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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 16 DE JULHO DE 2014. -----------------------  

*A1* Aos 16 dias do mês de julho 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 Augusto Rente, doutora Cristina Inocêncio e 

doutor Rogério Tenreiro. --------------------------------------------  

*A2* Às 14,30 horas, após haver declarado aberta a reunião, o senhor 

Presidente da Câmara começou por se referir ao ponto 1 da 

ordem de trabalhos, respeitante à apreciação do pedido de 

suspensão de mandato apresentado pelo senhor vereador doutor 

João Rodrigues que, seguidamente, se reproduz: -----------------  

‘João António Figueiredo Rodrigues, Vereador Municipal, nos 

termos do art.º. 77º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com 

as alterações posteriormente introduzidas, venho solicitar a V.  

Exª a suspensão do meu mandato como membro do órgão 

executivo do município, por um período 45 dias, atendendo a 

que vou estar temporariamente afastado da área do nosso 

concelho.---------------------------------------------------------------  

Solicito ainda a V.ª Ex.ª que este requerimento seja submetido 



 
 

Ata  n . º    1 3  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    16 -0 7 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

à apreciação da Câmara Municipal, na sua próxima reunião, a 

fim de a vaga criada ser ocupada o mais rapidamente possível, 

conforme o previsto no artigo 79º da citada lei.’ -----------------  

Acrescentou o senhor Presidente que, atendendo ao período já 

decorrido, após a apresentação daquele pedido de suspensão e 

ao facto de o senhor vereador doutor João Rodrigues já se 

encontrar ausente do país, havia chamado para o substituir o 

senhor doutor Rogério Tenreiro, nos termos do disposto no nº. 

1 do artigo 59º da Lei 169/99 de 18 de setembro, com as 

alterações, posteriormente, introduzidas. --------------------------  

Apreciado o pedido de suspensão, a Câmara Municipal 

deliberou autorizar aquele período de suspensão de mandato, 

por parte do senhor doutor João Rodrigues, reconhecendo, 

ainda, legitimidade ao senhor doutor Rogério Tenreiro para o 

substituir, como vereador no executivo municipal.  --------------  

Aproveitando a ocasião, todos os membros do executivo eleitos 

pelo Partido Socialista, para além de darem as boas vindas ao 

novo vereador da Câmara Municipal,  formularam votos de que 

o seu empenho e colaboração possam contribuir para ajudar a 

resolver os problemas a todos os trancosenses. -------------------  

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 
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número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 26 

do passado 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 do senhor 

vereador doutor Rogério Tenreiro, por não ter estado presente 

nessa reunião, foi,  ainda, deliberado afixar a referida ata no 

átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso e 

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 133, datado de 15 do corrente mês de julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 607.054,80 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 172.544,08 €. ----------------  

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

*A5* Intervenções: Seguidamente, usou da palavra o senhor 

vereador doutor Rogério Tenreiro, para abordar o assunto 

referente à construção do novo quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso. Assim, começou por afirmar que 

tinha conhecimento, por um lado, que a candidatura que a 

Associação Humanitária viu aprovada, no âmbito do P.O.V.T.,  
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teria que estar concluída, quer física, quer financeiramente, até 

31 de dezembro de 2015 e, por outro lado, que haveria 

compromisso da Câmara Municipal em disponibilizar o terreno 

necessário à implantação do novo quartel. Continuando, disse 

que, de acordo com a informação de que dispunha, quer a 

localização na ‘Vila Cruz’, quer a localização junto ao campo 

de futebol estariam descartadas. Como tal, perguntou o que 

pensava, de uma forma célere, o executivo fazer e se já tinha 

encontrado alguma alternativa de terreno disponível que 

viabilizasse aquela construção. -------------------------------------  

*A6* De seguida, interveio o senhor vereador doutor Augusto Rente 

para formular as seguintes questões: -------------------------------  

1 – Houve alterações ao programa que estava previsto para a 

Feira de São Bartolomeu. Qual o custo inerente ao novo 

programa? -----------------------------------------------------------  

2 – Tendo decorrido o leilão de bens patrimoniais da firma 

‘Chupas & Morrão, S.A.’, quais foram as aquisições feitas 

pela Câmara Municipal? Lotes de terreno e mobiliário?-------  

3 – Continua a ser intenção do município adquirir o Palácio 

Ducal? ---------------------------------------------------------------  

Para responder à questão formulada pelo senhor vereador 

doutor Rogério Tenreiro, usou da palavra o senhor Presidente 

da Câmara que começou por perguntar àquele senhor vereador 
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se ele tinha alguma solução, o qual, imediatamente, respondeu 

que não, mas que, atendendo a que as possíveis localizações na 

‘Vila Cruz’ e junto ao campo de futebol não seriam viáveis, 

acompanhava a opinião daqueles que defendem a construção em 

frente às Portas do Prado, não descartando, no entanto, outra 

solução que viesse a ser disponibilizada. --------------------------  

Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara, em 

nome de todos os membros da maioria no executivo, disse que 

lamentava profundamente a incapacidade da maioria do anterior 

executivo que, durante 4 anos, não conseguiu resolver o 

problema do terreno para o quartel dos bombeiros, bem como a 

irresponsabilidade da direção dos Bombeiros Voluntários por 

ter lançado um concurso de empreitada, sem ter terreno 

disponível. Acrescentou que ainda não havia uma solução para 

o problema, mas que o executivo tudo tem feito nesse sentido,  

promovendo diversas reuniões com os possíveis proprietários 

do terreno localizado junto ao mercado grossista, engº. 

Fernando Cabral e Santa Casa da Misericórdia de Trancoso e 

ainda com a direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

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

Ainda acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara 

informou que havia dado entrada nos serviços camarários, em 3 

do corrente mês de julho, um ofício enviado pela Associação 
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Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, onde,  

para além de se referir que a proposta de terreno alternativa, 

junto ao mercado grossista, não seria viável, pelo seu 

afastamento e pela indefinição dos titulares da propriedade, se 

solicitava, também, a concessão de um subsídio, no montante 

de 143.750€, tendo em vista a aquisição do terreno sito na 

Quinta do Conde, junto à central de camionagem. ----------------  

Referiu depois que, na sequência desse ofício, havia sido 

solicitado, aos serviços técnicos do município, um parecer 

acerca das hipotéticas localizações do quartel, quer junto à 

central de camionagem, quer junto ao mercado grossista, do 

qual entregou cópias aos senhores vereadores e no qual, 

claramente, se diz que a localização junto à central de 

camionagem, por se tratar de um espaço urbanizável e em zona 

de proteção do Centro Histórico, não se destina à implantação 

de equipamentos coletivos, enquanto que a localização junto ao 

mercado grossista será a aconselhável, por se tratar de um 

espaço de reserva para equipamentos coletivos. ------------------  

Continuando a usar da palavra, acerca da possível aquisição 

dos terrenos sitos na ‘Vila Cruz’, o senhor Presidente da 

Câmara deu conta de uma reunião havida com a direção da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso e com o senhor doutor Álvaro Guerreiro, na qualidade 
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de mandatário do município e do oficio que, consequentemente,  

foi enviado ao senhor Secretário de Estado da Administração 

Local que se reproduz na integra: -----------------------------------  

‘Declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação 

e autorização de tomada de posse administrativa da parcela 

necessária à ‘Ampliação/Construção do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso’: -------------------------------------------  

Venho informar que, no passado dia 2 de julho, teve lugar uma 

reunião, com a presença da Direção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, bem 

como o Dr. Álvaro Guerreiro, na qualidade de mandatário do 

Município, no processo de providência cautelar com o n° 

411.12.9 EBCTB, que corre termos no Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Castelo Branco. -----------------------------------------  

Nessa reunião, fomos informados que a provável duração para 

a decisão do recurso entretanto interposto da decisão que 

indeferiu a providência cautelar não é compaginável com a 

necessidade de iniciar os trabalhos necessários para a 

construção do quartel de bombeiros, com vista a garantir o 

financiamento adstrito ao mesmo. ----------------------------------  

Nessa medida, informo que o Município não irá responder ao 

recurso, apenas por considerar que o mesmo não terá efeito 

útil dentro do prazo imposto para o início da construção, sem 
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prejuízo deste Município, bem como a Associação Humanitária, 

manterem interesse no prédio objeto da expropriação para a 

construção do novo quartel.  -----------------------------------------  

Mais informo que, na perspetiva de lograrmos a obtenção de 

um acordo com os proprietários do prédio objeto de 

expropriação, o Município irá diligenciar no sentido de marcar 

uma reunião com os mesmos, e com o único desiderato de obter 

uma solução consensual e rápida que permita à Associação 

Humanitária iniciar os trabalhos de construção. -----------------  

Quero reiterar o interesse do Município no prédio rústico 

objeto de expropriação e apelar a V. Exa, para que as 

diligências que o Município desenvolve neste momento para a 

obtenção de acordo, não devem obstar à necessidade da 

Secretaria de Estado da Administração Local responder ao 

recurso e apresentar as necessárias alegações.’ -----------------  

Afirmou ainda que, na perspetiva de um acordo, se iria 

promover, no mais curto espaço de tempo possível, uma reunião 

com o senhor Dr. Pinto Ribeiro, advogado da família dos 

proprietários do terreno objeto de expropriação. ------------------  

Concluindo este assunto, acerca das possíveis localizações para 

o novo quartel e face ao ofício atrás referido, enviado pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso e entrado nos serviços camarários em 3 do corrente 
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mês de julho, o senhor Presidente da Câmara apresentou s 

declaração que seguidamente se reproduz: -------------------------  

-------------------------------‘DECLARAÇÃO ------------------------  

Por carta datada de 03/07/2014, a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso veio solicitar o pagamento 

da quantia de 143.750,00€ (cento e quarenta e três mil, 

setecentos e cinquenta euros), prevista em orçamento, para 

aquisição de um terreno onde pretendem implantar o novo 

quartel.  ----------------------------------------------------------------  

Solicitado parecer técnico aos serviços da câmara, o mesmo 

conclui e transcreve-se: "Verifica-se que se encontra em zona 

de espaço predominantemente urbano - Espaço urbanizável e 

em zona de proteção do centro histórico de Trancoso (Não se 

enquadrando em espaço de reserva para equipamentos 

coletivos) " ------------------------------------------------------------  

Assim, o licenciamento da obra no local pretendido é de 

duvidosa possibilidade, face ao Plano Diretor Municipal em 

vigor. -------------------------------------------------------------------  

O Plano Diretor Municipal, como é consabido, é o instrumento 

de gestão do território que deve nortear as decisões de gestão 

e planeamento do território e ao qual os titulares de órgãos 

autárquicos devem obediência absoluta. ---------------------------  

Esclarece-se, a título informativo, que a violação do Plano 
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Diretor Municipal faz incorrer os titulares do órgão executivo 

em responsabilidade contra-ordenacional e criminal. -----------  

Assim, considerando que a localização do novo quartel de 

bombeiros, junto à Central de Camionagem, poderá violar o 

Plano Diretor Municipal, impendendo sobre o novo executivo o 

dever de zelar pelo integral cumprimento das suas normas, sob 

pena de responsabilidade contra-ordenacional e criminal; -----  

Considerando que a localização pretendida importa custos 

acrescidos e incomportáveis para o Município, nomeadamente 

ao nível das acessibilidades e infra-estruturas de apoio ao 

novo quartel; ----------------------------------------------------------  

Considerando os graves problemas de segurança e fluxo 

rodoviário inerentes à localização pretendida; -------------------  

Considerando que a localização pretendida conflitua, na nossa 

perspectiva, com a muralha, nomeadamente com as Portas do 

Prado, causando um impacto visual negativo, que urge evitar 

dado o seu peso histórico e turístico; ------------------------------  

Considerando que, pese embora a Associação solicite o 

pagamento de um subsídio de 150 000, 00€ (cento e cinquenta 

mil euros), o custo de aquisição do terreno ascenderia ao 

montante de 300 000,00€ (trezentos mil euros), importância a 

que o Município seria inevitavelmente chamado a 

comparticipar a curto prazo, dada a escassez de recursos da 
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários para o 

efeito; ------------------------------------------------------------------  

Considerando que a difícil situação financeira do Município, 

causada pelas inúmeras dívidas contraídas pelo anterior 

executivo, obriga a uma contenção de custos; --------------------  

Considerando que, na nossa perspectiva, uma correta gestão e 

planeamento do território se deve traduzir na deslocalização 

do novo quartel de Bombeiros para uma zona limítrofe à malha 

urbana, diminuindo dessa forma os riscos de conflitos na 

circulação, designadamente nas saídas de emergência. ---------  

Veja-se, a título de exemplo, o local de construção do novo 

quartel de Bombeiros da Guarda, capital do distrito. ------------  

Entendemos que o Município só poderá comparticipar a 

aquisição de um terreno que respeite o Plano Diretor 

Municipal e manifestamos a nossa absoluta discordância sobre 

a localização pretendida junto à Central de Camionagem. ------  

Mais, apelamos à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, à Santa Casa da Misericórdia e ao 

Eng. Fernando Cabral para que seja encontrada uma solução 

consensual, com vista à implantação do novo Quartel de 

Bombeiros junto ao Estádio Municipal, zona prevista para 

equipamentos de acordo com o Plano Diretor Municipal. -------  

Solução consensual para a qual o Município já apresentou 
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diversas propostas e que não mereceu, até à presente data, a 

anuência dos intervenientes em causa. -----------------------------  

O Município mantém total disponibilidade para continuar a 

dialogar com a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, por forma a encontrar uma solução 

consensual e no estrito cumprimento da lei.’  ----------------------  

Intervindo, o senhor vereador doutor Rogério Tenreiro concluiu 

que, na sua opinião, não seria viável a concretização do projeto 

aprovado, no âmbito do P.O.V.T., face à posição assumida pela 

maioria no executivo municipal.  ------------------------------------  

Para responder à 1ª questão formulada pelo senhor vereador 

doutor Augusto Rente, respeitante aos custos inerentes ao 

programa da Feira de São Bartolomeu, usou da palavra a 

senhora vereadora doutora Ivone Mouco para afirmar que o 

custo do programa definitivo era mais baixo, cerca de 8.000€, 

que o programa provisório proposto, como se iria ver, quando 

fosse analisado o ponto 5 da ordem de trabalhos. -----------------  

Relativamente à 2ª questão apresentada por aquele vereador, 

referente à aquisição de bens em leilão, respondeu o senhor 

vereador doutor Paulo Matias para afirmar que, depois de se 

concretizar o objetivo principal da deslocação à Guarda, 

adquirindo 22 lotes de terreno, por cerca de 133.000€, já com 

comissões e IVA incluídos, o que, na sua opinião, foi um bom 
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negócio para o município, ainda houve a oportunidade de, por 

pouco mais de 900€, se comprar um conjunto constituído por 

diversas secretárias, armários, portáteis e outros equipamentos, 

o que constituiu um ótimo negócio. --------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara 

acrescentou que foi com muita tristeza que viu a Câmara 

Municipal desfazer-se daqueles lotes de terreno, mas que era 

com muita satisfação que os via regressar ao património do 

município e que, no futuro, se iriam destinar alguns deles a 

construção, enquanto outros se iriam destinar a uma zona 

verde, tornando aquela área mais agradável. No que diz 

respeito aos equipamentos adquiridos, afirmou que iriam 

permitir, em parte, mobilar a antiga Casa dos Magistrados e o 

edifício onde funcionou o quartel da GNR. ------------------------  

Quanto à 3ª questão formulada pelo senhor vereador doutor 

Augusto Rente, referente à aquisição do Palácio Ducal, o 

senhor Presidente da Câmara referiu que o assunto, submetido à 

apreciação da Assembleia Municipal de Trancoso, havia, aí, 

obtido muita recetividade por parte dos membros que a 

constituem e que havia aprovado a aquisição, por um valor até 

375.000€. Acrescentou que ainda não tinha decorrido a reunião 

final com o proprietário do imóvel, tendo em vista a sua 

aquisição, mas que já havia conjugação de vontades nesse 
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sentido. Por outro lado, referiu que esta era a altura ideal para 

a aquisição do imóvel, tendo em vista a formulação de uma 

candidatura aos fundos comunitários, destinada à recuperação 

do edifício, pois este executivo só pretende concretizar projetos 

em terrenos do município e não nos de terceiros. -----------------  

*A7* Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

propôs que o ponto 2 da ordem de trabalhos, relativo ao cálculo 

dos fundos disponíveis, fosse analisado depois de apreciados os 

pontos 6 e 7 da mesma ordem, por os mesmos terem 

implicações diretas no cálculo do valor daqueles fundos. -------  

Esta proposta foi aprovada por unanimidade, por parte de 

todos os membros do executivo presentes. ------------------------  

ORDEM DO DIA 

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

*A8* Seguidamente, foi presente o requerimento número 331 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

27 do passado mês de junho, de Maurício Afonso Lopes, 

residente em Castaide, a solicitar isenção de licença de 

utilização para um cabanal, sito no lugar de Vale Azedo, em 

Castaide, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2001, 

da união das freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria)  

e Souto Maior, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 
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agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A9* De seguida, foi presente o requerimento número 332 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 30 do 

passado mês de junho, de Catarina Isabel Alexandre Maria, 

residente em Castanheira, a solicitar isenção de licença de 

utilização para um palhal, sito no lugar de ribeiro do chão, em 

Castanheira, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 290, 

da freguesia de Castanheira, uma vez que o mesmo foi 

construído 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 isento de licença de utilização. --------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 333 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

30 do passado mês de junho, de Catarina Isabel Alexandre 

Maria, residente em Castanheira, a solicitar isenção de licença 

de utilização para uma habitação, sita na rua do Bocal, em 

Castanheira, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 291, 

da freguesia de Castanheira, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de agosto de 1951. -------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A11*  De seguida, foi presente o requerimento número 334 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 30 do 

passado mês de junho, de Maria Neves Gabriel Azevedo, 

residente em Odivelas, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma habitação, sita na rua do Meio, em Póvoa 

do Concelho, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 384, 

da freguesia de Póvoa do Concelho, 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. --------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 346 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

2 do corrente mês de julho, de Maria de Fátima Freire Pires 

Fernandes, residente em Torres, a solicitar isenção de licença 

de utilização para uma arrecadação, sita na rua da Aldeia da 

Igreja, em Torres, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

297, da união das freguesias de Freches e Torres, 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 
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interessada, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A13*  De seguida, foi presente o requerimento número 347 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 2 do 

corrente mês de julho, de Maria de Fátima Freire Pires 

Fernandes, residente em Torres, a solicitar isenção de licença 

de utilização para uma arrecadação, sita na rua da Eira do 

Concelho, em Torres, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 679, da união das freguesias de Freches e Torres, 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. --------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 358 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

7 do corrente mês de julho, de João Rafael Oliva de Figueiredo, 

residente em Trancoso, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma habitação, sita no lugar de Catraia, em 

Freches, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 762, da 

união das freguesias de Freches e Torres, 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. --------  
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*A15*  De seguida, foi presente o requerimento número 359 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 7 do 

corrente mês de julho, de João Rafael Oliva de Figueiredo, 

residente em Trancoso, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma habitação, sita na rua do Ouro, em Vila 

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

487, da união das freguesias de Vila Franca das Naves e Feital,  

uma vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 360 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

7 do corrente mês de julho, de João Rafael Oliva de Figueiredo, 

residente em Trancoso, a solicitar isenção de licença de 

utilização para umas arrecadações e arrumos, sitos na rua do 

Ouro, em Vila Franca das Naves, inscritos na matriz predial 

urbana sob o artigo 488, da união das freguesias de Vila Franca 

das Naves e Feital,  uma vez que os mesmos foram construídos 

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 isentos de licença de utilização. -------  
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*A17*  De seguida, foi presente o requerimento número 362 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de julho, de Maria dos Prazeres Cruz Nascimento 

Fernandes, residente em Carcavelos, a solicitar isenção de 

licença de utilização para uma habitação, sita no lugar de 

Batocais, em Rio de Mel, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 284, da freguesia de Rio de Mel, 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. --------  

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 371 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de julho, de José Pereira Marques, residente 

em Cótimos, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita na rua do Curral do Concelho, em Cótimos, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 368, da freguesia 

de Cótimos, 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. --------  

*A19*  Análise, discussão e votação acerca do auto de medição de 
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trabalhos a mais, 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 3.480€, estava em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

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

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação 

técnica prestada, deliberou aprovar o auto de medição, no 

valor de 3.480 euros. -------------------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação acerca de pedido de parecer 

prévio para prestação de serviços relativa à realização da 

Feira de São Bartolomeu/2014: Em seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, sobre o assunto em epígrafe, apresentou 

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

‘Prestação de serviços de animação da Feira de São 

Bartolomeu 2014 – Parecer prévio vinculativo -------------------  

Tendo em conta que a Feira de São Bartolomeu é um evento 

secular e de enorme importância e impacto no concelho de 

Trancoso, que esta feira se encontra prevista no orçamento 

municipal do presente ano e que para o sucesso da mesma é 

imprescindível a existência de animação musical, durante os 
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vários dias em que esta decorre, e considerando: ----------------  

- Que nos termos do disposto no n° 4 do artigo 73° da Lei  

83-C/2013 de 31/12 carecem de parecer prévio 

vinculativo, entre outros, todos os contratos de aquisição 

de serviços, designadamente no que respeita a: -------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades 

de tarefa e avença. -----------------------------------------  

- E que nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 11 do artigo 73° da Lei 83-

C/2013 de 31/12, da competência do órgão executivo. -----  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços de animação 

da Feira de São Bartolomeu, edição de 2014.  ---------------------  

À contabilidade para cabimentar 87.500€.’ -----------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto nos 

números 4 e 11 do artigo 73º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de 

dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, relativo à contratação de serviços de animação da 

Feira de São Bartolomeu 2014, com a abstenção da senhora 

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

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta de anulação do 

procedimento referente à contratação de um empréstimo de 

médio e longo prazo, no montante de 3,5 milhões de euros:  
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Em seguida, o senhor Presidente da Câmara, sobre o assunto em 

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

‘Atendendo: -----------------------------------------------------------  

1 - Ao prazo já decorrido (mais de 1 ano e meio), após a 

abertura do procedimento respeitante à contratação de um 

empréstimo de médio e longo prazo, no montante de 3,5 

milhões de euros, a que não foram alheios, quer o facto de se 

estar a apurar o montante global das dívidas reivindicadas 

pelos empreiteiros, resultantes de obras executadas sem 

qualquer procedimento concursal, quer o facto de 

permanecer grande indefinição quanto ao futuro da empresa 

municipal e às implicações financeiras que o seu 

endividamento poderá acarretar para o município; -----------  

2 - e, às alterações ocorridas no mercado financeiro, com 

grandes possibilidades de o município conseguir, neste 

momento, melhores condições negociais que as que foram 

propostas, na sequência da deliberação camarária de 

22/11/2012; ---------------------------------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal revogue a deliberação de 

22/11/2012, respeitante à abertura de um procedimento para a 

contratação de um empréstimo de médio e longo prazo, no 

valor de 3,5 milhões de euros, bem como as consequentes 

deliberações referentes àquele assunto, com efeitos retroativos 
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a 30/06/2014. ----------------------------------------------------------  

Por outro lado, proponho que a receita proveniente da 

antecipação do montante desse empréstimo, seja retirado do 

cálculo que vem sendo feito para os fundos disponíveis. --------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta nos seus exatos termos, tendo votado contra os 

senhores vereadores do PSD, doutor Augusto Rente, doutora 

Cristina Inocêncio e doutor Rogério Tenreiro que 

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

‘A Câmara Municipal de Trancoso, em reunião de 27/09/2013, 

aprovou a minuta de contrato de empréstimo para Saneamento 

Financeiro, após a necessária autorização da Assembleia 

municipal, relativamente a um empréstimo de 3.500.000 euros.  

Nos termos da alínea a) do nº. 1 do artº 46º e al. C) do nº. 1 do 

artº. 2º da lei de organização e processo do tribunal de Contas, 

estão sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 

todos os atos de que resulte o aumento da dívida pública das 

autarquias locais.-----------------------------------------------------  

Nos termos do artº 81º da referida lei,  o prazo de remessa para 

efeitos da fiscalização prévia do Tribunal de Contas é de 20 

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

Até à emissão de Visto, os atos, contratos e demais 

instrumentos, não podem produzir qualquer efeito (nº. 4 do 
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artº. 45º na redação da lei nº 61/2011 de 7 de dezembro). ------  

Desde que este executivo tomou posse, tal como resulta das 

diversas atas de reunião, não promoveu, como deveria e foi 

sucessivamente lembrado pelas informações técnicas, o envio 

para efeitos de visto prévio do referido empréstimo, como era 

sua obrigação legal, o que determina que o Município de 

Trancoso, isto é a sua maioria socialista, incorra na violação 

de normas financeiras, que para além de constituírem 

fundamento para a recusa de visto, constituem causa de 

responsabilidade financeira autónoma, nos termos do artº 65º, 

1 al.  f) da lei do Tribunal de Contas. ------------------------------  

Para além desta violação de lei, o executivo através do voto da 

maioria socialista conferiu eficácia financeira ao empréstimo, 

antes de o mesmo ter sido objeto de visto, violando mais uma 

vez a lei do tribunal de Contas. -------------------------------------  

O pedido de anulação deste empréstimo, sem que outra 

justificação coerente fosse apresentada, visa tão só, branquear 

estas ilegalidades, desrespeitando-se as leis e assim também os 

cidadãos que em nós confiaram. ------------------------------------  

São estas as razões do nosso voto contra, apurando 

responsabilidades, e que incorrem na violação da Lei, como 

aliás sempre alertámos.’ ---------------------------------------------  

Acerca deste assunto, os membros eleitos pelo PS apresentaram 
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a seguinte declaração de voto: --------------------------------------  

‘A revogação daquela deliberação só agora acontece, face às 

enormes ilegalidades cometidas pela anterior maioria, 

nomeadamente com os problemas resultantes da criação da 

PACETEG, SA e construção de equipamentos e da assinatura 

de contratos sem qualquer visto do Tribunal de Contas, bem 

como da incerteza quanto ao processo de fusão da PACETEG, 

SA com a empresa municipal e ainda de um conjunto de cerca 

de 15 obras, no valor de aproximadamente 2.500.000€, 

mandadas executas pela anterior maioria, sem qualquer 

procedimento concursal. ---------------------------------------------  

Só agora, a atual maioria no executivo dispõe de valores que 

lhe permitem elaborar, com rigor e seriedade, uma nova 

proposta de saneamento financeiro da autarquia, constatando-

se que os 3.500.000€ previstos são claramente insuficientes e 

não acautelavam o valor para pagar as obras atrás referidas, 

realizadas sem procedimento concursal.  ---------------------------  

Mais uma vez, se lamenta a situação financeira caótica que se 

vive atualmente na Câmara Municipal, da qual salientamos os 

cerca de 6.500.000€ de empréstimos de médio e longo prazo já 

contraídos, os cerca de 5.000.000€ que será necessário 

contrair no novo empréstimo, para pagar dividas, algumas com 

mais de 10 anos e ainda os cerca de 9.000.000€ resultantes das 
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3 obras realizadas no âmbito da parceria público-privada. -----  

Para além da grave situação financeira em que o municipio se 

encontra, fruto da irresponsabilidade da anterior maioria, há 

ainda um conjunto de obras urgentes a realizar, 

nomeadamente: --------------------------------------------------------  

- A reabilitação do edifício dos Paços do Concelho, 

certamente o pior a nível do país; -----------------------------  

- A reabilitação da praça municipal; ----------------------------  

- A reabilitação do mercado de gado; ---------------------------  

- A reabilitação da antiga cantina, junto à Escola Primária 

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

- A reparação do edifício anexo ao Convento dos Frades, 

com gravíssimas infiltrações de água; ------------------------  

- A reparação do Centro de Interpretação Isaac Cardoso,  

com graves problemas de inundações, na cave; -------------  

- bem como, a reparação de muitas estradas municipais e de 

vários edifícios degradados, em todo o concelho.’ ----------  

*A22*  Análise, discussão e votação de propostas de aumento 

temporário de fundos disponíveis:  --------------------------------  

Seguidamente, respeitantes ao assunto referido em epígrafe, o 

senhor Presidente da Câmara apresentou as duas propostas que 

se transcrevem na íntegra: -------------------------------------------  

--------------------------PROPOSTA 1  -------------------------------  
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‘Considerando os constrangimentos legais impostos pela lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, com as regulamentações 

introduzidas pelo decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 

encontrando-se previsto no art.º 4º da lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro e no art.º 6º do decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho a possibilidade da Câmara Municipal de Trancoso, 

através de deliberação do órgão executivo, proceder à 

antecipação dos fundos disponíveis,  apresento à votação a 

proposta de aumento temporário de fundos disponíveis.  ---------  

O n.º 2 do art.º 6º do decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho 

estabelece que o aumento temporário dos fundos disponíveis 

"só pode ser efetuado mediante recurso a montantes a cobrar 

ou a receber dentro do período compreendido entre a data do 

compromisso e a data em que se verifique a obrigação de 

efetuar o último pagamento relativo a esse compromisso". ------  

Considerando que os Fundos Disponíveis à data da 

apresentação da presente proposta são positivos, não sendo 

ainda assim suficientes para satisfazer a totalidade do valor do 

compromisso, proponho que o executivo da Câmara Municipal 

de Trancoso delibere aprovar a antecipação de Fundos 

Disponíveis em conformidade com o disposto na alínea c) do 

n.º 1 do art.º 4º da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, nos 

seguintes termos: -----------------------------------------------------  
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a) O aumento temporário de fundos disponíveis corresponde ao 

compromisso assumido relativo à Cobertura de Prejuízos da 

TEGEC, EM,  relativos ao exercício económico de 2013 

(processo identificado pelos números sequenciais de 

compromisso 4107 e 5186), sendo que o valor líquido atual 

totaliza 657.214,48 €; ---------------------------------------------  

b) Não existe prazo de realização uma vez que a deliberação 

produziu efeitos imediatos; ---------------------------------------  

c) A obrigação de realização do último pagamento, previsto no 

n.º 2 do art.º 6º do decreto-lei n.º 128/2012, de 21 de junho 

ocorre no mês de Dezembro de 2014, conforme acordo de 

pagamento estabelecido entre as partes e que se anexa à 

presente proposta; -------------------------------------------------  

d) Antecipar receitas, no valor de 600.000€, conforme tabela 

seguinte: ------------------------------------------------------------  

Mês da receita a 
antecipar 

Tipo de Receita 
a antecipar 

Valor das receitas 
a antecipar 

Outubro Receitas Gerais 200.000€ 
Novembro Receitas Gerais 200.000€ 
Dezembro Receitas Gerais 200.000€ 

 

Mais se propõe, que a decisão de antecipação temporária seja 

assumida com efeitos a 1 de julho do corrente ano, devendo ser 

incorporada no cálculo de Fundos Disponíveis para o mês de 

julho de 2014. ---------------------------------------------------------  

Trancoso, 10 de julho de 2014. -------------------------------------  
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O Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------  

---------------Acordo de Regularização de Dívida  ----------------  

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

1º - O Município de Trancoso , com sede no Largo do 

Município, Trancoso, identificado pelo número de Pessoa 

Coletiva 501143726, representado pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Amílcar José Nunes Salvador, e em nome 

da mesma outorgando com poderes para o ato, -------------------  

2º - A T.E.G.E.C. - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, EM , com o NIP 

508521920, representado pelo Senhor Presidente do Conselho 

de Administração, António Carlos Camejo Martins entidade 

adiante designada por Beneficiária.--------------------------------  

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

- A beneficiária é uma empresa municipal, cujo capital é detido 

na totalidade pelo Município, tendo como objeto, promover, 

apoiar e desenvolver atividades de caráter cultural, social,  

educativo, desportivo, recreativo, turístico e de proteção 

ambiental no Município de Trancoso, através, entre outras 

formas, da conceção, construção, gestão, manutenção, 

exploração e dinamização de equipamento e infraestruturas 

municipais, pelo que, e de acordo com o previsto no n°. 2, do 

artigo 40°, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, o Município de 
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Trancoso aprovou a transferência financeira de verbas de 

forma a assegurar o equilíbrio dos resultados do exercício 

económico de 2013, no valor global de 1.327.214.50 €; ------  

- O valor em dívida à data do presente acordo relativo às 

transferências aprovadas no âmbito do estabelecido no n°. 2, 

do artigo 40°, da Lei 50/2012, de 31 de agosto, ascende a um 

total de 657.214,48 €; ---------------------------------------------  

- A situação financeira em que atualmente se encontra o 

Município, que impede no entanto o cumprimento atempado 

das suas obrigações e o pagamento do valor em dívida das 

transferências aprovadas para os fins referidos. --------------  

As partes celebram o presente Acordo de Regularização de 

Dívida, adiante designado de Acordo. -----------------------------  

O presente Acordo reger-se-á pelos termos e condições 

constantes das cláusulas seguintes, que os contraentes já leram 

e, merecendo o seu integral acordo e aceitação, assinam. ------  

1º O Município confirma a existência e validade da dívida 

relativa às transferências aprovadas para efeitos de cobertura 

de prejuízos do exercício económico de 2013, no valor de 

657.214,48 €, (seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e 

catorze euros e quarenta e oito cêntimos), reconhecendo por 

isso ser o Beneficiário, credor do Município pela mencionada 

quantia. ----------------------------------------------------------------  
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2° O Município de Trancoso assume pelo presente acordo, 

cumprir o pagamento do valor em dívida, até ao final de 2014, 

em prestações mensais, as quais serão definidas de acordo com 

as disponibilidades de tesouraria do Município. -----------------  

3º Com o estabelecimento do presente acordo, determina-se a 

revogação do acordo de pagamento estabelecido entre as 

partes, com objeto idêntico, em 19 de dezembro de 2013. -------  

Trancoso, 30 de junho de 2014. -------------------------------------  

Pela Beneficiária. ----------------------------------------------------  

Pelo Municipio.’ ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, com efeitos a 

partir de 1 do corrente mês de julho, tendo votado contra os 

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

--------------------------PROPOSTA 2  -------------------------------  

‘Considerando os constrangimentos legais impostos pela lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, com as regulamentações 

introduzidas pelo decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 

encontrando-se previsto no art.º 4º da lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro e no art.º 6º do decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho a possibilidade da Câmara Municipal de Trancoso, 

através de deliberação do órgão executivo, proceder à 

antecipação dos fundos disponíveis, apresento à votação a 
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proposta de aumento temporário de fundos disponíveis. ---------  

O n.º 2 do art.º 6º do decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho 

estabelece que o aumento temporário dos fundos disponíveis 

"só pode ser efetuado mediante recurso a montantes a cobrar 

ou a receber dentro do período compreendido entre a data do 

compromisso e a data em que se verifique a obrigação de 

efetuar o último pagamento relativo a esse compromisso". ------  

Considerando que os Fundos Disponíveis à data da 

apresentação da presente proposta são positivos, não sendo 

ainda assim suficientes para satisfazer a totalidade do valor do 

compromisso, proponho que o executivo da Câmara Municipal 

de Trancoso delibere aprovar a antecipação de Fundos 

Disponíveis em conformidade com o disposto na alínea c) do 

n.º 1 do art.º 4º da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, nos 

seguintes termos: -----------------------------------------------------  

a) O aumento temporário de fundos disponíveis, corresponde 

ao compromisso assumido relativo ao Contrato Programa 

estabelecido com a TEGEC, EM , (processo identificado pelo 

número sequencial de compromisso 5137), sendo que o seu 

valor é de 200.000,00 €; ------------------------------------------  

b) A obrigação de realização do último pagamento, previsto no 

n.º 2 do art.º 6º do decreto-lei n.º 128/2012, de 21 de junho 

ocorre no mês de Dezembro de 2014, conforme acordo de 
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pagamento estabelecido entre as partes e que se anexa à 

presente proposta; -------------------------------------------------  

c) Antecipar receitas, no valor de 200.000€, conforme tabela 

seguinte: ------------------------------------------------------------  

Mês da receita a 
antecipar 

Tipo de Receita 
a antecipar 

Valor das receitas 
a antecipar 

Novembro Receitas Gerais 100.000€ 
Dezembro Receitas Gerais 100.000€ 

 

Mais se propõe, que a decisão de antecipação temporária seja 

assumida com efeitos a 1 de julho do corrente ano, devendo ser 

incorporada no cálculo de Fundos Disponíveis para o mês de 

julho de 2014 ----------------------------------------------------------  

Trancoso, 10 de julho de 2014. -------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------  

---------------Acordo de Regularização de Dívida  ----------------  

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

1º - O Município de Trancoso , com sede no Largo do 

Município, Trancoso, identificado pelo número de Pessoa 

Coletiva 501143726, representado pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Amílcar José Nunes Salvador, e em nome 

da mesma outorgando com poderes para o ato, -------------------  

2° - A T.E.G.E.C. - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

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

NIP 508521920, representado pelo Senhor Presidente do 

Conselho de Administração, António Carlos Camejo Martins 
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entidade adiante designada por Beneficiária. ---------------------  

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

- A beneficiária é uma empresa municipal, cujo capital é detido 

na totalidade pelo Município, tendo como objeto, promover, 

apoiar e desenvolver atividades de caráter cultural, social,  

educativo, desportivo, recreativo, turístico e de proteção 

ambiental no Município de Trancoso, através, entre outras 

formas, da conceção, construção, gestão, manutenção, 

exploração e dinamização de equipamento e infraestruturas 

municipais, pelo que como apoio aos encargos resultantes da 

implementação das atividades acima referidas, a Câmara 

Municipal, mediante Contrato-Programa outorgado em 25 de 

julho de 2013, deliberou, conceder à citada empresa um 

subsidio no valor de 200.000€. -----------------------------------  

- A situação financeira em que atualmente se encontra o 

Município, impede o cumprimento atempado das suas 

obrigações, de acordo com o estabelecido no contrato-

programa. -----------------------------------------------------------  

As partes celebram o presente Acordo de Regularização de 

Dívida, adiante designado de Acordo. -----------------------------  

O presente Acordo reger-se-á pelos termos e condições 

constantes das cláusulas seguintes, que os contraentes já leram 

e, merecendo o seu integral acordo e aceitação, assinam. ------  
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1º O Município confirma a existência e validade do Contrato-

Programa outorgado em 2013, já vencido, no valor de 200.000 

€, (duzentos mil euros), reconhecendo por isso ser o 

Beneficiário, credor do Município pela mencionada quantia. ---  

2º O Município de Trancoso assume pelo presente acordo, 

cumprir o pagamento do valor em dívida, até ao final de 2014.  

Pela Beneficiária. ----------------------------------------------------  

Pelo Municipio.’ ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, com efeitos a 

partir de 1 do corrente mês de julho, tendo votado contra os 

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

*A23*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, atendendo à anulação do empréstimo 

anteriormente aprovado e consequentemente das receitas 

provenientes do mesmo e, ainda, ao aumento temporário dos 

fundos disponíveis (assuntos já aprovados nesta reunião), 

deliberou mandar proceder ao cálculo dos fundos disponíveis, 

com base nas deliberações referidas e com efeitos a partir de 

1 de julho de 2014. ---------------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

despachos relativos a processos de despesa:  --------------------  
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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 1274: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Inspecção da viatura 79-94-LM 612 25-06-2014 45,72 € 
Registo predial de prédio rústico 613 25-06-2014 250,00 € 
Aquisição de lâmpada para vídeo projetor 614 25-06-2014 180,00 € 
Aquisição de material para reparação de tasquinhas Corr.606 25-06-2014 44,28 € 
Participação no Leilão Organizado pela empresa Leilosoc Sa. 615 26-06-2014 5.000,00 € 

Total 5.520,00 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1282: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Publicação da revisão do PDM em DR e outros jornais 616 27-06-2014 636,55 € 
Aquisição de material para reparação de tasquinhas 617 27-06-2014 37,72 € 

Total 674,27 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1322: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de 50lts de lixívia 618 02-07-2014 9,10 € 
Aquisição de 1 tubo de hidráulico para JCB 40-NH-35 619 02-07-2014 107,32 € 
Aquisição de contentores para recolha de resíduos 620 02-07-2014 4.674,00 € 
Aquisição de material para máquina Newholland 621 02-07-2014 234,19 € 
Aquisição de 4 pneus para viatura 79-94-LM 622 02-07-2014 630,00 € 
Aquisição de 1 bateria para viatura 60-AC-36 623 02-07-2014 120,00 € 
Aquisição de mesa digitalizadora (Tablet Stylus Pen) 624 02-07-2014 615,00 € 
Notificação por não cumprimento de identificação de condutor - 
viatura 70-14-NR - excesso de velocidade 625 05-06-2014 232,50 € 

Total 6.622,11 € 
 

Processos de despesa enviados a despacho – informação 1326: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Fornecimento e aplicação de peças para viatura 70-14-NR 626 04-07-2014 381,00 € 
Reinspeção da viatura 70-14-NR 627 04-07-2014 7,66 € 
Lavagem da viatura 84-77-PO 628 04-07-2014 50,00 € 
Aquisição de 4 pneus para viatura 84-77-PO 629 04-07-2014 380,00 € 
Aquisição de aspressores para manutenção de jardins e zonas verdes 630 04-07-2014 545,75 € 
Aluguer de purificador de água - edifício CMT 631 04-07-2014 105,00 € 
Execução de talude junto ao mercado do gado 632 04-07-2014 885,60 € 
Emolumentos Tribunal de Contas - Processo 1175/2013 633 18-06-2014 20,60 € 
Emolumentos Tribunal de Contas - Processo 21/2012 634 18-06-2014 137,31 € 
Reforço cabimento de seguros 73-seguros 04-07-2014 394,96 € 
Reforço cabimento de seguros 82-seguros 04-07-2014 134,13 € 

Estimativa de custos com seguro dos bombeiros 
161-

seguros 
04-07-2014 5.700,00 € 

Total 8.741,01 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os despachos constantes da relação 
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anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD. --  

*A25*  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. 

718 Agrupamento de Escolas de Trancoso 
Pagamento de refeições 
Pré Escolar 

459,20 01-07-2014 

951 Eliseu & Filhos, Lda Serviço de remoção de viga 1.377,60 26-06-2014 

968 Moto Clube Cavaleiros D. Dinis 
Pagamento parte protocolo 
27/2014 

10.000,00 27-06-2014 

997 
União das Freguesias de Vila Franca das 

Naves e Feital 

Pagamento parte protocolo 
10/2014 

1.917,00 01-07-2014 

1035 Companhia de Seguros Allianz, S.A. Pagamento Seguros 402,87 26-06-2014 

1038 
Associação Cultural e Recreativa da 

Freguesia de Rio de Mel 

Pagamento de refeições 
Pré Escolar 

159,95 01-07-2014 

1039 
Centro Social Paroquial de Vila Franca 

das Naves 

Pagamento de refeições 
Pré Escolar 

4.438,59 26-06-2014 

1040 Freguesia de Reboleiro 
Pagamento de refeições 
Pré Escolar 

526,83 27-06-2014 

1041 Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais 
Pagamento de refeições 
Pré Escolar 

340,89 03-07-2014 

1051 
EDP Comercial - Comercialização de 

Energia, S.A. 

Fatura de fomec. energia 
elétrica 

175,35 26-06-2014 

1052 
EDP Comercial - Comercialização de 

Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia 
elétrica 

145,25 26-06-2014 

1083 Agrupamento de Escolas de Trancoso 
Pagamento de refeições 
Pré Escolar 

122,56 01-07-2014 

1102 Agrupamento de Escolas de Trancoso 
Pagamento de refeições 
Pré Escolar 

115,46 01-07-2014 

1104 Leilosoc, SA Participação em Leilão 5.000,00 27-06-2014 

1110 Moto Clube Cavaleiros D. Dinis 
Pagamento resto protocolo 
27/2014 

10.000,00 04-07-2014 

1111 Freguesia de Póvoa do Concelho 
Pagamento parte protocolo 
31/2013 

7.500,00 09-07-2014 

1112 Torres & Filho, Lda 
Pagamento inspeção 
veiculo 53-35-CF 

30,54 14-07-2014 

1113 Companhia de Seguros Allianz, S.A. Pagamento Seguros 537,16 07-07-2014 

1115 Sérgio Paulo Barros Dinis 
Pagamento publicidade 
revista "I Like This" 

747,30 10-07-2014 

1116 Pedro António Condesso Quelhas 

Prestação Serviços 

Electricidade e 

Telecomunicações 

2.484,60 11-07-2014 

1117 
Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária 

Pagamento de coima 232,50 07-07-2014 

1122 Artur António Pineira Pinto 
Pagamento bateria para 
veiculo 85-54-OP 

160,15 14-07-2014 

1123 
Bandarra Cooperativa Agrícola do 

Concelho de Trancoso 

Fatura de fornecimento de 

adubo para relvados/jardins 

em Trancoso 

775,92 15-07-2014 

1125 César Augusto Ribeiro 
Pagamento material para a 
EBI Trancoso 

47,90 14-07-2014 

1126 
Encanta-Restauração e Serviços de 

Trancoso, Lda 

Pagamento de refeições 
Pré Escolar 

3.515,73 15-07-2014 

1127 
Encanta-Restauração e Serviços de 

Trancoso, Lda 

Pagamento de refeições 
Pré Escolar 

108,56 15-07-2014 

1131 
Hélder Duarte Pereira da Conceição 
Almeida 

Pagamento de material 

para reparação das 

retroescavadoras 

371,96 15-07-2014 

1132 
Hélder Duarte Pereira da Conceição 
Almeida 

Fatura de reparação da 
viatura 88-96-QF 

184,50 15-07-2014 

1134 José Ferreira dos Santos Unipessoal, Lda 
Pagamento de lanche - 

Comemoração "25 de Abril" 
45,90 14-07-2014 

1143 Paulo Jorge Martins Ramos 
Fatura de fornecimento de 
flores 

84,99 15-07-2014 



 
 

Ata  n . º    1 3  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    16 -0 7 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

1144 
Peças Bandarra - Acessórios de 

Automóveis, Lda 

Fatura de material para 

reparação da viatura 80-EI-

83 

51,40 15-07-2014 

1145 
Peças Bandarra - Acessórios de 

Automóveis, Lda 

Fatura de material para 

reparação da viatura 52-

GN-34 

77,21 15-07-2014 

1146 
Peças Bandarra - Acessórios de 

Automóveis, Lda 

Fatura de material para a 
viatura 44-82-NM 

8,39 15-07-2014 

1147 
Peças Bandarra - Acessórios de 

Automóveis, Lda 

Faturas de material para as 

viaturas: 44-82-NM, 87-08-

CX, 73-AT-05, 01-BO-22 

240,06 15-07-2014 

1148 
Peças Bandarra - Acessórios de 

Automóveis, Lda 

Pagamento de fatura de 
água destilada 

15,55 15-07-2014 

1149 
António Sousa - Informática e 

Telecomunicações, Unipessoal, Lda 
Faturas de computadores 3.319,13 15-07-2014 

1150 
António Sousa - Informática e 

Telecomunicações, Unipessoal, Lda 
Faturas de computadores 2.027,92 15-07-2014 

1151 Santiago & Ca, Lda 

Fatura de fornecimento de 

material para construção de 

box - Centro Recolha de 

Animais 

108,31 15-07-2014 

1152 Santiago & Ca, Lda 

Fatura de fornecimento de 

material para lavagem de 

viaturas 

114,55 15-07-2014 

1153 Santiago & Ca, Lda 

Fatura de fornecimento de 

material - escavações 

arqueológicas 

94,32 15-07-2014 

1154 Santiago & Ca, Lda 

Fatura de fornecimento de 

material - escavações 

arqueológicas 

8,50 15-07-2014 

1159 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 
Trancoso, Lda 

Pagamento de cartuchos 
massa lubrificar 

144,06 15-07-2014 

1160 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Pagamento de material 

para reparação da 

retroescavadora e do Moto 

serra 

235,55 15-07-2014 

S1 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Pagamento Spray 
lubrificante 

15,38 15-07-2014 

1162 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Pagamento coletes das 
roçadoras 

184,50 15-07-2014 

1163 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Pagamento de material 

para reparação do Corta 

Relva, das Roçadoras e do 

Limpa Bermas 

750,67 15-07-2014 

1164 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 

Pagamento de Orbitrol de 

Direção -retroescavadora 
1.076,25 15-07-2014 

1165 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 

Trancoso, Lda 
Pagamento de Corta Sebes 395,50 15-07-2014 

1166 Aguiarcouto, Unipessoal, Lda 
Fatura de revisão dos 
extintores 

106,95 15-07-2014 

1167 Aguiarcouto, Unipessoal, Lda 
Fatura de revisão dos 
extintores 

87,27 15-07-2014 

1168 Aguiarcouto, Unipessoal, Lda 
Fatura de revisão dos 
extintores 

98,40 15-07-2014 

1169 
AIPEL-Associação de Inspectores 

Portuenses de Elevadores 

Fatura de inspeção e 
reinspeção de elevadores 

276,75 15-07-2014 

1170 Ambimed - Gestão Ambiental, Lda 

Fatura de recolha de 

seringas e agulhas - Centro 

de Recolha de Animais 

5,24 15-07-2014 

1171 
BR - Análises Ambientais e Alimentares, 
Lda 

Fatura de serviço de 
análises laboratoriais 

336,16 15-07-2014 

1172 César Castelão & Filhos, Lda 

Fatura de impressos para 

as eleições -Parlamento 

Europeu 

249,69 15-07-2014 

1173 Comeal - Com. Equip. Industrial, Lda 

Fatura de equipamento de 

resguardo para o Serviço 

de Sanidade e Salubridade 

186,76 15-07-2014 

1174 Comeal - Com. Equip. Industrial, Lda 

Fatura de equipamento de 

resguardo para o Serviço 

de Obras 

30,11 15-07-2014 

1175 Comeal - Com. Equip. Industrial, Lda 

Fatura de equipamento de 

resguardo para o Serviço 

de Proteção e Ambiente 

50,58 15-07-2014 

1176 Distrilis - Distribuidora de Produtos Fatura de fornecimento de 1.545,48 15-07-2014 
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Químicos, Lda herbicida 

1177 
Finiclasse 2000 - Comércio e Gestão 

Automóvel Intermercados, Lda 

Fatura de reparação da 
viatura 11-FB-39 

87,95 15-07-2014 

1178 
Finiclasse 2000 - Comércio e Gestão 

Automóvel Intermercados, Lda 

Fatura de fornecimento e 

montagem do motor para 

viatura 11-FB-38 

11.041,62 15-07-2014 

1179 Fundação CEFA 
Fatura de participação em 
Workshop 

50,00 15-07-2014 

1180 Fundação CEFA 
Fatura de participação em 
Workshop 

100,00 15-07-2014 

1182 Global Noticias Publicações, S. A. 
Fatura de publicação de 
aviso 

108,24 15-07-2014 

1183 Gratinai - Artes Gráficas, Lda 
Fatura de aquisição de 
Livro de Protocolo - RH 

61,50 15-07-2014 

1184 
Higitotal - Sistemas e Produtos de 
Higiene, Lda 

Fatura de material de 
Limpeza e higiene 

343,85 15-07-2014 

1185 José Ribeiro & Cruz, Lda 
Fatura de fornecimento de 
fio soldar 

38,38 15-07-2014 

1186 José Ribeiro & Cruz, Lda 

Fatura referente ao serviço 

de afiar um disco e duas 

brocas 

29,32 15-07-2014 

1187 Marques & Pereira, Lda 
Fatura de livros de registo 
de viaturas 

246,00 15-07-2014 

1188 Município da Guarda 
Fatura de inscrição na 
Feira Ibérica Turismo 

110,70 15-07-2014 

1190 
Sopinal-Fáb. Equip. Urbanos e Metalurgia, 
Ld" 

Fatura de aquisição de 

vassouras em polipropileno 
738,00 15-07-2014 

1191 Trigo, S. A. 

Fatura de material para 

Jardim de Infância de 

Trancoso - Polo 1 

133,46 15-07-2014 

1192 
Viveiros da Cava de Viriato - Comércio de 

Plantas Ornamentais, Lda 

Fatura fornecimento de 
plantas 

78,44 15-07-2014 

1193 
EDP Comercial - Comercialização de 

Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia 
elétrica 

2,81 10-07-2014 

1194 
Conservatória do Registo Predial de 
Trancoso 

Pagamento de registo 
predial de prédio rústico 

250,00 09-07-2014 

1195 Stericycle Portugal, Lda 
Fatura de recolha de 
cadáveres de animais 

284,75 15-07-2014 

1196 José Ribeiro & Cruz, Lda 
Fatura de fornecimento de 
despolidor 

15,93 15-07-2014 

1215 Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A  
Publicação de anuncio no 
Diário Republica 

41,43 15-07-2014 

Total 77.612,28 €  
 

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. --  

*A26*  Análise, discussão e votação acerca de moção respeitante à 

revogação da Portaria que classifica os hospitais do SNS: 

Em seguida, foi presente o oficio número 1796 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 4 do corrente mês de julho, 

da Assembleia Municipal da Guarda, a remeter a moção aí 

aprovada, tendo em vista a revogação da portaria 82/2014 que 
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visa proceder à classificação dos hospitais do SNS e que se 

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

-------------------------------‘MOÇÃO --------------------------------  

--------REVOGAÇÃO IMEDIATA DA PORTARIA 82/2014 -------  

----------------Classificação dos Hospitais do SNS ----------------  

Esta Portaria, referindo estudos anteriores que não visaram 

este objetivo, pretende classificar e hierarquizar em diferentes 

níveis os Hospitais do SNS. ------------------------------------------  

Esta opção política produz o esvaziamento de valências 

nucleares fundamentais ao serviço das populações. --------------  

Numa lógica de proximidade e sobretudo de salvaguardar o 

SNS tudo é posto em causa: -----------------------------------------  

No âmbito da ULS Guarda, o HSM (Guarda) enquadra-se no 

Nível I - área de influência direta, e o que acontece ao HNSA 

(Seia)? ---------------------------------------------------------------  

Mas há mais patamares, desde logo o nível II -área de 

influência direta + área de influência indireta, 

correspondendo aos hospitais de nível I da área de 

influência. Será que o HSM não pode ter uma intervenção de 

complementaridade no seio do SNS para servir as populações 

da Beira Interior? --------------------------------------------------  

Haverá intenção com o patamar de Nível III - área de 

influência direta + área de influência indireta dos hospitais 
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de Nível I e II correspondentes, em esvaziar ainda mais os 

hospitais do Interior? Só assim compreendemos o garrote de 

acesso de especialistas carenciados em diversas 

especialidades médicas. -------------------------------------------  

No patamar do Nível IV - hospitais temáticos, temos que ser 

solidários na exigência de manter todas as valências e o 

combate a concentração para evitar a diminuição da 

acessibilidade dos utentes do Interior a esses hospitais, 

nomeadamente Hospital Pediátrico de Coimbra e IPO em 

Coimbra. ------------------------------------------------------------  

A publicação da referida Portaria ainda é mais acintosa uma 

vez que, sem qualquer discussão pública nem audição prévia de 

qualquer entidade, faz uma profundíssima reorganização 

hospitalar, que corresponderia ao encerramento generalizado 

de dezenas ou centenas de serviços hospitalares. -----------------  

Importa enfatizar a contradição com as declarações públicas 

dos responsáveis políticos na área da saúde, quando prometem 

que não haverá encerramentos. É necessário desmascarar as 

reais intensões do conteúdo político da portaria numa 

estratégia de destruição do SNS. Deverá ser definitivamente 

revogada. --------------------------------------------------------------  

A verdade é exposta desde a sua publicação, pois não há 

qualquer estudo prévio a fundamentar a proposta nem qualquer 
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análise das suas consequências. Por conseguinte, não é uma 

reforma hospitalar mas sim uma decisão administrativa e 

política de encerramento de dezenas de serviços hospitalares, 

visando continuar a destruição do SNS e o afastamento dos 

recursos públicos dos cidadãos, favorecendo o grande sector 

privado. ----------------------------------------------------------------  

É importante questionar sobre as intenções do governo em 

suprimir vagas, algumas com a designação de especialmente 

carenciadas e depois podemos ser confrontados com o 

encerramento desses serviços, mais ainda quando houve 

protocolos entre a ULS da Guarda e outros hospitais na 

formação médica. -----------------------------------------------------  

Parece mesmo haver a intenção de não fixar jovens médicos 

nas valências que consideramos como carenciadas, com a 

abertura de concursos de colocação ao abrigo de legislação 

específica para "carenciados", denotando uma total falta de 

orientação interna do Ministério da Saúde. -----------------------  

Enquanto eleitos pelo Povo entendemos que devemos lutar ao 

lado dos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos e outros 

técnicos de saúde para unirmos vontades na defesa de serviços 

carenciados, mas muito necessários as populações do Interior, 

não podemos permitir o encerramento ou concentração por 

razões meramente economicistas. -----------------------------------  
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Tanto falam em CIM das Beiras e Serra da Estrela é o momento 

de unir esforços para combater a intenção ministerial de 

nivelar por baixo os três hospitais da Beira Interior, Guarda, 

Covilhã e Castelo Branco, passam todos a Nível I, o que 

significa que não poderão organizar-se em complementaridade, 

com áreas indiretas reciprocas em algumas especialidades, o 

que é um completo absurdo, e não poderão continuar a 

suportar um curso de Medicina, o que implicará a breve prazo 

o esvaziamento da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI e o 

definhamento das Escolas Superiores de Saúde da Guarda e 

Castelo Branco. -------------------------------------------------------  

Não podemos permitir que a Beira Interior fique servida 

apenas por hospitais de Nível I, que não podem ter áreas de 

influência indireta, o que significa que nessas áreas deixarão 

de existir especialidades como Oftalmologia, ORL, 

Cardiologia, Gastrenterologia, Oncologia, Infeciologia, 

Obstetrícia, Neonatologia, etc. -------------------------------------  

De imediato esta em causa a UCI tia Cardiologia, depois a 

Maternidade, a Neonatologia e os outros serviços, pois não é 

uma lógica bairrista que deve imperar mas sim uma atitude 

política de combate às opções de esvaziamento paulatino do 

SNS no Interior do País. ---------------------------------------------  

Apelamos à solidariedade de todos os autarcas, representados 
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na ANMP e ANAFRE para que conjuntamente com as 

populações se defenda um Serviço Nacional de Saúde que 

promova a melhoria constante na acessibilidade e sobretudo 

potencie o princípio da equidade. ----------------------------------  

A capacidade de resposta do SNS será duramente afetada, 

serviços essenciais serão definitivamente afastados dos 

cidadãos, com claro prejuízo para a sua assistência e saúde, e 

o SNS deixará de respeitar os preceitos constitucionais. --------  

É a maior machadada no SNS desde a sua criação, por isso 

dizemos basta e exigimos a revogação da Portaria. --------------  

A Assembleia Municipal da Guarda, reunida aos trinta dias do 

mês de junho de dois mil e catorze, exige a revogação imediata 

da portaria 82/2014, a bem do nosso SNS e a bem das 

populações do nosso país, particularmente no Interior.’ --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o teor da moção 

apresentada, dando-se conhecimento desta deliberação a todos 

os organismos que tutelam a área da saúde e, também à 

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

*A27*  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. ---------------------------------------------  
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*A28*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A29*  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:  

 
 
 


