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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 29 DE DEZEMBRO DE 2014. ----------------  

*A1* Aos 29 dias do mês de dezembro 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 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, Paulo Matias, Ivone Mouco e João Rodrigues. --  

*A2* Justificação de Faltas:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência, à presente 

reunião, dos senhores vereadores Augusto Rente e Cristina 

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

*A3* Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

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

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 10 

do corrente mês de dezembro 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, por unanimidade, foi, ainda, 
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deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá-la no site do Município. ---  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

247, datado de 26 do corrente mês de dezembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 561.232,22€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 204.334,27€. ----------------  

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

*A6* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para informar que o ponto 2 da ordem de trabalhos, 

referente a um pedido de informação prévia relacionado com a 

ampliação de um edifício, em Trancoso, iria ser retirado da 

mesma, por carecer de uma apreciação mais aprofundada, tendo 

em vista uma boa decisão por parte do executivo camarário. ----  

*A7* De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues, para 

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

‘1º No seguimento da anterior questão levantada pela senhora 

vereadora Cristina Inocêncio, vimos perguntar de forma clara 

se é verdade ou não que a Escola Profissional irá deixar de 

receber a quantia de 173.000 euros, em consequência do mau 

preenchimento de mapas de horário de trabalho? ----------------  

2º Quantos meses há de salários em atraso a Professores e 
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pessoal não docente? -------------------------------------------------  

3º Qual a posição do Dr. Domingos? -------------------------------  

4º Quais as dívidas aos fornecedores? -----------------------------  

5º Tendo sido bandeira deste executivo maioritário criação de 

emprego, que providência tomou o executivo em relação ao 

fecho da fábrica das camisas de Vila Franca das Naves, 

sabendo todos que o anterior executivo havia ali investido 30 

mil euros para manter os 40 postos de trabalho? -----------------  

E o que irá fazer? -----------------------------------------------------  

6º É do meu conhecimento pessoal que foi feito em Vila Franca 

das Naves, um saneamento na Rua da Póvoa pela Câmara 

Municipal. A pergunta é qual foi o valor da despesa e quanto 

pagou o Munícipe? ---------------------------------------------------  

Se o Munícipe não pagou nada, faço a seguinte proposta: "os 

vereadores do P.S.D., entendem que doravante todos os 

saneamentos por fazer, sejam feitos e pagos pelo Município, 

tratando desta forma todos os Munícipes com a devida 

igualdade. -------------------------------------------------------------  

7º Como correu a Feira de Stª Luzia? Quantos criadores de 

ovelhas vieram? Quantos criadores de vacas estiveram 

presentes? Quanto custou o almoço? Quais os restaurantes 

consultados? Solicito cópia de todo processo, onde se incluem 

os resultados. ---------------------------------------------------------  
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8º Quanto pagaram aos criadores de fora? ------------------------  

9º Está instalada a tenda no largo da Avenida. O que se vai 

passar? Quem a vai explorar? Qual o procedimento para 

seleccionar os concorrentes? Solicito cópia deste processo. ----  

10º A junta de Freguesia de Vila Franca das Naves, no 

exercício legítimo das suas competências, tem vontade em 

voltar a ter um mercado mensal naquela Vila. --------------------  

Assim solicito que seja agendada para a próxima Assembleia 

Municipal, uma proposta que permita alterar o estatuto do 

comércio a retalho e permita criar essa feita mensal (aos 

Domingos) em Vila Franca das Naves. -----------------------------  

11º Qual o ponto de situação dos terrenos junto ao campo do 

Picoto em Vila Franca das Naves? Para quando a sua 

alienação? -------------------------------------------------------------  

12° Qual o ponto de situação dos terrenos na zona de expansão 

urbanística de Vila Franca das Naves, no local denominado de 

“Fonte Salgueiro”, nomeadamente os que se reportam ao 

pedido do senhor Delfim Côdeas? Já têm preço? Já foi 

proposta a modalidade de alienação? ------------------------------  

13º Era hábito na anterior Câmara, Vila Franca das Naves, ser 

contemplada com iluminação de Natal. Porque razão este ano 

não foi contemplada? ------------------------------------------------  

14º Vi um grupo de concertinas a actuarem em Trancoso; quem 
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pagou a vinda das concertinas? -------------------------------------  

15º Sendo Vila Franca das Naves um meio comercial porque é 

que as concertinas não foram também a V.F das Naves? --------  

16º O que se passa na Raia Histórica? Em que ponto estão as 

negociações para a fusão se é que as há? -------------------------  

Para responder às questões formuladas e relacionadas com a 

Escola Profissional de Trancoso, interveio o senhor vereador 

Eduardo Pinto que afirmou: -----------------------------------------  

‘1 – Começo por lamentar que os senhores vereadores do PSD 

venham, em reuniões do executivo, levantar questões com base 

em “porque se diz …”. Na verdade, as quantias que poderão 

deixar de se receber nada têm a ver com o bom ou mau 

preenchimento de mapas de horários de trabalho. Na sequência 

da minha intervenção, na última reunião de executivo, acerca 

deste assunto, informo que a candidatura formulada pela 

Escola Profissional de Trancoso, para o corrente ano letivo de 

2014/2015, só agora foi aprovada, com a receção do termo de 

aceitação. Como tal, desde 15 de setembro que não foi recebido 

qualquer montante referente à mesma. Ora, o que acontece é o 

seguinte: a candidatura foi formulada com base em valores 

estimados, quer no que diz respeito ao número de alunos, quer 

no que se refere aos valores de custos e proveitos. Com base 

nessas estimativas, veio a ser aprovado um montante de 
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aproximadamente 970.000€ para essa candidatura. Acontece é 

que vão desistindo alguns alunos e a Escola acaba por ser 

penalizada, nomeadamente quando as turmas ficam com menos 

de 22 alunos. Com o encerramento do ano letivo, a partir de 

outubro, o POPH, tendo como suporte os relatórios que a 

Escola lhe foi enviando e as transferências financeiras que 

foram feitas, vai reapreciar todo o processo e averiguar se 

ainda tem que efetuar mais alguma transferência para a Escola 

ou, se pelo contrário, terá de ser reembolsado de verbas 

excessivamente transferidas. ----------------------------------------  

Assim, em 2013/2014, o número de alunos que, inicialmente, 

era de cerca de 180, diminuiu, no final do ano, para 

aproximadamente 150. As desistências e as faltas dos alunos 

penalizam muito a Escola e só no ajustamento de fim de ano 

letivo é que se conhece, efetivamente, o valor final aprovado e 

transferido. ------------------------------------------------------------  

2 – Como consequência do que já referi e porque, só agora, foi 

enviado o termo de aceitação da candidatura, estão por pagar 

os vencimentos referentes aos meses de setembro, outubro e 

novembro. No entanto, prevê-se que, a curto prazo, sejam 

transferidas algumas verbas que permitam ir regularizando a 

situação. ---------------------------------------------------------------  

3 – No que diz respeito à situação do senhor Dr. Domingos, 
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informo que esse trabalhador, de um dia para o outro, pediu a 

resolução do seu contrato de trabalho, com base em salários 

em atraso. Está, neste momento, a contestar-se a ação referente 

ao pedido de indemnização. -----------------------------------------  

4 – Quanto ao atraso no pagamento a fornecedores, só posso 

esclarecer que, em finais de novembro, as dívidas a 

fornecedores e aos trabalhadores, incluindo os encargos 

sociais, rondam os 242.000€.’ --------------------------------------  

Ainda acerca da Escola Profissional de Trancoso, o senhor 

Presidente da Câmara referiu que hoje, dia 29 de dezembro, iria 

decorrer uma Assembleia Geral da Escola, onde a senhora 

vereadora Cristina Inocêncio, como membro dos órgãos sociais 

da Instituição, se poderia inteirar dos problemas que a mesma 

está a viver. -----------------------------------------------------------  

Respondendo às outras questões formuladas pelo senhor 

vereador João Rodrigues, o senhor Presidente da Câmara disse:  

‘5 – No que diz respeito ao encerramento da fábrica de 

confeções de Vila Franca das Naves, a Câmara Municipal não 

recebeu qualquer pedido de apoio, por parte do empresário. 

Eu, depois de ter tido conhecimento da situação, através da 

comunicação social, fui, pessoalmente, falar com uma 

responsável da empresa, a qual me referiu graves problemas, 

relacionados com dívidas às Finanças e à Segurança Social.  No 
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dia seguinte, falei com o empresário e ele disse-me que a 

situação era muito grave. No entanto, manifestei-lhe 

disponibilidade em poder ajudar, num espirito de solidariedade 

para com os trabalhadores. Penso que este assunto deverá, 

efetivamente, preocupar o executivo e, em 2015, ter-se-á que 

pensar naquelas pessoas que ficaram desempregadas e carecem 

de ajuda. ---------------------------------------------------------------  

6 – Relativamente ao saneamento na rua da Póvoa, em Vila 

Franca das Naves e porque o mesmo não estaria instalado a 

uma profundidade suficiente, estava ali criado um problema 

ambiental grave, com os esgotos a correrem para uma ribeira. 

Sei que a máquina do município andou lá uns dias a resolver a 

situação, mas em termos de materiais, não sei quais os custos 

inerentes aos mesmos. De qualquer forma, penso que se 

resolveu um problema grave que carecia de uma solução 

urgente. ----------------------------------------------------------------  

7 – Quanto à Feira de Santa Luzia, os parques destinados aos 

pequenos ruminantes, aproximadamente 35, estavam cheios, 

enquanto que, dos destinados aos bovinos, estavam preenchidos 

7 ou 8. Não puderam comparecer alguns criadores, devido ao 

tempo chuvoso que se fazia sentir. A feira correu bem, com 

muita gente e com intervenções técnicas importantes, prestadas 

por especialistas na matéria, que muito terão ajudado os 
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presentes no desenvolvimento da sua atividade. ------------------  

8 – Informo ainda que não foi paga qualquer importância aos 

criadores e que este evento foi desenvolvido em colaboração 

com a Cooperativa Agrícola Bandarra que assumiu as despesas 

inerentes ao funcionamento, a pequenas reparações e às 

refeições servidas aos intervenientes. O único compromisso do 

município é conceder um pequeno apoio, para ajudar a fazer 

face a parte destas despesas. ----------------------------------------  

9 – No que diz respeito à tenda instalada no Largo da Avenida, 

informo que os custos inerentes ao seu aluguer são de, 

aproximadamente, 2.700€ e teve diversos objetivos. Assim, dia 

21 do corrente mês, serviu para o “mercadinho” que ali 

funcionou. Estava, também, previsto que se, devido a condições 

atmosféricas adversas, tal fosse necessário, serviria de apoio à 

atuação das concertinas. Acrescento, desde já, que foi a 

AeneBeira que as contratou, para animarem Trancoso, na tarde 

de 23 e na manhã 24. O mesmo se passaria com a animação que 

o “pai natal”, contratado pela União de Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, promoveu, na manhã de sexta-feira, 

dia 26. Mais, na noite do dia 27, serviu de apoio à atividade 

que os finalistas da Escola Secundária de Trancoso ali 

desenvolveram. Acrescento ainda que, na passagem de ano, irá 

servir de suporte à animação que a Associação Cultural e 
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Recreativa de Trancoso, ali, irá promover, com base num 

protocolo de colaboração celebrado com o município de 

Trancoso. Penso que, nos períodos anuais compreendidos entre 

15 e 31 de dezembro, se justifica plenamente o aluguer de uma 

tenda que sirva de apoio a todas as atividades de animação 

referidas’. -------------------------------------------------------------  

Interrompendo, o senhor vereador João Rodrigues perguntou 

porque não se fazia animação em Vila Franca das Naves que 

também tem muito comércio. ----------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara concordou com o 

senhor vereador, mas acrescentou que foi a AeneBeira que 

promoveu essa animação e não a Câmara Municipal.  -------------  

Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

afirmou: ----------------------------------------------------------------  

‘10 – Relativamente ao mercado mensal de Vila Franca das 

Naves, a Câmara Municipal está disponível para, em 

colaboração com as forças vivas da terra, estudar o assunto e 

ver se estão reunidas condições para que o mesmo possa 

funcionar. No entanto, não posso deixar de me referir à 

aparente contradição que existe entre as críticas que são feitas 

nas intervenções que têm lugar nas reuniões da Assembleia 

Municipal, relativamente às feiras que o executivo vai 

promovendo e o pedido que agora é feito, no sentido de criar 
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um novo mercado mensal, naquela localidade. --------------------  

11 – Quanto aos lotes criados na zona do Picoto, em Vila 

Franca das Naves, informo que os mesmos já estão registados e 

é intenção do executivo, a curto prazo, promover a sua venda. -  

12 – No que se refere aos terrenos localizados na zona 

denominada de “Fonte Salgueiro”, naquela localidade, informo 

que os mesmos, com autorização da Assembleia Municipal de 

Trancoso, já passaram do domínio público para o domínio 

privado do município, mas aguarda-se que os serviços técnicos 

do município avaliem se os mesmos permitem edificações e 

como tal serão registados como urbanos, ou se, pelo contrário, 

não o permitem e então serão registados como rústicos. 

Seguidamente, far-se-á uma avaliação dos dois terrenos e 

proceder-se-á à sua venda. ------------------------------------------  

13 – No que diz respeito à iluminação de natal, embora 

reconheça a sua importância, devido às dificuldades 

financeiras que o município atravessa, não foi possível 

concretizar essa iniciativa, em Vila Franca das Naves e 

reconheço que, em Trancoso, a mesma foi bastante deficiente, 

uma vez que, não se recorrendo a serviços externos, o pouco 

que foi feito teve como suporte equipamentos do município. ----  

14 – Relativamente à atuação das concertinas, já respondi em 

ponto anterior. --------------------------------------------------------  
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15 – Quanto à atuação das concertinas só em Trancoso, já 

respondi que a responsabilidade é da AeneBeira. ----------------  

16 – No que diz respeito à manutenção do GAL Castelos do Côa 

– Raia Histórica, tal como consta da ata da reunião anterior, a 

Câmara Municipal de Trancoso deliberou, justificadamente, 

pela não fusão com o GAL Pró-Raia. No dia 12 do corrente 

mês, a Assembleia Geral da Raia Histórica tomou uma posição 

idêntica à já, anteriormente, assumida pelo executivo do 

município de Trancoso. Acrescento que, no dia 16, em reunião 

da CIM, na Covilhã, o senhor Presidente da Câmara Municipal 

da Guarda quis defender essa fusão, mas eu não concordei, 

contestei e todos os Presidentes dos municípios que integram a 

Raia Histórica concordaram comigo, não apoiando a posição 

do senhor Dr. Álvaro Amaro e como tal o assunto estará 

encerrado. -------------------------------------------------------------  

Será justo, aqui, salientar a ação que a Câmara Municipal de 

Trancoso teve na liderança deste processo, opondo-se à 

tentativa daquela fusão.’ --------------------------------------------  

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

informar que havia dado entrada, nos serviços camarários, mais 

uma ação, movida pela Ascop contra o município, reclamando 

151.001,13€, decorrentes de trabalhos executados na 

Reabilitação do Convento de São Francisco e no anexo ao 
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mesmo convento. Acrescentou que este assunto virá a uma 

próxima reunião do executivo, tendo em vista a constituição de 

mandatário de defesa do município. --------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9* 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 

nº 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho, 

havia sido calculado o valor dos fundos disponíveis para o 

corrente mês, verificando-se que, tendo por base as normas 

previstas no referido Decreto – Lei, na Lei nº 8/2012 de 12 de 

fevereiro, bem como as deliberações aprovadas na reunião do 

executivo de 16 de julho e o despacho do senhor Presidente da 

Câmara de 5 do corrente mês de dezembro, existe, à presente 

data, um valor positivo, tal como consta do mapa que anexou, 

no valor de 273.455,42€. ---------------------------------------------  

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

*A10*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº 1 da empreitada ‘Ampliação da Rede de Águas 

Pluviais em Trancoso (Loteamento da Fonte da Vide)’ : De 

seguida, foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, a dar conta que o auto de 

medição está em conformidade com os trabalhos realizados em 
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obra e com os preços unitários registados na proposta, 

importando no valor de 19.000€, a que acresce o Iva à taxa 

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

Em conformidade com a informação prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos, no montante de 19.000€. -------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo destinado à contratação de 

serviços de segurança a prestar pela GNR, nas feiras e 

mercados de Trancoso: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta 

que se transcreve na íntegra: ----------------------------------------  

‘Considerando a necessidade de continuar a garantir a 

presença dos elementos da GNR, junto dos Fiscais Municipais 

que, nas feiras e mercados do concelho, fiscalizam e 

acompanham a sua realização, de forma a que o seu trabalho 

seja desenvolvido com eficácia e eficiência, salvaguardando-se 

simultaneamente a sua segurança e integridade; -----------------  

Considerando ainda, que a GNR presta assim um serviço ao 

Município, serviço este que é cobrado de acordo com os 

valores fixados pelo Governo, não existindo por isso, neste 

caso concreto, qualquer possibilidade de negociação com vista 

à redução dos montantes cobrados; --------------------------------  



 
 

Ata  n . º    2 4  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    29 -1 2 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Considerando ainda que, nos termos da Legislação em vigor, 

cabe à autoridade policial local e só a esta, colaborar com o 

Município, prestando o serviço que lhe é solicitado e acima 

descrito; ---------------------------------------------------------------  

Considerando por último, que o referido acompanhamento por 

parte dos elementos da GNR, aos colaboradores do Município 

durante a realização daquelas feiras e mercados, não configura 

uma "prestação de serviços" capaz de ser assegurada pela 

oferta do mercado, sujeitando-se por isso às regras da 

concorrência, não sendo por isso possível enquadrar o caso 

concreto, nas regras gerais da contratação das prestações de 

serviço e da obrigatoriedade da respetiva redução 

remuneratória; --------------------------------------------------------  

Proponho que, e perante o interesse público que importa 

salvaguardar, seja autorizada a realização da despesa 

resultante do trabalho prestado pela GNR, com o 

acompanhamento das já referidas feiras e mercados, uma vez 

que o Município não pode deixar de assegurar que estes 

eventos se realizem e decorram com absoluta normalidade, 

segurança e legalidade. ----------------------------------------------  

Deverá a Divisão Financeira cabimentar o valor de 7.500€, 

com vista a permitir sustentar a despesa do serviço a prestar 

pela GNR de Trancoso.’ ---------------------------------------------  
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A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

73º, nomeadamente nos seus nos.  4 e 11, da Lei nº. 83-C/2013 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços. ------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo destinado à contratação de 

serviços referente a transportes escolares, através de táxi e 

ambulância, para o período compreendido entre 5 de janeiro 

e o final do corrente ano letivo:  De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘Considerando a necessidade de contratar os serviços de 

transportes escolares especiais, táxi e ambulância, para o 

período compreendido entre 5 de janeiro e o final do presente 

ano letivo, serviços estes da responsabilidade do Município e 

que o mesmo não consegue assegurar com meios próprios, 

propõe-se a emissão de parecer prévio vinculativo referente à 

contratação de serviços para os seguintes percursos: -----------  

Serviço  Percurso  Valor  Est imado  

Serviços de Táxi  
Alverca da Bei ra  -  Bouça Cova  1 .862,00€ 
Quinta  do Pinheiro  -  Aldeia  Nova  1 .127,00€ 
Quinta  da Lavagem - Aldeia  Nova  1 .764,00€ 

Serviço de  Ambulânc ia  Freches -  Trancoso  4 .312,00€ 
TOTAL 9.068,00€ 

 

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

73º, nomeadamente nos seus nos.  4 e 11, da Lei nº. 83-C/2013 
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de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a estas contratações de serviços. ----------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

transferência para 2015 dos procedimentos contratualizados 

e não concluídos em 2014, tendo como suporte a deliberação 

da Assembleia Municipal de Trancoso de 24/04/2012, 

respeitante às despesas plurianuais:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘Tendo sido efetuadas algumas adjudicações relativas a 

procedimentos que, por diversas razões, não foram concluídos 

em 2014 e como tal vieram a assumir o carácter de despesas 

plurianuais, mas que cumprem as condições previstas na 

autorização prévia concedida pela Assembleia Municipal de 

Trancoso, em sua reunião de 24/04/2012, a Câmara Municipal 

deliberou dar continuidade, em 2015, aos referidos 

procedimentos. --------------------------------------------------------  

Do teor desta deliberação, deverá ser dado conhecimento à 

Assembleia Municipal, na sua próxima reunião.’ -----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

Do teor desta deliberação deverá ser dado conhecimento à 

Assembleia Municipal, na sua próxima reunião. ----------------  
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*A14*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

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

Seguidamente, foram presentes vários processos de despesa 

com despachos de autorização e que constam da relação 

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

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Reparação da viatura 73-HG-81 Req.955 10-12-2014 411,77 € 
Descarga de tacógrafo da viatura 82-LE-58 Req.956 10-12-2014 20,00 € 
Aquisição de filtro de ar para viatura 80-EI-83 Req.957 10-12-2014 8,71 € 
Aquisição de material para viatura 84-77-PO Req.958 10-12-2014 16,58 € 
Reparação da viatura ll-FB-39 Req.959 10-12-2014 110,92 € 
Revisão da viatura ll-FB-38 Req.960 10-12-2014 681,03 € 
Aquisição de bichas flexíveis para EBI Req.961 10-12-2014 49,94 € 
Aquisição de lâmpadas p/wc EBI Req.962 10-12-2014 144,76 € 
Quota Anual - Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra Estrela 1042 10-12-2014 1.500,00 € 
Quota Anual - Rede Judiarias de Portugal 1043 10-12-2014 1.500,00 € 
Aquisição de ração para animais Req.963 12-12-2014 272,00 € 
Aquisição de ratos ópticos Req.964 12-12-2014 88,56 € 
Aquisição de lembranças p/ participantes II Mostra/Exp. Gado Req.971 12-12-2014 258,30 € 
Alinhamento de direcção da viatura 80-EI-83 Req.973 12-12-2014 15,38 € 
Aquisição de cartões de visita Req.974 12-12-2014 49,99 € 
Aquisição de 6 colunas para música ambiente Req.975 16-12-2014 315,00 € 

Correção de Estimativa 
154-

Seguros 
16-12-2014 100,00 € 

Correção de Estimativa 398 16-12-2014 250,00 € 
Ampl. Rede de águas fluviais de Trancoso-Lot. Fonte da Vide 1025 16-12-2014 20.140,00 € 
Prestação de Serviços Jurídicos 1039 16-12-2014 21.586,50 € 
Lanche de Natal Req.976 17-12-2014 1.405,74 € 
Aluguer de Tenda Req.984 19-12-2014 3.097,15 € 
Aquisição de tanque manutenção p/ Plotter Req.985 22-12-2014 35,01 € 
Aquisição de bomba de água p/ viatura 33-OU-01 Req.986 22-12-2014 445,88 € 
Correção de Estimativa N255-CGA 22-12-2014 58,64 € 
Correção de Estimativa N256-CGA 22-12-2014 2.914,65 € 
Correção de Estimativa N557-CGA 22-12-2014 209,32 € 
Correção de Estimativa N558-CGA 22-12-2014 33,88 € 
Correção de Estimativa N559-CGA 22-12-2014 300,62 € 
Correção de Estimativa N563-SS 22-12-2014 787,34 € 
Correção de Estimativa N564-SS 22-12-2014 6,42 € 
Correção de Estimativa N365-SS 22-12-2014 349,79 € 
Correção de Estimativa N566-SS 22-12-2014 355,41 € 
Correção de Estimativa N568-SS 22-12-2014 5,86 € 
Correção de Estimativa N571-SS 22-12-2014 268,59 € 
Reparação da viatura ll-FB-38 Req.994 26-12-2014 748,14 € 

Total 58.541,88 € 
 

A Câmara Municipal, atendendo a que se trata de serviços 

básicos e essenciais para o funcionamento dos serviços, 

deliberou, por maioria, ratificar os despachos constantes da 

relação anexa, tendo votado contra o senhor vereador João 

Rodrigues, por considerar não existir montante suficiente de 
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fundos disponíveis. ---------------------------------------------------  

*A15*  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. 

2494 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Contrato de fornecimento de 
energia eléctrica 

97,16 € 11-12-14 

2497 José Manuel Ramos dos Santos Fornecimento de gás 520,00 € 11-12-14 
2523 Ambimed - Gestão Ambiental, Lda Recolha de seringas e agulhas 5,24 € 12-12-14 

2534 
Alto da Broca - Associação de Produtores 
Florestais 

Pagamento protocolo 45/2014 100,00 € 15-12-14 

2538 BIOESTILHAS, LDA 
Rede Primária Faixas de Gestão 
Combustível 

34.840,08 € 12-12-14 

2548 Santiago & Ca, Lda Fornecimento de lancil e cimento 216,85 € 12-12-14 

2549 Santiago & Ca, Lda 
Fornecimento de material para 
construção prateleiras 

1.120,38 € 12-12-14 

2558 Stericycle Portugal, Lda Recolha de cadáveres de animais 78,02 € 11-12-14 

2563 
Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões 
& Associados, SROC, S.A 

Auditoria e certificação de contas 1.236,15 € 16-12-14 

2564 Pedro António Condesso Quelhas 
Prestação de Serviços de 
eletricidade e comunicações 

1.242,30 € 16-12-14 

2569 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Contrato de fornecimento de 
energia eléctrica 

172,44 € 17-12-14 

2570 
EDP Comercial - Comercialização de 
Energia, S.A. 

Contrato de fornecimento de 
energia eléctrica 

595,70 € 17-12-14 

2583 Grupo Desportivo de Trancoso Pagamento protocolo 11/2014 4.564,00 € 16-12-14 

2584 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal Gestão Equip. Cult. e Lazer, 
E.M. 

Reposição de Equilíbrio 
Financeiro - resto 

162.214,48 € 16-12-14 

2588 Biosfera, Lda Benef. Remod. Centro Municipal 
Prot. Civil 

9.458,38 € 19-12-14 

2595 
Trancosauto - Tractores e Automóveis de 
Trancoso, Lda 

Fornecimento de material para 
limpa bermas e máquinas 
sopradoras 

234,19 € 19-12-14 

2600 Município de Mêda Entrega de animais de companhia 309,60 € 17-12-14 

2605 Moisés e Filhos, Lda 
Fornecimento de gasóleo para 
aquecimento 

928,00 € 22-12-14 

2612 Tintas Varmol, Lda Fornecimento de varões e porcas 14,02 € 18-12-14 

2622 
ConstrulinK - Tecnologias de Informação, 
SA 

Plataforma Eletrônica de 
Contratação Pública 

4.920,00 € 18-12-14 

2624 
Raia Histórica - Associação Desenv. 
Nordeste da Beira 

Pagamento protocolo 7/2014 2.500,00 € 18-12-14 

2625 
ADSI-Agência para o Desenv. Sociedade 
Informação Conhecimento 

Pagamento protocolo 18/2014 2.175,00 € 18-12-14 

2659 Repsol Gás Portugal, S. A. 
Fornecimento de gás para Pav. 
Multiusos 

2.277,57 € 18-12-14 

2660 Companhia de Seguros Allianz, S.A. 
Seguro de responsabilidade civil- 
Judas 

38,40 € 19-12-14 

2689 João Carlos Barros Lobão 
Prestação de Serviços - 
Elaboração da carta arqueológica 

6.307,50 € 22-12-14 

2692 Caixa Geral de Depósitos, S.A. Comissões de transferências 66,50 € 19-12-14 
2695 Caixa Geral de Depósitos, S.A. Comissões de transferências 1,50 € 19-12-14 
2598 José Manuel Ramos dos Santos Fornecimento de gás 375,00 € 23-12-14 

2723 Marcelo Pimenta, Lda. 
Fornecimento de Sinalização 
Vertical 

867,15 € 23-12-14 

2582 
União das Freguesias de Vila Franca das 
Naves e Feital 

Pagamento protocolo 10/2014 1.913,00 € 26-12-14 

2716 Amílcar José Nunes Salvador Despesas de Deslocação 225,96 € 26-12-14 
2717 Amílcar José Nunes Salvador Despesas de Representação 16,73 € 26-12-14 

Total 239.631,30 €  
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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 o senhor vereador João Rodrigues, 

por considerar não existir montante suficiente de fundos 

disponíveis. Em relação à ordem de pagamento nº. 2584, não 

participou na discussão e votação a senhora vereadora Ivone 

Mouco. -----------------------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

revogação de processos de despesa:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘Considerando a proximidade do final do ano económico, e 

tendo em atenção a necessidade de ajustar alguns dos 

processos de despesa, relativamente aos quais não se verificou 

a sua efetiva execução, propõe-se que, relativamente aos casos 

a seguir elencados, se delibere no sentido da sua anulação. ----  

Assim: ------------------------------------------------------------------  

a) Protocolo estabelecido entre o Município de Trancoso e a 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Pedro - 

tendo o apoio em questão como objetivo financiar a 

construção de salas dedicadas à formação e ensino de 

catequese, e verificando-se a circunstância de as mesmas não 
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estarem ainda concluídas, considera-se não existirem 

condições para a manutenção do referido apoio, devendo 

proceder-se à anulação do protocolo anteriormente 

estabelecido, através de um Protocolo de Revogação. --------  

Mais se propõe que, em tempo oportuno, seja reavaliada a 

fase de execução de trabalhos e a pertinência de concessão 

de um novo apoio; -------------------------------------------------  

b) Transferência de capital concedida a Umbelina Conceição 

Mendes, com vista à recuperação da sua habitação, no 

âmbito do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitação de Munícipes Carenciados - verificando-se a não 

execução de qualquer trabalho, e considerando-se que, após 

uma revisão do processo, ser entendimento dos serviços que 

o valor necessário é significativamente menor do que o 

anteriormente aprovado, propõe-se a anulação do processo 

de despesa respetivo; ----------------------------------------------  

c) Valor global referente às quotas mensais a pagar à 

Associação de Municípios da Cova da Beira no exercício de 

2014 - tendo em atenção a atual conjuntura económica que o 

país atravessa, e por decisão do respetivo Conselho de 

Administração, não foram liquidadas aos Municípios 

associados, durante o presente exercício económico, as 

quotas da responsabilidade de cada Município, pelo que não 
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se justifica a manutenção do respetivo processo de despesa.’  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, revogando-se os 

referidos processos de despesa.-------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à alteração 

do contrato programa celebrado com a TEGEC, EEM:  De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em 

epígrafe, apresentou a seguinte proposta que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

‘- Nos termos de deliberação da Câmara Municipal de 

Trancoso de 25 de julho de 2013, autorizada em reunião da 

Assembleia Municipal de Trancoso de 12 de Setembro de 2013, 

foi celebrado, em 25 de julho de 2013, entre o Município de 

Trancoso e TEGEC - Trancoso Eventos Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M., um 

Contrato Programa que prevê o pagamento de €200.000 

(duzentos mil euros) a esta empresa, para financiamento das 

suas actividades; -----------------------------------------------------  

- Tal Contrato Programa foi dado como garantia, em 

6/08/2013, para suspensão do Processo de Execução Fiscal n° 

12872001301002570, instaurado em 27/04/2013 à TEGEC - 

Trancoso Eventos Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M., na sequência da 
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impugnação judicial das liquidações que deram origem ao 

referido processo (Proc. N° 186/13.4BECTB); --------------------  

- Face a este circunstancialismo, nenhum efeito financeiro 

poderá produzir tal Contrato Programa até que se produza 

decisão no referido processo de impugnação judicial; -----------  

- Não é previsível que tal decisão ocorra até 31 de dezembro de 

2014; -------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, propõe-se que o Contrato Programa em 

referência seja alterado, reprogramando-se o prazo do seu 

cumprimento em função da evolução do referido processo 

judicial, agendando-se, oportunamente, nova data em 

conformidade.’ --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, alterando-se o 

referido contrato-programa. ----------------------------------------  

Não participou na análise, discussão e votação da proposta a 

senhora vereadora Ivone Mouco. ----------------------------------  

Votou contra o senhor vereador João Rodrigues que 

apresentou a seguinte declaração de voto: -----------------------  

-----Declaração de Voto do senhor vereador João Rodrigues ----  

‘Voto contra, uma vez que o valor em causa está garantido por 

uma hipoteca do prédio urbano referente ao denominado 

“Antigo Quartel da GNR”, feita através de escritura pública e 
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como tal não se justificará esta alteração proposta, devendo é 

caminhar-se para a revogação do contrato-programa.’  ---------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação do 

serviço de taxas e licenças, tendo em vista a anulação de 

uma dívida de um feirante: Seguidamente, foi presente uma 

informação de setor de taxas de licenças, a dar conta que, por 

lapso, havia sido feito o processamento da conta corrente para 

pagamento do IV trimestre, nas feiras e mercados, ao senhor 

Paulo Rui Moutinho Ramos, residente em Mós, concelho de 

Vila Nova de Foz Côa, solicitando, por isso, a anulação da 

divida, já em execução fiscal, uma vez que o feirante não faz 

feiras nesse trimestre, por ser da atividade sazonal. --------------  

De acordo com a informação prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a anulação da dívida 

referida. ---------------------------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação do 

serviço de património, referente à aceitação da doação de 

um GPS, ao município de Trancoso:  De seguida, foi presente 

uma informação de setor de património, a propor, no sentido de 

dar cumprimento ao disposto na alínea j) do n.º  l do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aceitação da doação ao 

Município de Trancoso, de um GPS Trimble Geo7 H-Star, por 

parte da Associação de Municípios da Cova da Beira, conforme 



 
 

Ata  n . º    2 4  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    29 -1 2 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

o Protocolo de Entrega de Equipamentos GPS no âmbito do 

Projecto Protecmun – POVT. Propunha, ainda, que o referido 

equipamento fosse introduzido no inventário do património 

municipal com o valor de 9.993,75€, obtido por uma prospeção 

ao mercado. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a aceitação da doação 

referida, devendo o equipamento vir a fazer parte do 

património municipal, em conformidade com a informação 

prestada pelos serviços. ---------------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao plano 

anual de feiras, previsto no nº 6 do artigo 18º da Lei nº 

27/2013 de 12 de abril: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a seguinte 

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

‘Nos termos do n.º 6 do artigo 18.º da Lei n.º 27/2013 de 12 de 

Abril, "até ao início de cada ano civil, as autarquias devem 

aprovar e publicar no seu sítio na Internet o seu plano anual 

de feiras e os locais, públicos ou privados, autorizados a 

acolher estes eventos (. ..)". Para dar cumprimento a este 

normativo legal, propõe-se a adoção do seguinte plano de 

feiras e mercados para o ano de 2015: ----------------------------  

- Mercado Semanal de Trancoso: -----------------------------------  

Mês de janeiro: 2, 9, 16, 23 e 30. -------------------------------  
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Mês de fevereiro: 6, 13, 20 e 27. -------------------------------  

Mês de março: 6, 13, 20, e 27. ----------------------------------  

Mês de abril: 3, 10, 17, 24 e 30. --------------------------------  

Mês de maio: 8, 15,22 e 28. -------------------------------------  

Mês de junho: 5, 12, 19 e 26. -----------------------------------  

Mês de julho: 3, 10, 17, 24 e 31. --------------------------------  

Mês de agosto: 7, 14, 21 e 28. ----------------------------------  

Mês de setembro: 4, 11,18 e 25. --------------------------------  

Mês de outubro: 2, 9, 16, 23 e 30. ------------------------------  

Mês de novembro: 6, 13, 20, e 27. ------------------------------  

Mês de dezembro: 4, 11, 18, 24 e 31. --------------------------  

- Feira do Fumeiro e dos Sabores: 27 e 28 de fevereiro e 1, 7 e 

8 de março (a realizar no Pavilhão Multiusos e em parceria 

com a AeneBeira e a Associação de Desenvolvimento Raia 

Histórica). -------------------------------------------------------------  

- Feira de São Bartolomeu em Trancoso: no período 

compreendido entre 7 a 24 de agosto (aos senhores feirantes do 

Mercado Semanal será permitido operar no dia 8 e/ou 22, para 

além dos dias do mercado semanal de 14 e 21). ------------------  

- Feira da Castanha: 6,7 e 8 de novembro. ------------------------  

- Feira de Santa Luzia em Trancoso: 13 de dezembro. -----------  

- Feira de São José em Vila Franca das Naves: 19 de março. --  

- Feira de São Pedro em Vila Franca das Naves: 29 de junho. -  
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- Feira de São Martinho em Vila Franca das Naves: 11 de 

novembro.’ -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, cumprindo-se o 

estipulado no n.º 6 do artigo 18.º da Lei n.º 27/2013 de 12 de 

Abril.  -------------------------------------------------------------------  

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

do tarifário para 2015, apresentado pela empresa Águas da 

Teja, SA e prevista no contrato de concessão: Seguidamente, 

foi presente o requerimento número 3541 que deu entrada na 

secretaria da Câmara, em 17 do corrente mês de dezembro, da 

empresa Águas da Teja, S.A., a enviar proposta de tarifário 

para 2015, correspondente à atualização de tarifas e preços, de 

acordo com as fórmulas de revisão do tarifário, constantes no 

contrato de concessão. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a revisão de tarifário 

apresentada pela empresa Águas da Teja, S.A., atendendo a 

que as atualizações de tarifas e preços estão previstas no 

contrato de concessão celebrado com aquela empresa. ---------  

Do teor desta deliberação, deverá ser dado conhecimento à 

empresa Águas da Teja, S.A.. ---------------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

isenção de taxas:  De seguida, foi presente o requerimento 



 
 

Ata  n . º    2 4  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    29 -1 2 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

número 3423 que deu entrada na secretaria da Câmara, em 1 do 

corrente mês de dezembro, da empresa Agri-Caetano, Limitada, 

com sede em Trancoso, a solicitar isenção de taxas, no âmbito 

do apoio ao empreendedorismo, para instalação da sua atividade 

de comércio de produtos agrícolas, pecuários, bricolagem e 

jardim. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar a requerente do 

pagamento da taxa prevista na alínea b) do nº 1 do artigo 19º 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Licenças e Outras Receitas do Municipio, em conformidade 

com o previsto no nº 2 do artigo 15º do mesmo Regulamento, 

uma vez que a requerente está na fase de início da sua 

atividade e se presume que irá criar alguns postos de 

trabalho. ---------------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de apoios: -----------------  

*A23*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a seguinte proposta que se 

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

‘Considerando a necessidade de protocolar com as diversas 

entidades parceiras do Município, os valores a transferir com 

vista a comparticipar o custo da contraprestação pela 

disponibilização da componente CAF do ensino Pré-Escolar e 

de Fornecimento de Refeições do lº Ciclo, relativas ao período 
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de 5 de janeiro até ao final do presente ano letivo, propõe-se a 

aprovação das seguintes transferências correntes. ---------------  

Os valores propostos foram estimados em função da informação 

existente a esta data nos serviços do Município, relativos ao 

número de beneficiários das referidas valências: ----------------  

Pré-Escolar: -----------------------------------------------------------  

 Estabelecimento de Ensino Entidade Formalização Valor Estimado 2015 

Componente 
Prolongamento de 
Horário 

Cogula S.C. Misericórdia Protocolo 1.735,44 € 
Freches S.C. Misericórdia Protocolo 1.518,51 € 
Palhais Liga dos Amigos de Palhais Protocolo 1.301,58 € 
Reboleiro Freguesia de Reboleiro Protocolo 1.301,58 € 
Trancoso (Sala 1 e 3) CS. Paroquial Trancoso Protocolo 6.507,90 € 
Vila Franca das Naves CS. Paroquial Vila F. Naves Protocolo 8.894,13 € 

Total Componente Prolongamento Horário 21.259,14 € 

Componente 
Fornecimento de 
Refeições 

Trancoso (Sala 2) Agrupamento Escolas Protocolo 3.284,40 € 
Vila Franca das Naves CS. Paroquial Vila F. Naves Protocolo 11.882,48 € 

Total Componente Fornecimento de Refeições 15.166,88 € 
 

 Estabelecimento de Ensino Entidade Formalização Valor Estimado 2015 
Componente 
Prolongamento de 
Horário 

Trancoso (Sala 2) TEGEC Contrato In House 3.687,81 € 

Total Componente Prolongamento Horário 3.687,81 € 

 

1º Ciclo: ---------------------------------------------------------------  

 Estabelecimento de Ensino Entidade Formalização Valor Estimado 2015 
Componente 
Fornecimento de 
Refeições 

EBI Trancoso 
Agrupamento Escolas Protocolo 

12.307,82 € 
EBI Vila Franca Naves 5.256,72 € 

Total Componente Fornecimento de Refeições 17.564,54 € 
 

A Câmara Municipal deliberou conceder os apoios financeiros 

constantes na proposta, mediante a celebração de protocolos.  

*A24*  De seguida, foi presente o requerimento número 3601 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 29 do corrente mês 

de dezembro, de Laure Claire Lydie Bigot, residente em 

Alverca da Beira, a propor o valor de 20€ mensais, para o 

transporte dos seus filhos, desde a sua residência até à paragem 

do autocarro que os conduz para a Escola de Vila Franca das 
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Naves, desde janeiro até final do corrente ano letivo. ------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 20€ mensais. ---------------------------------------  

*A25*  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. ---------------------------------------------  

*A26*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A27*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 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:  

 
 


