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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 17 DE JUNHO DE 2015. -----------------------  

*A1* Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2015, 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, João Rodrigues, 

doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro que, 

previamente, foi convocado para estar presente nesta reunião, 

em conformidade com o previsto no n.º 1 do art.º 79 da Lei n,º 

169/99, de 18 de setembro, em substituição do senhor vereador 

Augusto Rente. --------------------------------------------------------  

*A2* Justificação de Faltas:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas dos senhores vereadores Paulo 

Matias, Augusto Rente, doutora Cristina Inocêncio e Rogério 

Tenreiro à reunião que estava agendada para o dia 11 do 

corrente mês de junho. -----------------------------------------------  

*A3* Às 15,00 horas, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara 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 
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número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 27 

do passado mês de maio 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 maioria, atendendo a que 

não participou na discussão e votação o senhor vereador 

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. -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

113, datado de 16 do corrente mês de junho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 893.894,23€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 322.949,31€. ----------------  

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

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

da Câmara, para justificar que a alteração ocorrida no 

agendamento da reunião camarária, para o dia 11 de junho, se 

ficou a dever ao facto de o dia 10, em que deveria ocorrer essa 

reunião, coincidir com dia de feriado nacional. Acrescentou 

que, por falta de quórum, tal reunião foi cancelada e que, em 
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conformidade com o previsto no n.º  3 do art.º 54.º  da Lei n.º  

75/2013, de 12 de setembro, convocou esta nova reunião do 

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

Acerca deste assunto, os vereadores do PSD apresentaram a 

seguinte declaração de voto: ----------------------------------------  

‘Os vereadores do PSD, em relação à sua falta de presença, na 

reunião prevista para o passado dia 11 de junho, vêm 

esclarecer que, logo que lhes foi comunicada a realização da 

mesma, deram conta do seu impedimento, nomeadamente o 

vereador João Rodrigues que transmitiu a sua 

indisponibilidade e do vereador Augusto Rente ao vereador 

Paulo Matias que, estando na presença do Presidente da 

Câmara, lhe comunicou tal facto e tentou, de seguida, que a 

reunião se realizasse num dia alternativo que a todos servisse.  

Queremos realçar que estamos e estaremos sempre disponíveis 

para que, em acordo e harmonia e desde que haja 

indisponibilidades, quer dos vereadores da maioria, quer dos 

vereados do PSD, esses impedimentos se ultrapassem.’ ---------  

De seguida, interveio a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio, para solicitar que o e-mail que enviou, dirigido ao 

senhor Presidente da Câmara, quando teve conhecimento da 

convocatória da reunião agendada para o dia 11 de junho, 

pudesse constar do texto desta ata e para apresentar, em seu 
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nome, uma nova declaração de voto, que, seguidamente, se 

reproduzem: -----------------------------------------------------------  

-------------e-mail enviado pela senhora vereadora- ---------------  

‘Ex.mo Senhor ---------------------------------------------------------  

Presidente da Câmara Municipal de Trancoso --------------------  

Maria Cristina Sampaio e Melo Inocêncio, Vereadora eleita 

pelo Partido Social Democrata, tendo sido convocada para uma 

reunião ordinária a realizar no dia 11 de junho, quinta - feira, 

pelas 14 horas e 30 minutos, vem expor e requer o seguinte: ---  

A Câmara municipal, deliberou na sua primeira reunião ao 

abrigo do n.º 2 do artigo 40° da Lei n.º 75/2013 de 12 

setembro, estabelecer como dia para a realização das suas 

reuniões ordinárias o dia de quarta- feira. ------------------------  

Nos termos do n.º 4 do artigo 40° da referida legislação 

qualquer alteração ao dia ou à hora da realização da reunião 

ordinária, deve ser comunicada a todos os seus membros, com 

pelo menos três (3) dias de antecedência e obrigatoriamente 

por protocolo. A presente convocatória, foi enviada com 

apenas um dia de antecedência e por e-mail. Pelo que a 

convocatória, não respeita o prazo e a forma, como determina 

o n.º 4 do artigo 40° da referida legislação. ----------------------  

Nestes termos, a presente convocatória deve ser considera nula 

por violação de lei. Mais informo que para além, das razões 
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legais ora invocadas, acrescem motivos de ordem profissional 

agendados e confirmados há muito e que são impossíveis de 

alterar. -----------------------------------------------------------------  

Termos, em que requer que seja convocada nova reunião, 

respeitando o prazo e modo de convocação. -----------------------  

A Vereadora.’ ---------------------------------------------------------  

-----Declaração de voto apresentada pela senhora vereadora ----  

‘Os Vereadores do PSD, votam contra o Ata Negativa da 

reunião deste órgão, "pretensamente" realizada a 11/06/2015, 

pelos seguintes motivos: ---------------------------------------------  

I - Da ilegalidade da Convocatória --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou na sua primeira reunião, ao 

abrigo do n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, estabelecer como dia para a realização das suas 

reuniões ordinárias a primeira e a terceira quartas - feiras de 

cada mês. --------------------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 4 do artigo 40.º do citado normativo legal, 

qual alteração ao dia ou à hora da realização da reunião 

ordinária, deve ser comunicada a todos os seus membros, com 

pelo menos três dias de antecedência e obrigatoriamente por 

Protocolo. -------------------------------------------------------------  

Ora a convocatória para a referida reunião, foi enviada por e-

mail expedido ás 17.02 horas, do dia 9 de junho, para a 
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realização da reunião de Câmara ás 14.30 horas do dia 11 de 

junho, sendo que o dia 10 de junho foi feriado, e como tal dia 

não útil , pelo que em conclusão, se verificou que apenas foi 

enviada com um dia de antecedência. ------------------------------  

Deste modo, a convocatória não respeitou o prazo, nem o modo 

de convocatória, como determina o n.º 4 do artigo 40.º da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro.’-------------------------------------  

II - Da ilegalidade da falta de cumprimento do envio 

atempado da Ordem de Trabalhos ----------------------------------  

Também não foi cumprido o requisito legal relativo ao envio 

com antecedência de 2 dias úteis, da Ordem de Trabalhos, com 

violação do n.º 2 do artigo 53.º da referida lei.  ------------------  

Em conclusão, de harmonia com o artigo 51.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, a ilegalidade resultante da 

inobservância das disposições sobre convocação de sessões ou 

reuniões, só se considera sanada quando todos os membros do 

órgão comparecem e não suscitem oposição à sua realização. --  

Ora na reunião em apreço, não estiveram presentes todos os 

Vereadores e foi suscitada a oposição, pelo que a mesma, por 

violação de Lei não podia ter sido realizada.’ --------------------  

*A7* Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador Rogério 

Tenreiro, para perguntar ao senhor Presidente da Câmara se 

tinha conhecimento das verbas previstas no orçamento da 
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Comunidade Intermunicipal e de quais as que estavam 

disponíveis, quer para as candidaturas do município, quer para 

as de privados. --------------------------------------------------------  

Voltando a intervir, o senhor Presidente da Câmara, acerca da 

declaração de voto apresentada pela senhora vereadora doutora 

Cristina Inocêncio, disse que só excecionalmente as reuniões 

foram realizadas fora das datas que estão agendadas, 

acrescentando que, em conformidade com o estipulado na 

reunião camarária de 28 de maio de 2014, as mesmas deverão 

ocorrer nas segundas e quartas quartas-feiras de cada mês e não 

como é referido na declaração de voto apresentada. --------------  

Afirmou, ainda, que sempre reconheceu que os vereadores que 

têm outras ocupações profissionais têm dificuldade em poderem 

estar presentes nas reuniões do executivo e que não podia 

deixar de sublinhar o empenho e a elevação de todos os 

senhores vereadores, nessas mesmas reuniões. Referiu, depois, 

que desconhecia o que era uma ata negativa e reafirmou que, no 

passado dia 11, na presença dos senhores Chefe da Divisão 

Administrativa e do Diretor de Departamento, se havia 

constatado a inexistência de quórum para realizar a reunião 

camarária e, como tal,  havia convocado esta reunião, com a 

mesma natureza da que foi cancelada. ------------------------------  

Em resposta à questão formulada pelo senhor vereador Rogério 
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Tenreiro, o senhor Presidente da Câmara começou por lamentar 

que o Programa Portugal 2020, após haver decorrido mais de 

um ano e meio do seu horizonte temporal (2014 a 2020), ainda 

não tenha feito chegar qualquer verba aos municípios, 

acrescentando que os diversos pactos ainda não foram 

assinados, apesar das várias reuniões que têm ocorrido. Referiu, 

depois, que ainda não são conhecidas as verbas disponíveis, 

quer para os municípios, quer para os privados, embora o 

município de Trancoso já tenha sinalizado um montante global 

de investimento de, aproximadamente, dez milhões de euros, 

repartido por cerca de doze a quinze projetos. --------------------  

*A8* De seguida, o senhor vereador Rogério Tenreiro levantou a 

seguinte dúvida: ‘O atraso verificado na implementação das 

verbas do Programa Portugal 2020 não se ficará a dever à 

inoperacionalidade da CIM, uma vez que outras CIM’s estão 

numa fase mais avançada?’.  -----------------------------------------  

*A9* Continuando a usar da palavra, o mesmo vereador perguntou 

qual o destino que ia ser dado ao Palácio Ducal. -----------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara disse que o Palácio 

Ducal estava praticamente pago e se iria destinar a um Centro 

de Artes e Negócios. -------------------------------------------------  

Intervindo, o senhor vereador Paulo Matias referiu que o 

Palácio Ducal é um imóvel importante, no domínio do 
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património público, independentemente da finalidade que lhe 

venha a ser dada. ------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor vereador Eduardo Pinto 

acrescentou que a finalidade do investimento que virá a ser 

feito terá muito a ver com os eixos de comparticipação 

comunitária que vierem a ocorrer, no âmbito do Programa 

Portugal 2020. ---------------------------------------------------------  

*A10*  Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador João 

Rodrigues para perguntar se, este ano, iria haver férias 

escolares em Vila Franca das Naves. -------------------------------  

Em resposta, a senhora vereadora Ivone Mouco informou que 

essas férias já estão a decorrer, com cinco crianças, no âmbito 

do ATL local.  ---------------------------------------------------------  

*A11*  Por último, interveio o senhor vereador Paulo Matias para 

informar que, em 5 do corrente mês de junho, deu entrada, nos 

serviços da autarquia, uma carta enviada pela firma ”Eliseu & 

Filhos, Limitada”, reivindicando uma divida de 422.940,07€, 

relacionada com obras que terão sido mandadas executar pelo 

anterior executivo camarário. Acrescentou que, ao contrário do 

que aí é referido, esta maioria não tinha conhecimento dessa 

suposta divida e não consta, nos serviços da Câmara Municipal,  

qualquer procedimento concursal de suporte às obras referidas 

na carta. Por isso, tratar-se-á de novas autorizações do anterior 
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executivo, à revelia da Lei e que terão de ser participadas ao 

Ministério Público, à semelhança do que já aconteceu com 

outras situações. ------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A12*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira a 

dar conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos 

fundos disponíveis para o mês de junho de 2015, verificando-se 

que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei, no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e no despacho do 

senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de abril último, 

existe, à presente data, um valor positivo para os mesmos, tal 

como consta do mapa que anexou, no valor de 781.241,68€. ----  

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

Dispensas de licença de utilização: -------------------------------  

*A13*  Em seguida, foi presente o requerimento número 280 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 3 do 

corrente mês de junho, de Maria da Piedade Jesus Pereira, 

residente em Cótimos, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uns arrumos, sitos na Rua 

da Cancela, em Cótimos, inscritos na matriz predial urbana sob 

o artigo 247, da freguesia de Cótimos, uma vez que os mesmos 
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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 da 

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

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 294 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 

16 do corrente mês de junho, de Maria Ivone Rocha Beirão, 

residente em Oeiras, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização para umas arrecadações e uns 

arrumos, sitos na Rua da Bica, em Cogula, inscritos na matriz 

predial urbana sob o artigo 331, da freguesia de Cogula, 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 da 

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

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 295 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 16 do 

corrente mês de junho, de João Paulo Rodrigues Matias, 

residente em Trancoso, na qualidade de mandatário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita na Rua 

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

artigo 277, da freguesia de Fiães, uma vez que a mesma foi 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A16*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de maio:  

Seguidamente, foi presente informação da Divisão de Obras, 

Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas entre 1 de maio e 31 de maio 

de 2015, designadamente as que estão sujeitas a licença, 

comunicação prévia e autorização de utilização, bem como dos 

pedidos de informação prévia solicitados e despachados pelo 

Senhor Vice-Presidente, no uso dos poderes delegados, ao 

abrigo do disposto no artigo 34º do Anexo I da Lei n° 75/2013, 

de 12 de setembro, que se reproduz na íntegra: -------------------  

‘Maio -------------------------------------------------------------------  

Autorizações de Utilização: --------------------------------------  

Habitação, nº 15, em nome de Ana Maria Leitão Andrade, 

sita em Lavoeira, em Castanheira. -------------------------  

Informação Prévia: ------------------------------------------------  

Construção de um armazém, em nome de Márcio António 

Magina Caldeira, sito no lugar de Matos, em Guilheiro 

(Parecer favorável).’ -----------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 
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urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo 

I da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------  

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

de parecer prévio vinculativo, destinado à contratação de 

serviços de animação da Festa da História/Bodas Reais de 

2015:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

‘O Município de Trancoso irá, à semelhança de anos 

anteriores, no fim de semana de 27 e 28 de junho, revisitar a 

sua História, recriando as bodas reais de D. Dinis e D. Isabel 

de Aragão. -------------------------------------------------------------  

Assim, a festa da História que, nesta época do ano, este 

Município vem promovendo, tornou-se já um evento 

incontornável na nossa região. -------------------------------------  

Importa, por isso, continuar a garantir a realização de um 

conjunto de iniciativas ligadas à animação da já citada festa 

da História, onde a recriação do passado histórico assume um 

papel fundamental, na consolidação da imagem de qualidade, 

de rigor e autenticidade que este evento já granjeou. ------------  
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Desta forma, torna-se imprescindível proceder à contratação 

de serviços de animação, capazes de garantir a já referida 

qualidade a mais uma edição da festa da História. ---------------  

Assim, estima-se que o montante necessário para a contratação 

dos já citados serviços de animação seja de 20.000€. -----------  

Ora, em face do exposto, determino a cabimentação da 

importância atrás referida, devendo esta proposta ser sujeita à 

próxima reunião de Câmara para, nos termos da lei,  ser 

emitido competente parecer prévio vinculativo favorável à 

contratação dos serviços em causa.’ -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo farorável, destinado a esta contratação de 

serviços, em conformidade com o previsto no art.º 75º, 

nomeadamente nos seus n.os 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, de 

31 de dezembro. -------------------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

adjudicação de um lote de terreno, destinado à construção 

de uma habitação, em Vila Franca das Naves:  Tendo sido 

presente a ata referente ao ato público de abertura de propostas, 

respeitante à possível venda, em hasta pública, de três lotes 

para habitação, em Vila Franca das Naves, que seguidamente se 

reproduz. ---------------------------------------------------------------  

‘No dia 1 de junho de 2015, pelas 15:00 horas, decorreu, na 
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sala de reuniões da Câmara Municipal de Trancoso, o ato 

público de abertura de propostas, no âmbito do procedimento 

de venda, em hasta pública, de 3 lotes em Vila Franca das 

Naves, contando com a presença do Senhor Presidente da 

Câmara, Professor Amílcar Salvador e do Chefe de Divisão 

Administrativa em regime de substituição, Dr. Francisco 

Coelho. -----------------------------------------------------------------  

De imediato, procedeu-se à abertura da única proposta que deu 

entrada nos Serviços, no prazo fixado para o efeito. -------------  

A referida proposta foi apresentada por Pedro Filipe Monteiro 

Pinto, com morada na Rua do Sol, n° 3, 6420-737 Vila Franca 

das Naves, portador do cartão de cidadão n° 12899501, com o 

contribuinte fiscal n° 229892205, tendo em vista a aquisição do 

lote n° 3, com área de 677 m2, sito no Forno da Telha, em Vila 

Franca das Naves, propondo como valor para a mesma 

aquisição, 15€/m2. ---------------------------------------------------  

Tendo sido considerada a mesma proposta conforme às 

disposições constantes do Edital que publicitou a presente 

hasta pública, foi exarado despacho pelo senhor Presidente da 

Câmara, no sentido da citada proposta ser remetida à próxima 

reunião de Câmara, a fim de ser deliberada a adjudicação do 

lote em causa. ---------------------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrado o presente 
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ato público que vai ser assinado por mim, Francisco Coelho, 

que secretariei e pelo Presidente da Câmara.’ --------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o lote n.º 3, com a 

área de 677 m2, sito no lugar de Forno da Telha, em Vila 

Franca das Naves, a Pedro Filipe Monteiro Pinto, pelo preço 

de 15€/m2, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara 

para outorgar a respetiva escritura de compra e venda. --------  

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

serviços de património, visando a outorga de uma escritura 

de justificação, respeitante a um prédio urbano, sito no 

Bairro Senhor dos Aflitos:  Seguidamente, acerca do assunto 

em epígrafe, os serviços prestaram a informação que se 

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

‘Considerando que não existe escritura de compra e venda que 

certifique a titularidade de propriedade, por parte deste 

município, do prédio urbano, da união de freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, inscrito na matriz sob o número 3177 

e sito na Rua Fernão de Magalhães, no lugar do Sr. dos Aflitos, 

venho propor que se efetue a escritura de justificação do citado 

prédio, com o objetivo de se proceder ao seu registo na 

competente Conservatória do Registo Predial.’ -------------------  

A Câmara Municipal, em face da informação prestada pelos 

serviços, deliberou outorgar a escritura de justificação, 
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respeitante ao prédio urbano, sito no Bairro Senhor dos 

Aflitos e inscrito na matriz sobre o número 3177 da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, dando, para o efeito, 

podres ao senhor Presidente da Câmara. -------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à assunção 

de compromisso, respeitante ao pagamento da componente 

nacional, no âmbito da construção do quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso: De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘Em conformidade com o contrato de empreitada celebrado em 

09/03/2015, entre a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso e a empresa Biosfera-Construções 

Unipessoal, Lda, os custos inerentes à construção do novo 

quartel, acrescidos do valor do IVA, elevam-se a 

1.080.139,99€. --------------------------------------------------------  

Como tal, proponho que o executivo municipal assuma, 

formalmente, o compromisso de pagar 15% daquele montante, 

ou seja 162.021,00€, transferindo para aquela Associação o 

equivalente à componente nacional no investimento, de acordo 

com a evolução da obra e a elaboração dos respetivos autos de 

medição.’ --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, deliberou aprovar a proposta 
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apresentada, nos seus exatos termos, assumindo o 

compromisso de transferir, para a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, a importância de 

162.021,00€, correspondente à componente nacional no valor 

do investimento, mediante a celebração de protocolo. ----------  

*A21*  Análise, discussão e votação da proposta de deliberação 

para início do procedimento com vista à declaração da 

dissolução da empresa municipal ‘TEGEC, EM’:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

‘A Lei n.º 50/2012 determinou a dissolução obrigatória de 

todas as empresas locais quando, nos últimos três anos, o 

resultado líquido é negativo; as vendas e prestações de 

serviços realizados não cobrem, pelo menos, 50% dos gastos 

totais dos respetivos exercícios; o peso dos subsídios à 

exploração é superior a 50% das suas receitas; ou o valor do 

resultado operacional, subtraído ao mesmo o valor 

correspondente às amortizações e às depreciações, é, também 

ele, negativo. ----------------------------------------------------------  

A empresa municipal de Trancoso, TEGEC - Trancoso Eventos, 

Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de 

Lazer, E.M., preencheu, em todos os seus anos de 
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funcionamento, todos esses quatro requisitos. --------------------  

Deveria, assim, nos termos daquela Lei, ter sido dissolvida até 

ao dia 29 de fevereiro de 2013. -------------------------------------  

Não entendeu assim o anterior executivo que, precisamente no 

dia 28 de fevereiro de 2013, apresentou, na Assembleia 

Municipal de Trancoso, uma proposta para fusão desta 

empresa com a empresa PACETEG, S.A.. --------------------------  

Solicitado o visto do Tribunal de Contas para esta operação, o 

mesmo foi recusado, em 28 de janeiro de 2014, com os 

seguintes fundamentos, em síntese: ---------------------------------  

- Os estudos prévios para demonstração da viabilidade 

económica terem sido elaborados em momento posterior ao 

da decisão; -------------------------------------------------------  

- A operação de fusão assentar em soluções não aceitáveis de 

natureza contabilística que não permitiam concluir pela 

sustentabilidade económica e financeira da nova estrutura; 

- A aquisição de participações sociais ser feita a empresa 

que havia esgotado o seu objecto social (PACETEG, S.A.);  

- Os indicadores constantes do n.º 1, do art.º 62.º da Lei n.º 

50/2012 continuarem a não ser observados. -----------------  

A Câmara Municipal de Trancoso apresentou recurso desta 

decisão cujos argumentos não foram acolhidos. Pelo acórdão 

n.º 13/2015 do Plenário da l.ª secção, de 26 de maio, o 
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Tribunal de Contas manteve a sua decisão de recusa de visto à 

operação de fusão com a empresa PACATEG, S.A., negando 

provimento ao recurso apresentado. -------------------------------  

Assim, e em cumprimento do disposto no n.º 1, do art.º 62.º da 

Lei 50/2012, de 31 de agosto, a TEGEC - Trancoso Eventos, 

Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de 

Lazer, E.M. deve ser objeto de deliberação de dissolução. ------  

Convém assegurar, após o ato de dissolução, a manutenção das 

atividades que a empresa municipal vem desenvolvendo, por 

internalização das mesmas nos serviços da Câmara Municipal, 

com eventual celebração de acordos de cedência por interesse 

público, relativamente aos trabalhadores necessários a essa 

manutenção. -----------------------------------------------------------  

A deliberação de dissolução de empresa municipal que 

implique a internalização de quaisquer atividades deve ser 

suportada em plano elaborado que contenha: a definição das 

atividades a internalizar, a listagem dos postos de trabalho 

indispensáveis à prossecução das atividades e a previsão das 

disponibilidades orçamentais necessárias. ------------------------  

Nestes termos, proponho: --------------------------------------------  

- Que, face à recusa de visto prévio à operação de fusão por 

incorporação das empresas PACETEG, S.A. e TEGEC - 

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 
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Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M. e ao disposto no n.º 

1, do art.º 62.º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, a Câmara 

Municipal delibere iniciar todos os procedimentos, 

nomeadamente a elaboração dos estudos e planos necessários, 

para a apresentação à Assembleia Municipal de proposta de 

dissolução da empresa TEGEC - Trancoso Eventos, Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, 

E.M., com internalização nos serviços da Câmara Municipal 

das atividades atualmente desenvolvidas por esta.’ --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por maioria, a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, tendo-se 

abstido na votação a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio que apresentou uma declaração de voto. Os 

senhores vereadores João Rodrigues e Rogério Tenreiro 

apresentaram outra declaração de voto. Foi, ainda, 

apresentada outra declaração de voto, pelos senhores 

vereadores do Partido Socialista. Não participou na discussão 

e votação a senhora vereadora Ivone Mouco, por ainda estar 

vigente o atual Conselho de Administração da empresa 

Municipal. -------------------------------------------------------------  

-----------Declaração de voto, apresentada pela senhora ---------  

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

‘A vereadora do PSD, absteve-se no ponto 8 da Ordem de 
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Trabalhos relativo à proposta do executivo de Declaração da 

Dissolução da Empresa Municipal, pelos seguintes motivos: ---  

Apesar de a mesma ser consequência do Acórdão do Tribunal 

de Contas, que julgou improcedente o Recurso apresentado da 

Decisão de não conceder Visto à Fusão; --------------------------  

A mesma não é acompanhada do Plano de Integração das 

atividades e da Internalização dos trabalhadores. ---------------  

Ora a vereadora lamenta a inexistência desse Plano, apesar 

deste executivo estar em funções há mais de ano e meio e este 

cenário se apresentar como previsível.  ----------------------------  

A não apresentação deste Plano, revela, por ventura, o 

propósito escondido de encaminhar os trabalhadores para o 

despedimento! ---------------------------------------------------------  

Se assim não é, é sinónimo no mínimo de desleixo! --------------  

Na verdade o n.º 12 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de 

agosto, e relativo à dissolução das empresas locais, dispõe que 

a deliberação de dissolução da Empresa Local, que implique a 

integração das atividades e internalização dos trabalhadores 

deve ser acompanhada do respetivo Plano. ------------------------  

Esta previsão legal, vale quer para a deliberação do órgão 

executivo quer para o órgão deliberativo. -------------------------  

Aliás, não pode a Assembleia Municipal, pronunciar sobre a 

Dissolução da Empresa Municipal e sobre qualquer Plano de 
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integração e internalização se este não for previamente 

aprovado em reunião do órgão executivo. -------------------------  

Ora a vereadora, preocupada com os trabalhadores da 

Empresa Municipal, não poderia votar favoravelmente a 

Dissolução da Empresa sem um Plano de Internalização de 

TODOS OS TRABALHADORES!’ ------------------------------------  

-----------Declaração de voto, apresentada pelos senhores -------  

------------vereadores João Rodrigues e Rogério Tenreiro -------  

‘Face à inevitabilidade da dissolução da empresa municipal, 

fruto da decisão do acórdão do Tribunal de Contas e pese 

muito embora todos os esforços desenvolvidos pelo anterior 

executivo, no sentido da fusão da empresa municipal com 

outras congéneres de Câmaras do distrito, é importante, neste 

momento, a salvaguarda de todos os postos de trabalho dos 

atuais trabalhadores da empresa, com quem o anterior 

executivo esteve sempre de mãos dadas, no sentido da 

manutenção do seu vinculo laboral. Perante a situação de 

dissolução, entende o PSD que todos os funcionários, 

atualmente ao serviço da empresa, são necessários ao bom e 

eficaz funcionamento dos equipamentos a que estão adstritos, 

pelo que deverá a Câmara Municipal fazer todos os esforços, 

não só no sentido de os internalizar, mas também de os 

incorporar nos seus quadros.’ --------------------------------------  
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---------------------Declaração de voto dos -------------------------  

----------------vereadores do Partido Socialista --------------------  

‘As declarações de voto apresentadas pelos senhores 

vereadores do PSD são reveladoras de uma profunda hipocrisia 

e ignorância da lei vigente. Afirmam os senhores vereadores 

João Rodrigues e Rogério Tenreiro que o anterior executivo 

andou sempre de mãos dadas com os trabalhadores da TEGEC, 

EM. O senhor doutor João, na qualidade de vereador do 

anterior executivo, não deveria esquecer que foi esse mesmo 

executivo que apresentou, na Assembleia Municipal, em 

28/02/2013, uma proposta para a fusão de empresas cujo visto 

é agora definitivamente recusado, no penúltimo dia do prazo 

que a Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, previa e ferida de 

manifesta nulidade, designadamente por omissão do estudo 

prévio de viabilidade económica, como o Partido Socialista 

então alertou.  ---------------------------------------------------------  

Esta maioria lamenta que o tempo lhe tenha dado razão. -------  

Afirmámo-lo, com a tristeza e preocupação marcada por esta 

decisão do Tribunal de Contas, quanto ao futuro dos 

trabalhadores da TEGC, EM. Basta ler a proposta que o grupo 

municipal do Partido Socialista apresentou na referida 

Assembleia Municipal e que consta a folhas 15, 16, 17 e 18 da 

ata, para se concluir que se verificou agora aquilo que se 
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perspetivou na proposta do Partido Socialista. -------------------  

Transcrevemos, apenas para melhor enquadrar esta declaração 

de voto, um parágrafo dessa proposta: ----------------------------  

“O objetivo desta proposta (do PSD, leia-se) não é 

salvaguardar os postos de trabalho, mas antes adiar a solução 

de um problema para depois das eleições. O que este executivo, 

em fim de mandato, pretende com esta proposta, é sacudir as 

suas responsabilidades do capote e endossá-las para outros 

que vierem. É aguentar o barco à tona, cujo casco eles 

próprios arrombaram e abandoná-lo, para, depois, virem dizer 

que nada tiveram a ver com o naufrágio.”, como agora sugere 

a declaração de voto do doutor João Rodrigues. -----------------  

As declarações de voto revelam, ainda, como foi dito, 

ignorância, quanto à Lei vigente, porquanto, como os senhores 

vereadores do PSD deveriam saber, é obrigatório abrir 

concurso público, após a internalização, para os trabalhadores 

estritamente necessários ao funcionamento dos serviços, pelo 

que não se compreende como é que os senhores vereadores do 

PSD podem afirmar que esta Câmara deve, nas palavras do 

senhor vereador João Rodrigues, incorporar a totalidade dos 

trabalhadores nos quadros da Câmara Municipal. ---------------  

Na referida Assembleia Municipal, o grupo municipal do 

Partido Socialista afirmou, em devido tempo, qua assumia as 
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suas responsabilidades decorrentes da eventual dissolução da 

empresa municipal, em consequência do ato negligente do 

anterior executivo. Os munícipes de Trancoso podem ficar 

tranquilos que esta maioria, à semelhança do que tem vindo a 

fazer, saberá, uma vez mais, resolver os problemas que outros 

criaram. ----------------------------------------------------------------  

A declaração de voto apresentada pela senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio revela estar desatenta, em relação 

ao teor do ponto 8 da ordem de trabalhos, pois, como aí se 

refere, esta proposta diz respeito ao início do procedimento, 

com vista à declaração da dissolução da empresa municipal 

que, necessariamente, terá que ser tomada numa reunião 

posterior.’ -------------------------------------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas à emissão de parecer 

acerca do relatório final do ‘CLDS+ - Trancoso 

Empreendedor’: Seguidamente, foi presente o ofício número 

1363 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do 

corrente mês de junho, da Raia Histórica, a solicitar, no 

cumprimento do previsto no manual de procedimentos do 

programa CLDS+, a emissão de parecer sobre o relatório final 

para o encerramento do projeto n.º 30/CLDS+/GUA – Trancoso 

Empreendedor. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer favorável, 
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relativamente ao relatório final apresentado. --------------------  

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

manutenção da atual rede escolar, para o ano letivo 

2015/2016: De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca 

do assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘- Considerando que o concelho de Trancoso possui uma 

extensa área geográfica, com 361,52 Km2; ------------------------  

- Considerando as condições climatéricas extremamente 

adversas, com gelo, neve e sincelo, que se verificam 

principalmente durante o Outono e o Inverno e que muito 

condicionam a circulação automóvel; ------------------------------  

- Considerando que a atual rede escolar do concelho, 

constituída apenas por 5 escolas do 1.º ciclo (Cogula, Vila 

Franca das Naves, Freches, Trancoso e Palhais) e apenas 7 

Jardins de Infância (Cogula, Freches, Reboleiro, Trancoso, 

Vila Franca das Naves, Rio de Mel e Palhais), se encontra bem 

adequada à área geográfica, relativamente ao elevado número 

de freguesias (21 freguesias no total); -----------------------------  

- E, por forma a permitir a possibilidade das famílias poderem 

continuar a acompanhar de forma regular os seus educandos, 

quer no seu percurso escolar, quer num contacto muito mais 

próximo com toda a comunidade escolar, --------------------------  
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Proponho que, no próximo ano escolar de 2015/2016, se 

mantenha a rede escolar atualmente existente.’ ------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada.-----------------------------------------------------------  

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

celebração de um contrato interadministrativo de delegação 

de competências da Câmara Municipal, na Junta de 

Freguesia de Moreira de Rei: De seguida, o senhor Presidente 

da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a 

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

----------------------------‘MINUTA DE  -----------------------------  

-----------CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE  ----------  

----------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  --------------  

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

 O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro prevê a concretização da delegação de 

competências, através da celebração de contratos 

interadaministrativos, prevista no artigo 120º, entre órgãos 

de municípios e órgãos das freguesias e que pode efectuar-se 

em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das 

atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades 

locais. ---------------------------------------------------------------  
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 Os contratos interadministrativos visam regular relações 

jurídicas de coordenação e colaboração entre pessoas 

colectivas públicas que permitam conferir à Administração 

Pública uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação 

em face de novos desafios e de novas exigências. --------------  

 Nos termos do artigo 120.º do regime jurídico aprovado pela 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, outra forma de 

concretização de delegação de competências que não seja 

através da celebração de contratos interadministrativos, é 

nula. -----------------------------------------------------------------  

 A negociação, celebração, execução e cessação destes 

contratos obedece aos princípios da igualdade; da não 

discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse 

público; da continuidade da prestação do serviço público; e 

da necessidade e suficiência dos recursos. ---------------------  

 A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, os contratos 

interadministrativos de delegação de competências estão 

ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos 

Públicos e ao Código do Procedimento Administrativo. -------  

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

 Uma administração local moderna assenta a sua acção numa 

efectiva articulação entre todos os órgãos das autarquias 
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locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas 

colaborando activamente entre si, no sentido da melhoria dos 

serviços prestados às populações; -------------------------------  

 Num contexto de escassez de recursos, importa rentabilizar 

os meios disponíveis, num quadro de corresponsabilização, 

cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção 

a necessidade de encontrar respostas eficazes para os 

problemas e dificuldades com que todos os dias as 

autarquias locais são confrontadas; -----------------------------  

 A celebração do presente contrato não configura aumento da 

despesa pública, antes, permitirá uma redução de custos. ----  

 As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas 

freguesias, desde que os órgãos municipais deleguem 

competências nos seus órgãos, em domínios dos interesses 

próprios das populações destas, nomeadamente no âmbito 

dos serviços e das actividades de proximidade e do apoio 

directo às comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, 

n.º 2 e 131º;---------------------------------------------------------  

 O Município tem inscrito no Plano e Orçamento para 2015, a 

obra de “Arruamentos em Moreira de Rei”; --------------------  

Assim , é celebrado o presente contrato interadministrativo, nos 

termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado 

com artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, entre:  
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O Município de Trancoso,  com o NIPC 501143726, com sede 

na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal Professor Amílcar José Nunes 

Salvador, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) 

do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º, como Primeiro 

Outorgante; -----------------------------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

A Junta de Freguesia Moreira de Rei ,  com o NIPC 507110528, 

com sede em Moreira de Rei, 6420-506, representada pelo seu 

Presidente Carlos António Varelas Pena, no uso das 

competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 

18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda Outorgante; -------------  

Que se irá reger pelas cláusulas seguintes: -----------------------  

------------------------------Cláusula 1.ª  -----------------------------  

------------------------Objeto do contrato  ---------------------------  

Através do presente contrato, a Segunda Outorgante assume a 

responsabilidade de executar a empreitada “Arruamentos em 

Moreira de Rei”. ------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 2.ª  -----------------------------  

--------Disposições e cláusulas por que se rege o contrato  -----  

1. Na execução do presente contrato de delegação de 

competências observar‐se‐ão: ---------------------------------------  

a) O respetivo clausulado; ------------------------------------------  
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b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e regime jurídico nela 

aprovado. --------------------------------------------------------------  

2. Subsidiariamente, aplicam-se ainda: ----------------------------  

a) O Código dos Contratos Públicos; ------------------------------  

b) O Código do Procedimento Administrativo. --------------------  

------------------------------Cláusula 3.ª  -----------------------------  

--------------------------Prazo do contrato  --------------------------  

O presente contrato de delegação de competências vigorará até 

ao final de 2015. ------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 4.ª  -----------------------------  

------------------------Recursos Financeiros  -----------------------  

Para as competências assumidas pela Junta de Freguesia de 

Moreira de Rei, inerentes à execução da empreitada prevista 

na cláusula 1ª, será disponibilizado pelo Primeiro Outorgante, 

o montante global de 12.500€. --------------------------------------  

------------------------------Cláusula 5.ª  -----------------------------  

-------------Transferência dos Recursos Financeiros  ------------  

O montante financeiro referido na cláusula anterior será 

transferido para a Segunda Outorgante, após a comunicação e 

confirmação da execução dos trabalhos.---------------------------  

------------------------------Cláusula 6.ª  -----------------------------  

----------------Obrigações do Primeiro Outorgante  ---------------  

No âmbito do presente contrato de delegação de competências, 
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a Primeiro Outorgante, para além das obrigações que decorrem 

das cláusulas anteriores, obriga‐se ainda a: ----------------------  

a) Elaborar, através dos respetivos serviços, os autos de 

medição relativos à execução dos trabalhos contratualizados; -  

b) Acompanhar e fiscalizar a execução da empreitada referida 

na cláusula 1ª; --------------------------------------------------------  

c) Assegurar o apoio técnico, quando solicitado pela segunda 

outorgante; ------------------------------------------------------------  

d) Proceder à transferência do montante financeiro previsto 

neste contrato. --------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 7.ª  -----------------------------  

-----------------Obrigações da Segunda Outorgante  --------------  

1. No âmbito do presente contrato de delegação de 

competências, a Segunda Outorgante fica obrigada a:-----------  

a) Execução da empreitada identificada no presente contrato; -  

b) Cumprir com as obrigações legais do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------------  

c) Fornecer, ao primeiro outorgante, todos os elementos por 

este solicitados, com vista ao corrente acompanhamento da 

execução das obras em causa. ---------------------------------------  

------------------------------Cláusula 8.ª  -----------------------------  

---------------Resolução pelas Partes Outorgantes  ----------------  

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do 
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contrato, as partes outorgantes podem resolver o presente 

contrato quando se verifique: ---------------------------------------  

a) Incumprimento definitivo por facto imputável a um dos 

outorgantes; -----------------------------------------------------------  

b) Por razões de relevante interesse público, devidamente 

fundamentado. ---------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 9.ª  -----------------------------  

------------------------------Revogação  -------------------------------  

1. As Partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente 

contrato de delegação de competências. ---------------------------  

2. A revogação obedece a forma escrita. --------------------------  

------------------------------Cláusula 10.ª  ---------------------------  

---------------------------Foro competente --------------------------  

Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a 

interpretação e execução deste contrato de delegação de 

competências, será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Castelo Branco, com expressa renúncia a qualquer 

outro. -------------------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 11.ª  ---------------------------  

---------------------------Entrada em vigor  --------------------------  

O presente contrato entra em vigor no dia ____ de 2015. -------  

------------------------------Cláusula 12.ª  ---------------------------  

------------------------------Publicidade  -----------------------------  
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Este contrato é publicitado no sítio da internet do Município de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Parágrafo único: -----------------------------------------------------  

A minuta deste contrato interadministrativo foi presente à 

reunião da Câmara Municipal de Trancoso, em __ de ____ de 

2015 e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, submetida à sessão da 

Assembleia Municipal de Trancoso, em ____ de ____ de 2015, 

para efeitos de autorização, no termos da alínea k) do n.º 1 do 

artigo 25.º da mesma Lei, e presente à reunião da Junta de 

Freguesia de Moreira de Rei, em ____ de ____ de 2015, em 

conformidade com o disposto nas alíneas i) e j) do n.º 1 do 

artigo 16.ª da referida Lei, e submetido à sessão da Assembleia 

de Freguesia de Moreira de Rei, em ____ de ____ de 2015, 

para efeitos de autorização nos termos da alínea g) do n.º 1 do 

artigo 9.º, do mesmo diploma.’ --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de minuta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, em 

conformidade com o previsto na alínea m) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

celebração de um contrato interadministrativo de delegação 
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de competências da Câmara Municipal, na União de 

Freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e 

Terrenho:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca 

do assunto em epígrafe, apresentou a proposta de minuta que se 

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

-----------------------------‘MINUTA DE  ----------------------------  

----------CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE  -----------  

---------------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  ---------------  

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

 O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro prevê a concretização da delegação de 

competências, através da celebração de contratos 

interadaministrativos, prevista no artigo 120º, entre órgãos 

de municípios e órgãos das freguesias e que pode efectuar-se 

em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das 

atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades 

locais. ---------------------------------------------------------------  

 Os contratos interadministrativos visam regular relações 

jurídicas de coordenação e colaboração entre pessoas 

colectivas públicas que permitam conferir à Administração 

Pública uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação 

em face de novos desafios e de novas exigências. --------------  
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 Nos termos do artigo 120.º do regime jurídico aprovado pela 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, outra forma de 

concretização de delegação de competências que não seja 

através da celebração de contratos interadministrativos, é 

nula. -----------------------------------------------------------------  

 A negociação, celebração, execução e cessação destes 

contratos obedece aos princípios da igualdade; da não 

discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse 

público; da continuidade da prestação do serviço público; e 

da necessidade e suficiência dos recursos. ---------------------  

 A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, os contratos 

interadministrativos de delegação de competências estão 

ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos 

Públicos e ao Código do Procedimento Administrativo. -------  

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

 Uma administração local moderna assenta a sua acção numa 

efectiva articulação entre todos os órgãos das autarquias 

locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas 

colaborando activamente entre si, no sentido da melhoria dos 

serviços prestados às populações; -------------------------------  

 Num contexto de escassez de recursos, importa rentabilizar 

os meios disponíveis, num quadro de corresponsabilização, 
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cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção 

a necessidade de encontrar respostas eficazes para os 

problemas e dificuldades com que todos os dias as 

autarquias locais são confrontadas; -----------------------------  

 A celebração do presente contrato não configura aumento da 

despesa pública, antes, permitirá uma redução de custos. ----  

 As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas 

freguesias, desde que os órgãos municipais deleguem 

competências nos seus órgãos, em domínios dos interesses 

próprios das populações destas, nomeadamente no âmbito 

dos serviços e das actividades de proximidade e do apoio 

directo às comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, 

n.º 2 e 131º;---------------------------------------------------------  

 O Município tem inscrito no Plano e Orçamento para 2015, a 

obra de “Arruamentos em Mendo Gordo”; ---------------------  

Assim , é celebrado o presente contrato interadministrativo, nos 

termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado 

com artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, entre:  

O Município de Trancoso,  com o NIPC 501143726, com sede 

na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal Professor Amílcar José Nunes 

Salvador, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) 

do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º, como Primeiro 
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Outorgante; -----------------------------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

A União de Freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da 

Serra e Terrenho, com o NIPC 510840540, com sede Lugar da 

Tapadinha, Torre do Terrenho, 6420-506, representada pelo 

seu Presidente Joaquim Gomes Bernardo, no uso das 

competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 

18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda Outorgante; -------------  

Que se irá reger pelas cláusulas seguintes: -----------------------  

------------------------------Cláusula 1.ª  -----------------------------  

-------------------------Objeto do contrato  --------------------------  

Através do presente contrato, a Segunda Outorgante assume a 

responsabilidade de executar a empreitada “Arruamentos em 

Mendo Gordo”. -------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 2.ª  -----------------------------  

--------Disposições e cláusulas por que se rege o contrato  -----  

1. Na execução do presente contrato de delegação de 

competências observar‐se‐ão: ---------------------------------------  

a) O respetivo clausulado; ------------------------------------------  

b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e regime jurídico nela 

aprovado. --------------------------------------------------------------  

2. Subsidiariamente, aplicam-se ainda: ----------------------------  

a) O Código dos Contratos Públicos; ------------------------------  
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b) O Código do Procedimento Administrativo. --------------------  

------------------------------Cláusula 3.ª  -----------------------------  

-------------------------Prazo do contrato  ---------------------------  

O presente contrato de delegação de competências vigorará até 

ao final de 2015. ------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 4.ª  -----------------------------  

------------------------Recursos Financeiros  -----------------------  

Para as competências assumidas pela União de Freguesias de 

Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, inerentes à 

execução da empreitada prevista na cláusula 1ª, será 

disponibilizado pelo Primeiro Outorgante, o montante global 

de 12.500€. ------------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 5.ª  -----------------------------  

---------------Transferência dos Recursos Financeiros  ----------  

O montante financeiro referido na cláusula anterior será 

transferido para a Segunda Outorgante, após a comunicação e 

confirmação da execução dos trabalhos.---------------------------  

------------------------------Cláusula 6.ª  -----------------------------  

--------------Obrigações do Primeiro Outorgante  -----------------  

No âmbito do presente contrato de delegação de competências, 

a Primeiro Outorgante, para além das obrigações que decorrem 

das cláusulas anteriores, obriga‐se ainda a: ----------------------  

a) Elaborar, através dos respetivos serviços, os autos de 
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medição relativos à execução dos trabalhos contratualizados; -  

b) Acompanhar e fiscalizar a execução da empreitada referida 

na cláusula 1ª; --------------------------------------------------------  

c) Assegurar o apoio técnico, quando solicitado pela segunda 

outorgante; ------------------------------------------------------------  

d) Proceder à transferência do montante financeiro previsto 

neste contrato. --------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 7.ª  -----------------------------  

----------------Obrigações da Segunda Outorgante  ---------------  

1. No âmbito do presente contrato de delegação de 

competências, a Segunda Outorgante fica obrigada a:-----------  

a) Execução da empreitada identificada no presente contrato; -  

b) Cumprir com as obrigações legais do Código dos Contratos 

Públicos; ---------------------------------------------------------------  

c) Fornecer, ao primeiro outorgante, todos os elementos por 

este solicitados, com vista ao corrente acompanhamento da 

execução das obras em causa. ---------------------------------------  

------------------------------Cláusula 8.ª  -----------------------------  

----------------Resolução pelas Partes Outorgantes---------------  

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do 

contrato, as partes outorgantes podem resolver o presente 

contrato quando se verifique: ---------------------------------------  

a) Incumprimento definitivo por facto imputável a um dos 
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outorgantes; -----------------------------------------------------------  

b) Por razões de relevante interesse público, devidamente 

fundamentado. ---------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 9.ª  -----------------------------  

------------------------------Revogação  -------------------------------  

1. As Partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente 

contrato de delegação de competências. ---------------------------  

2. A revogação obedece a forma escrita. --------------------------  

------------------------------Cláusula 10.ª  ---------------------------  

----------------------------Foro competente  -------------------------  

Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a 

interpretação e execução deste contrato de delegação de 

competências, será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Castelo Branco, com expressa renúncia a qualquer 

outro. -------------------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 11.ª  ---------------------------  

---------------------------Entrada em vigor  --------------------------  

O presente contrato entra em vigor no dia ____ de 2015. -------  

------------------------------Cláusula 12.ª  ---------------------------  

------------------------------Publicidade  -----------------------------  

Este contrato é publicitado no sítio da internet do Município de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Parágrafo único: -----------------------------------------------------  
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A minuta deste contrato interadministrativo foi presente à 

reunião da Câmara Municipal de Trancoso, em __ de ____ de 

2015 e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, submetida à sessão da 

Assembleia Municipal de Trancoso, em ____ de ____ de 2015, 

para efeitos de autorização, no termos da alínea k) do n.º 1 do 

artigo 25.º da mesma Lei, e presente à reunião da União de 

Freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e 

Terrenho, em ____ de ____ de 2015, em conformidade com o 

disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16.ª da referida Lei, 

e submetido à sessão da Assembleia da União de Freguesias de 

Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, em ____ de 

____ de 2015, para efeitos de autorização nos termos da alínea 

g) do n.º 1 do artigo 9.º,  do mesmo diploma.’ ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de minuta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, em 

conformidade com o previsto na alínea m) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  

*A26*  De seguida, foi presente o ofício número 756 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara, em 27 do passado mês de março, da 

Freguesia de Moimentinha, a solicitar a atribuição de um apoio 
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financeiro, no montante de 7.810,50€, destinado a obras de 

reparação da cobertura do edifício-sede da junta de freguesia. -  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal que aprove a concessão de um apoio financeiro, no 

montante de 6.500€, mediante a celebração de protocolo, em 

conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 1 do art.º 25º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

*A27*  Seguidamente, foi presente o ofício número 395 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 20 do passado mês de 

fevereiro, da Freguesia de Póvoa do Concelho, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 52.410€, a 

que acresce o IVA, para a reabilitação da sede da junta de 

freguesia que se encontra em estado de degradação. -------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal que aprove a concessão de um apoio financeiro, no 

montante de 12.500€, mediante a celebração de protocolo, em 

conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 1 do art.º 25º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

*A28*  De seguida, foi presente o ofício número 1549 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 18 de junho de 2014, da 

Junta de Freguesia de Palhais, a solicitar a atribuição de um 

apoio financeiro, para a restauração da Casa do Povo de 

Benvende que se encontra em estado de deterioração. -----------  
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A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal que aprove a concessão de um apoio financeiro, no 

montante de 6.500€, mediante a celebração de protocolo, em 

conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 1 do art.º 25º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

*A29*  Seguidamente, foi presente o ofício número 596 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 10 do passado mês de março, 

da Associação de Desenvolvimento das Freguesias da Zona 

Centro do Concelho de Trancoso, a solicitar a atribuição de um 

apoio financeiro, no montante de 3.000€, destinado a 

comparticipar os custos de aquisição de equipamento, para a 

atividade da associação. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal que aprove a concessão de um apoio financeiro, no 

montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo, em 

conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 1 do art.º 25º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 1284 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 3 do corrente mês 

de junho, do Jardim de Infância de Vila Franca das Naves, a 

solicitar transporte para a realização de uma visita à praia da 

Vagueira, no próximo dia 25 do corrente mês de junho, para 38 

crianças e 5 adultos. --------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 500€, ao Agrupamento de Escolas de 

Trancoso, mediante a celebração de protocolo, atendendo a 

que o município não dispõe de veículos de transporte com a 

capacidade solicitada. -----------------------------------------------  

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1364 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do corrente 

mês de junho, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, 

a solicitar um apoio financeiro, no montante de 4.200€, para 

fazer face aos custos com os vigilantes e alguma manutenção e 

assim ser renovado o protocolo relativo à cedência dos 

pavilhões do Agrupamento de Escolas de Trancoso, para o ano 

de 2015. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.200€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 1359 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do corrente mês 

de junho, da Associação Cultural e Recreativa da Freguesia de 

Rio de Mel - IPSS, a solicitar um apoio financeiro, no montante 

de 2.500€, para ajudar a reconstruir um muro. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A33*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1358 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do corrente mês 

de junho, da Associação Cultural e Recreativa da Freguesia de 

Rio de Mel - IPSS, a solicitar um apoio financeiro, no montante 

de 10.000€, para ajudar a adquirir uma viatura. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 8.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A34*  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. ---------------------------------------------  

*A35*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A36*  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:  


