

Municipal? ------------------------------------------------------------  

4 – A empresa “Decocolor” do senhor eng.º. Francisco Amaral 

está encerrada? Os pavilhões onde exercia a sua atividade já 

foram entregues ao município? -------------------------------------  

5 – Qual é o ponto da situação, no que diz respeito às 

candidaturas formuladas para os estágios profissionais? -------  

6 – Numa anterior reunião do executivo municipal, aprovou-se 

um apoio financeiro, destinado à organização da Festa da 

História. Foi formulada alguma candidatura, procurando obter 

alguma comparticipação para essa despesa? ---------------------  

7 – Constatei que o jardim localizado junto ao mini-preço 
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estava a ser regado por um morador local. Trata-se de 

trabalho voluntário, de prestação de serviços ou de alguma 

promessa de emprego?’ ----------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara, no que diz 

respeito ao abastecimento de água a Falachos, disse que havia 

bastante preocupação do executivo em solucionar esse 

problema e que, para tal, já havia promovido algumas reuniões 

com a Junta de Freguesia de Tamanhos. Informou, ainda, que 

havia análises que indicavam que a qualidade da água que, ali,  

era distribuída não era a mais aconselhável. Acrescentou que 

era intenção da Câmara Municipal promover a construção de 

uma nova rede de distribuição de água, colocando lá água 

potável e, depois sim, instalar contadores. ------------------------  

Ainda acerca deste assunto, interveio o senhor vereador 

Eduardo Pinto para informar que se haviam deslocado, até 

Falachos, alguns técnicos do município, para avaliarem se era 

possível superar a acentuada diferença de cotas existentes no 

local, com a colocação de uma válvula e que os mesmos haviam 

concluído que tal não era viável. Como tal,  referiu que o 

problema só seria solucionado com o reforço do caudal 

existente, com água de melhor qualidade e posterior colocação 

de contadores e que, neste momento, não fazia sentido colocar 

contadores. ------------------------------------------------------------  
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Para responder à questão formulada, respeitante ao terreno da 

“Vila Cruz”, usou da palavra o senhor vereador doutor Paulo 

Matias. Assim, começou por dar conta de um ofício enviado 

pela DGAL, entrado nos serviços do município, em 02/06/2014, 

a solicitar que a Câmara Municipal se pronunciasse acerca de 

um requerimento apresentado pelos proprietários do terreno, a 

pedir a caducidade do processo de expropriação, atendendo a 

que teria sido encontrada uma alternativa ao mesmo. Informou 

ainda que, do teor desse ofício, havia sido dado conhecimento à 

Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros e ao senhor 

doutor Álvaro Guerreiro, solicitando-lhes que informassem do 

que julgassem mais conveniente, levando em linha de conta o 

facto de o município ter de responder até ao dia 16 de junho. 

Acrescentou que, na sequência do indeferimento do pedido de 

adoção da providência cautelar formulada pelos proprietários e 

aproveitando algumas sugestões formuladas pelo senhor doutor 

Álvaro Guerreiro e indo de encontro às pretensões da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, havia sido 

enviado à DGAL o ofício que, seguidamente, se reproduz, 

procurando ver indeferido o pedido formulado pelos 

proprietários do terreno: ---------------------------------------------  

‘A Câmara Municipal de Trancoso, notificada para se 

pronunciar sobre o requerimento apresentado por Maria 
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Godinho Saldanha Cruz de Melo Pinto Ribeiro para 

indeferimento imediato do pedido de Declaração de Utilidade 

Publica da expropriação com o n° de processo 495/2013 da 

Direção Geral das Autarquias Locais. -----------------------------  

Vem dizer o seguinte: ------------------------------------------------  

1º - A notificação desta Direção Geral das Autarquias Locais 

tem carimbo informático de 28-05-2014 e nela foi aposto 

carimbo de entrada desta Câmara Municipal de 02-06-2014. ---  

2º - Por seu turno, o requerimento de Maria Godinho Saldanha 

Cruz de Melo Pinto Ribeiro data de 23-04-2014. -----------------  

3º - Sucede que, posteriormente a qualquer uma das referidas 

datas, este Município foi notificado, com data de expedição 

postal de 2/6/2014, da douta sentença que indeferiu a 

providência cautelar formulada pela requerente, no âmbito do 

processo de providência cautelar com o n° 503/13.7 BECTB 

que corre termos no Tribunal Administrativo Fiscal de Castelo 

Branco, absolvendo quer este Município, quer a Secretaria de 

Estado, (conforme cópia da sentença que se junta). --------------  

4º - Ora, salvo melhor opinião, proferida a referida sentença, 

deixa de ter qualquer utilidade o presente pedido de 

indeferimento imediato do pedido de Declaração de Utilidade 

Pública. ----------------------------------------------------------------  

5º - Com efeito, proferida a douta sentença verifica-se uma 
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inutilidade superveniente do referido pedido de indeferimento.  

6º - Tal pedido sustentava-se na pendência do processo de 

expropriação, como aliás bem resulta do pedido formulado no 

respetivo requerimento. ----------------------------------------------  

7º - Decretada a improcedência da providência cautelar, deixa 

a mesma de estar pendente, verificando-se uma inutilidade 

superveniente da lide. ------------------------------------------------  

8º - Quando assim não se entenda, o que apenas se concede por 

mera hipótese, este município requer a concessão de novo 

prazo não inferior a 10 dias úteis para se pronunciar sobre o 

referido requerimento de indeferimento imediato da 

Declaração de Utilidade Pública. ----------------------------------  

9º - Considerando a complexidade jurídica da matéria em 

causa, e a necessidade deste Município auscultar o interesse e 

a vontade de outras entidades, nomeadamente a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, torna-se 

imprescindível que disponha de um prazo mais alargado para 

se pronunciar de forma ponderada e fundamentada sobre o 

aludido requerimento. ------------------------------------------------  

Nestes termos e considerando a douta sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco que indeferiu o 

pedido de adoção da providência cautelar intentada pela 

requerente Maria Godinho Saldanha Cruz de Melo Pinto 
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Ribeiro, requer-se que seja declarada a inutilidade 

superveniente da presente lide e em consequência indeferir-se 

o pedido formulado por aquela requerente. -----------------------  

Quando assim não se entenda, mas sempre sem prescindir, 

requer-se a V. Ex.ª  se digne conceder novo prazo, não inferior 

a 10 dias úteis, para este Município se pronunciar sobre o 

aludido requerimento de indeferimento imediato da Declaração 

de Utilidade Pública. -------------------------------------------------  

Pede deferimento.’ ----------------------------------------------------  

Intervindo, o senhor Presidente da Câmara informou que iria 

agendar uma reunião para a próxima segunda-feira, dia 30 de 

junho, pelos 16 horas, com as direções da Associação 

Humanitária dos Bombeiros e da Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso, no sentido de se avaliar da possibilidade de ser 

disponibilizada uma parcela de terreno, com cerca de 4.000 m2, 

junto ao Mercado Grossista, que o senhor engenheiro Cabral 

estará recetivo a vender, a cerca de 25€/m2, enquanto que o 

preço do terreno localizado junto à Central de Camionagem é 

de cerca de 100€/m2. Concluiu dizendo que, nessa reunião, se 

verá da recetividade da Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso, como possível herdeiro, em aceitar esta pretensão do 

município. -------------------------------------------------------------  

No que diz respeito à lista de escolas a encerrar, o senhor 
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Presidente da Câmara referiu que era com muita satisfação que 

constatava que, na lista publicitada, não constavam as Escolas 

de Cogula e Freches que, numa fase inicial, se previa que 

pudessem vir a ser encerradas, mas que, na sequência de 

solicitação da Câmara Municipal,  tal não se havia verificado. --  

Relativamente aos pavilhões cedidos pelo município, em 2002, 

à ‘Decocolor’, o senhor Presidente da Câmara afirmou que este 

executivo fez, em poucos meses, o que o anterior não conseguiu 

fazer, em dez anos, conseguindo que aquela empresa já 

libertasse um dos pavilhões, com cerca de 400 m2, entregando a 

chave do mesmo ao município, o que irá permitir colmatar 

algumas necessidades existentes, no que diz respeito à falta de 

instalações deste tipo. ------------------------------------------------  

Quanto aos estágios profissionais, o senhor Presidente da 

Câmara entregou, aos senhores vereadores do PSD, uma cópia 

do ofício enviado ao Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, solicitando-lhe uma reapreciação dos processos de 

candidatura que foram indeferidos. ---------------------------------  

No que se refere à Festa da História, o senhor Presidente da 

Câmara informou que ainda se tentou formular uma candidatura 

a comparticipação, no âmbito das Aldeias Históricas, mas que 

tal já não foi possível, por não haver verbas disponíveis. -------  

Relativamente à rega do jardim, localizado junto ao mini-preço, 
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o senhor Presidente da Câmara afirmou que o município deveria 

aprovar um voto de louvor ao senhor Joaquim Branquinho que, 

enquanto não houve ali um ponto de água, se prontificou a 

proceder àquele trabalho, de uma forma gratuita. -----------------  

*A7* Seguidamente, interveio o senhor vereador doutor Paulo Matias 

para, em nome dos membros do Partido Socialista, exarar, em 

ata, o seguinte voto de louvor: --------------------------------------  

‘Congratulamo-nos pela indicação do senhor doutor Carlos 

Martins para secretário executivo da CIM, pese embora se 

trate apenas de uma indicação que carece de aprovação por 

parte da Assembleia Geral da Comunidade. Este facto, por si 

só, vem demonstrar a atual importância geopolítica do 

município de Trancoso, num contexto de 15 municípios 

constituintes da CIM. Esta indicação e provável nomeação 

podem revelar-se de decisiva importância para o nosso 

município, considerando o novo quadro comunitário que se 

avizinha.’ --------------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, os senhores vereadores do PSD tomaram 

a seguinte posição: ---------------------------------------------------  

‘Tendo os vereadores do PSD já tomado conhecimento desta 

indigitação, entendem os mesmos que, atentas as qualidades 

profissionais do senhor doutor Carlos Martins, Trancoso 

poderá ter, na sua pessoa, um defensor acérrimo das causas 
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trancosenses, esperando que a sua nomeação se concretize e 

que o trabalho por ele desenvolvido corresponda às expetativas 

que todos os trancosenses nele depositam. Desde já, o 

queremos felicitar pela sua futura nomeação, desejando-lhe 

que, numa tarefa tão ingrata e difícil , consiga, sempre, olhar 

pelos interesses de Trancoso’.  --------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8* Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Em seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto no 

n°. 1, do artigo 7º, do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, 

havia sido calculado o valor dos Fundos Disponíveis, para o 

mês de junho, verificando-se, hoje, a manutenção de um saldo 

positivo, tal como consta do mapa que anexou, no valor de 

2.160.813,50€. --------------------------------------------------------  

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. -----------  
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Acerca deste assunto, interveio a senhora vereadora doutora 

Cristina Inocêncio para levantar a seguinte questão: -------------  

‘Embora se trate de uma mera informação sobre a qual não é 

necessário pronunciar-me, gostaria de saber se ainda estão a 

antecipar os fundos do contrato de empréstimo ou se já estão a 

antecipar os fundos por conta das transferências feitas do 

Orçamento de Estado’.  -----------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara esclareceu que 

este cálculo dos fundos disponíveis, com base na antecipação 

das receitas do empréstimo bancário, foi aprovado pelo anterior 

executivo, em reunião de 27/09/2013, sem a presença de 

qualquer vereador do Partido Socialista. ---------------------------  

Usando da palavra, o senhor vereador doutor João Rodrigues 

disse que se os vereadores do Partido Socialista não estiveram 

presentes é porque não quiseram ou não puderam, pois foram 

convocados para tal. --------------------------------------------------  

Voltando a intervir, o senhor Presidente da Câmara referiu que 

haviam chegado com cerca de trinta minutos de atraso a essa 

reunião e que, nessa altura, a mesma já tinha terminado. --------  

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

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 305 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

16 do corrente mês de junho, de Alcino Anselmo Augusto, 
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residente em Odivelas, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma habitação, sita em Falachos, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 329, da freguesia de 

Tamanhos, uma vez que a mesma foi construída antes da 

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

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 301 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

12 do corrente mês de junho, de Zulmira da Conceição Fidalgo 

Pereira Vicente, residente em São Domingos de Rana, na 

qualidade de cabeça do casal, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma habitação, sita na Capela, em Vila Franca 

das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 190, 

da união de 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 da 

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

*A11*  Análise, discussão e votação relativas a um processo de 

alteração de utilização, em Vila Franca das Naves:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 311 da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

17 do corrente mês de junho, de Paulo Jorge Inácio Gaspar de 

Castro Dias, residente em Vila Franca das Naves, a entregar o 

título de propriedade que lhe havia sido solicitado, tendo em 

vista a alteração de uso pretendida, descrita no processo 

06/2013/5. -------------------------------------------------------------  

Atendendo a que, por despacho do anterior senhor Presidente 

da Câmara, datado de 22/04/2013, foi deferida a pretensão do 

requerente, respeitante à utilização de um armazém para oficina 

e tendo, em 24/04/2013, sido solicitado ao requerente que 

apresentasse o titulo de propriedade e considerando que o 

documento já foi apresentado, a Câmara Municipal deliberou 

considerar suprida a falta decorrente da apresentação 

extemporânea do titulo de propriedade .  ---------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de processo respeitante à 

emissão de licença administrativa para regularização do Lar 

de Santa Catarina, em Reboleiro, bem como à respetiva 

isenção de taxas:  Respeitante ao assunto supra referido, foi 

presente, para além do requerimento número 327 da Liga de 

Melhoramentos da Freguesia de Reboleiro, a solicitar a isenção 

das respetivas taxas, a informação técnica prestada pela divisão 

de planeamento, licenciamento, urbanismo e ambiente a 

informar o seguinte: --------------------------------------------------  
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‘Trata o presente processo do pedido de Licenciamento para 

regularização de um edifício para Lar de Idosos (Lar de Santa 

Catarina), localizado em Reboleiro, freguesia do Reboleiro, 

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

Dado tratar-se de um edifício para Lar de Idosos, o requerente 

procedeu à consulta prévia da Autoridade de Saúde, do 

Instituto de Segurança Social I.P. e da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, da qual resultaram a emissão de Parecer 

Desfavorável da Autoridade de Saúde, solicitando um conjunto 

de alterações que foram efetuadas em projeto, e Pareceres 

Favoráveis das outras duas entidades. -----------------------------  

De acordo com o relato constante da Memória Descritiva do 

Projeto, estamos perante um edifício com início de construção 

de uma primeira fase em 1980, concluída em 1985, com 

posterior ampliação em 1992-1993. Estes dados, parecem 

indiciar que a existência do edifício poderá ser anterior à 

entrada em vigor do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(6/9/1994), não existindo no processo nenhuma prova 

documental que permita comprovar de forma inequívoca as 

datas de início e conclusão aqui relatadas. -----------------------  

Feito o enquadramento temporal e descendo à análise dos 

elementos constantes do processo, são de referir algumas 

incongruências relativamente às áreas constantes da Certidão 
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Permanente da Conservatória (Área total: 2509,00 m2 e Área 

coberta: 1558,80 m2) e às áreas referidas no projeto (Área 

total do terreno: 1981,00 m2 e Área de implantação: 

1264,00m2). -----------------------------------------------------------  

Analisando o processo à luz do enquadramento legal atual, 

definido no Regulamento do P.D.M., e tendo em consideração 

as áreas constantes do projeto, estamos perante uma operação 

urbanística que extravasa largamente os índices de 

edificabilidade previstos para o aglomerado de Reboleiro, 

nomeadamente: Coeficiente de ocupação do solo máximo 

admitido 0,25, coeficiente de ocupação do solo referido em 

projeto 0,63; Índice de utilização do solo máximo admitido 

0,50, Índice de utilização do solo referido em projeto 2,4.  

Acresce ainda o incumprimento relativo ao número de pisos 

máximo admitido, uma vez que o projeto refere 4 pisos acima 

do solo + sótão, sendo o máximo admitido para o referido 

aglomerado de 2 pisos. -----------------------------------------------  

Face ao exposto, deverão ser corrigidas as incongruências 

existentes relativamente às áreas registadas e em projeto,  

dependendo a decisão final de regularização do edifício da 

prova documental da existência do mesmo em data anterior à 

vigência do Regulamento do P.D.M. (6/9/1994), uma vez que à 

luz deste Regulamento a construção do edifício não seria 
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viável.  ------------------------------------------------------------------  

O chefe da divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou estar de acordo com o teor da informação. --  

Tendo sido presentes documentos que comprovam que a 

construção foi anterior à data da entrada em vigor do 

Regulamento do PDM de Trancoso (06/09/1994), a Câmara 

Municipal deliberou emitir a licença administrativa para a 

regularização do Lar de Santa Catarina .  -------------------------  

Por outro lado, atendendo a que se trata de uma IPSS, (entidade 

sem fins lucrativos) e que o Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Municipio 

prevê, no seu artigo 15º, a possibilidade de isenção do 

pagamento de taxas, a Câmara Municipal deliberou aprovar a 

isenção de taxas referentes à licença em apreço, solicitada 

pela requerente.  ------------------------------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas à ratificação de 

despacho, referente à Recolha de RSU’s: De seguida, foi 

presente informação prestada pelo Júri do concurso público 

para a prestação de serviços de recolha de resíduos sólidos 

urbanos no concelho de Trancoso, a dar conta que alguns 

interessados tinham apresentado lista de erros e omissões do 

caderno de encargos e que, depois de analisados, os mesmos, 

havia entendido que não deveriam ser aceites e como tal 
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propunha, ao órgão competente para a decisão de contratar, a 

sua rejeição. -----------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: ---  

‘Face à necessidade do cumprimento dos prazos legais, no que 

concerne às respostas aos erros e omissões identificados pelos 

interessados, no âmbito do concurso público para a prestação 

de serviços de recolha dos resíduos sólidos urbanos no 

concelho e dada a urgência na resposta, determino a rejeição 

da lista de erros e omissões identificados pelos interessados,  

mediante proposta feita pelo júri do procedimento de acordo 

com o nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -  

Deverá este despacho ser sujeito à ratificação, na próxima 

reunião da Câmara Municipal.’ -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara, de 17 /06/2014, rejeitando as listas de 

erros e omissões apresentadas por alguns concorrentes, em 

conformidade com o parecer prévio do júri do procedimento. -  

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

despacho relativo à abertura de concurso público urgente 

para ‘Recolha de RSU’s’: Em seguida, o senhor Presidente da 

Câmara exarou o seguinte despacho: -------------------------------  

‘A Câmara Municipal de Trancoso deliberou, em 10-04-2014, 

proceder à abertura de um concurso público internacional para 
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a contratação de uma prestação de serviços, tendo em vista a 

recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho, por um 

período de 2 anos. ----------------------------------------------------  

Porém, a conclusão deste procedimento concursal e 

consequente adjudicação daquela prestação de serviços, não 

irá acontecer antes do final do próximo mês de julho, podendo 

inclusive, se ocorrerem eventuais reclamações ou outros 

incidentes processuais, transitar para o mês de agosto. ---------  

Ora, terminando o atual contrato de prestação de serviços, 

relativo à recolha dos resíduos sólidos urbanos no concelho, 

outorgado entre o Município e a empresa Ecoambiente, S.A., no 

próximo dia 30 de junho, e face à situação do concurso público 

internacional acima referida, importa com celeridade, 

providenciar uma solução contratual alternativa. ----------------  

Assim, e porque o Município não pode deixar de assumir as 

suas obrigações legais, no que respeita à garantia das 

condições de higiene e salubridade públicas, e também porque 

esta Autarquia não possui os meios, quer técnicos, quer 

humanos, capazes de assegurar a recolha dos resíduos sólidos 

urbanos no concelho, determino, nos termos do n° 3 do artigo 

35° da Lei n° 75/2013 de 12 de setembro, dada a manifesta 

necessidade e urgência na contratação dos serviços já citados, 

a abertura de concurso público urgente, nos termos da Lei, 
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fixando um prazo mínimo para apresentação das propostas, de 

24 horas. ---------------------------------------------------------------  

Mais determino, de acordo com o caracter urgente e inadiável 

da contratação a realizar, a emissão de parecer prévio 

vinculativo favorável à mesma, em conformidade com o 

previsto no artigo 73° da Lei n° 83-C/2013 de 31 de dezembro, 

designadamente os seus números 4 e 11. --------------------------  

Determino ainda, a aprovação do caderno de encargos e 

respetivo programa de procedimentos, fixando como valor 

base, 25.000€. ---------------------------------------------------------  

O presente despacho, deverá ser objeto de ratificação, para os 

devidos efeitos, na próxima reunião de Câmara. -----------------  

Á Divisão Financeira para cabimentar. ----------------------------  

A Divisão Administrativa para implementar.’ ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por maioria, a 

proposta apresentada pelo senhor Presidente da Câmara, 

ratificando-a, no que diz respeito à emissão de parecer prévio 

vinculativo, previsto nos nos 4 e 11 do artigo 73º, da Lei nº 66-

B/2012 de 31 de dezembro, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, por considerarem não existir fundos 

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

Intervindo, o senhor vereador Eduardo Pinto salientou que este 

concurso só acontece, porque não se conseguiu operacionalizar 
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o camião do município que se pensava que pudesse solucionar o 

problema, enquanto não é concluído o outro procedimento 

concursal que está em curso. ----------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, usou da palavra a senhor vereadora 

doutora Cristina Inocêncio, para formular as seguintes 

questões/opiniões: ----------------------------------------------------  

‘1 – Houve lugar a pedido de parecer prévio, em reunião de 

Câmara Municipal, relativamente a este concurso? --------------  

2 – Em face do valor e das competências do Presidente da 

Câmara, tais despachos, mesmo os de lançamento de concursos 

urgentes, estão na sua competência. Estando na sua 

competência, então não têm de ser votados pelo órgão 

executivo, pois viola-se o princípio da especialidade.’  ----------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que esse 

pedido estava agora a ser solicitado e que o seu despacho só 

veio a esta reunião para obter parecer prévio e não por causa da 

competência na realização da despesa. -----------------------------  

*A15*  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 1168: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Registo de propriedade da viatura 84-77-PO 588 16-06-2014 65,00 € 
Aquisição de 12 lâmpadas para viaturas - Stock 589 16-06-2014 21,70 € 
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Reinspecção da viatura 53-35-CF 590 16-06-2014 30,54 € 
Aquisição de rolos de papel de impressão 591 16-06-2014 41,60 € 
Aquisição de ferro de soldar 592 16-06-2014 43,81 € 
Aquisição de Tubos hidráulicos para máquina Newholland 593 16-06-2014 113,75 € 
Aquisição de 1 rolamento para limpa bermas 594 16-06-2014 86,10 € 
Aquisição de 1 termoacumulador e 2 serpentinas para estádio 
municipal 

595 30-04-2014 2.833,92 € 

Total 3.236,42 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1186: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de 1 adaptador para JCB 600 16-06-2014 18,45 € 
Aquisição de 1 telemóvel para o colaborador José Bernardo 601 17-06-2014 29,90 € 
Aquisição de 100 chapéus de palha para oferecer em diversos 
eventos 

602 17-06-2014 190,65 € 

Correção a estimativa efetuada 147-Seguros 18-06-2014 500,00 € 
Correção a estimativa efetuada 148-Seguros 18-06-2014 4.500,00 € 
Correção a estimativa efetuada 150-Seguros 18-06-2014 2.000,00 € 
Correção a estimativa efetuada 151-Seguros 18-06-2014 600,00 € 
Correção a estimativa efetuada 152-Seguros 18-06-2014 500,00 € 
Correção a estimativa efetuada 153-Seguros 18-06-2014 4.500,00 € 
Correção a estimativa efetuada 154-Seguros 18-06-2014 800,00 € 
Correção a estimativa efetuada 156-Seguros 18-06-2014 500,00 € 
Correção a estimativa efetuada 157-Seguros 18-06-2014 3.000,00 € 
Correção a estimativa efetuada 158-Seguros 18-06-2014 12.000,00 € 
Correção a estimativa efetuada 159-Seguros 18-06-2014 4.000,00 € 
Correção a estimativa efetuada 160-Seguros 18-06-2014 800,00 € 
Correção a estimativa efetuada 161-Seguros 18-06-2014 5.500,00 € 
Correção a estimativa efetuada 398/2014 18-06-2014 2.500,00 € 
Seguros de acidentes pessoais - Assembleia Municipal 603 18-06-2014 600,00 € 

Total 42.539,00 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1314: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Seguro para a viatura 84-77-PO 604 19-06-2014 372,51 € 
Formação de motorista transporte coletivo de crianças 605 19-06-2014 145,00 € 
Aquisição de material para reparação de tasquinhas 606 20-06-2014 739,59 € 
Aquisição de pilhas recarregáveis para telefones 607 19-06-2014 20,00 € 
Renovação de certificado de motorista 608 19-06-2014 30,00 € 

Total 1.307,10 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1241: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Recolha de RSU's no concelho 609 24-06-2014 26.500,00 € 
Aquisição de arranjo de flores 610 24-06-2014 25,01 € 

Total 26.525,01 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1244: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Publicação em DR do concurso da Recolha de RSU's 611 25-06-2014 206,03 € 

Correcção a estimativa juros empréstimo BPI 
Corr.23-
JurosBPl 

23-06-2014 1.250,00 € 

Total 1.456,03 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 



 
 

Ata  n . º    1 2  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    26 -0 6 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

por maioria, ratificar os despachos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

com base na informação relativa ao cálculo dos fundos 

disponiveis. ------------------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: -----------------------------------------  

De seguida, foram presentes alguns processos de despesa já 

paga, através de despacho, constantes da relação que se segue: -  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 

688 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 
Pagamento refeições pré-
escolar 

805,74 € 18-06-2014 

689 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 
Pagamento refeições pré-
escolar 

929,70 € 18-06-2014 

856 Maria Alice Melo dos Santos Gomes 
Pagamento de material de 
limpeza 

15,00 € 23-06-2014 

866 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 
Pagamento material 1°s 
socorros 

6,85 € 18-06-2014 

867 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 
Pagamento material 1°s 
socorros 

32,55 € 18-06-2014 

939 
União das Freguesias de Vilares e 
Carnicães 

Pagamento parte protocolo 
33/2013 

5.000,00 € 16-06-2014 

943 António José Baraças 
Pagamento 1a prestação 
acordo juros 

21.143,05 € 18-06-2014 

955 Manuel Luís Rodrigues Ferra 
Serviço de lavagem de 
viaturas 

123,80 € 16-06-2014 

956 
Encanta-Restauração e Serviços de 

Trancoso, Lda 
Serviço de alimentação 460,00 € 16-06-2014 

957 Artur António Pineira Pinto 
Reparação da viatura 36-
25-XC 

183,70 € 16-06-2014 

963 
Banco Comercial Português, SA ( 
Millennium) 

Processo de circularização 
prestação de contas 

123,00 € 18-06-2014 

964 Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
Processo de circularização 
prestação de contas 

123,00 € 23-06-2014 

965 Torres & Filho, Lda 
Inspecção da viatura 44-
82-NM 

30,54 € 23-06-2014 

967 
Associação Cultural e Desportiva Vila 

Franca das Naves 

Pagamento resto contrato 
programa 4/2014 

3.000,00 € 23-06-2014 

969 
Aguas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. 
Dist. de  Águ a  

Ligação da água Casa do 
Bandarra 

17,85 € 18-06-2014 

970 Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
Requisição de caderneta 
de cheques 

21,00 € 18-06-2014 

975 PT Comunicações, S.A. 
Fatura de comunicação C. 
Isaac Cardoso 

12,29 € 20-06-2014 

976 Stericycle Portugal, Lda 
Pagamento da recolha de 
cadáveres 

49,74 € 19-06-2014 

977 Agrupamento de Escolas de Trancoso 
Pagamento refeições 1o 
ciclo 

2.706,51 € 20-06-2014 

978 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A 
. 

Publicação de anúncio de 
aposentação 

82,86 € 18-06-2014 

992 M.S. Mendonça, Lda 
Reparação da 
fotocopiadora 

257,87 € 19-06-2014 

993 Guarda Nacional Republicana - Trancoso 
Serviços de segurança 
feira 

980,37 € 20-06-2014 

995 
Bandarra Cooperativa Agrícola do 

Concelho de Trancoso 

Pagamento parte protocolo 
90/2009 

1.500,00 € 19-06-2014 
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996 
Raia Histórica - Associação Desenv. 

Nordeste da Beira 

Pagamento parte protocolo 
7/2014 

2.500,00 € 19-06-2014 

1008 Grupo Desportivo de Trancoso 
Pagamento parte protocolo 
11/2014 

5.500,00 € 24-06-2014 

1034 
Conservatória do Registo Predial de 
Trancoso 

Registo de propriedade da 
viatura 84-77-PO 

65,00 € 20-06-2014 

1009 
ECOAMBIENTE - Consultores de 

Engenharia, Gestão e e Prestação de 

Serviços, S.A 

Recolha e transporte de 
Resíduos 

12.667,00 € 25-06-2014 

1011 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal 

Reposição de Equilíbrio 
Financeiro - parcial 

85.000,00 € 25-06-2014 

1029 Luís Manuel Ramalho Saraiva, Lda Inspecção de tacógrafo 329,56 € 25-06-2014 

1030 O Sol é Essencial, S.A. 

Publicação de Alteração 

Plano de Pormenor de 

Salvaguarda do Centro 

Histórico 

172,20 € 25-06-2014 

1031 Jorinterior - Jornal o Interior, Lda 
Publicação de mensagem 
de felicitação 

148,83 € 25-06-2014 

1032 José Ribeiro & Cruz, Lda 
Serviço de afiar discos da 
máquina 7 funções 

24,55 € 25-06-2014 

1033 Stericycle Portugal, Lda 
Pagamento da recolha de 
cadáveres 

227,22 € 25-06-2014 

1036 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal 

Pagamento prolongamento 
pré-escolar 

712,77 € 25-06-2014 

1037 Centro Social e Paroquial de Trancoso 
Pagamento prolongamento 
pré-escolar 

1.208,61 € 25-06-2014 

1054 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A 
. 

Publicação de avisos 206,03 € 25-06-2014 

1055 
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A 
. 

Publicação de avisos 41,43 € 25-06-2014 

Total 146.408,62 €  
 

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, 

com base na informação relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis. A senhora vereadora doutora Ivone Mouco não 

participou na discussão e votação das ordens de pagamento 

números 1011 e 1036, tendo, nestes casos, o senhor Presidente 

exercido o voto de qualidade. ---------------------------------------  

*A17*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

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

sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 
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artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

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

*A18*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A19*  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:  

 
 


