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ATA DA REU$IÃO EXTRAORDI$ÁRIA DA 

CÂMARA MU$ICIPAL DE TRA$COSO 

REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2016.  

*A1*  Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2016, nesta cidade 

de Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu 

a Câmara Municipal de Trancoso, em reunião extraordinária, 

sob a presidência do senhor Amílcar Salvador e a comparência 

dos senhores vereadores Eduardo Pinto, João Paulo Matias,  

Humberto Almeida, João Rodrigues, doutora Cristina Inocêncio 

e Rogério Tenreiro. ---------------------------------------------------  

*A2*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes dois pontos: ------------------------------------------------  

Ponto 1: Análise, discussão e votação de proposta de 

ratificação de dois despachos do senhor Presidente da 

Câmara, relacionados com a contratação de empréstimos 

de médio e longo prazo;--------------------------------------  

Ponto 2: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

contratação de dois empréstimos de médio e longo prazo.  

*A3*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença do senhor vereador Rogério 

Tenreiro, afirmando que tal se deve ao facto de o senhor 

vereador Augusto Rente ter pedido a sua substituição, na 
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presente reunião, em conformidade com o previsto no artigo 

78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------  

*A4*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara agradeceu a 

presença dos senhores vereadores nesta reunião extraordinária, 

convocada de acordo com a informação que havia prestado na 

última reunião do executivo camarário de sete do corrente mês 

de setembro. -----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 

dois despachos do senhor Presidente da Câmara, 

relacionados com a contratação de empréstimos de médio e 

longo prazo: ----------------------------------------------------------  

*A5*  Começou por ser presente a seguinte proposta: -------------------  

-----‘PROPOSTA DE ABERTURA DO PROCEDIME�TO  ------  

-----------DE CO�TRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  --------------  

-----------------PARA FI�A�CIAME�TO DA  ---------------------  

-------REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MU�ICIPAL  ------  

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

• O Município de Trancoso regista uma situação financeira 

equilibrada, apresentando uma capacidade de endividamento 

que, no final do 1º semestre de 2016, era superior a dois 

milhões de euros; --------------------------------------------------  
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• Ao longo dos últimos dois anos, foram concretizadas medidas 

de contenção da despesa que permitiram atingir o equilíbrio 

estrutural do Município de Trancoso; ---------------------------  

• Urge serem realizados investimentos estruturantes para o 

desenvolvimento da economia local, bem como o 

cumprimento de obrigações legais associadas ao meio 

ambiente, ------------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Trancoso delibere a 

abertura do procedimento de contratação de um empréstimo de 

longo prazo, com vista ao Financiamento da Requalificação do 

Mercado Municipal, no valor de 443.435,23€ (quatrocentos e 

quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e vinte 

e três cêntimos). ------------------------------------------------------  

De forma a cumprir com o requisito legal previsto no n.º 5 do 

art.º 49º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propõe-se que 

sejam convidadas a apresentar propostas as entidades 

financeiras com balcão no Concelho, nomeadamente: -----------  

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; --------------------  

• Caixa Geral de Depósitos, SA; -------------------------------  

• Millennium BCP; ----------------------------------------------  

• Banco Santander Totta; ---------------------------------------  

• Eovo Banco; ---------------------------------------------------  

• Banco Português de Investimento, SA; ----------------------  
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• Banco Internacional de Crédito Português, SA. -----------  

Considerando a urgência no recurso à contratação do 

empréstimo de longo prazo para o Financiamento da 

Requalificação do Mercado Municipal, determino que, nos 

termos do disposto no n.º 3 do Artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, seja considerada aprovada, por despacho, a 

presente proposta, devendo ser presente a ratificação da 

Câmara Municipal de Trancoso, na próxima reunião deste 

órgão.’ -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, ratificar o 

despacho do senhor Presidente da Câmara de dois do corrente 

mês de setembro, aprovando-se o caderno de encargos, 

convidando-se a apresentar proposta as entidades financeiras 

com balcão do concelho e indicadas no despacho, bem como 

designar o seguinte júri do procedimento: ------------------------  

- Presidente: Dr. Fernando Delgado, diretor de 

departamento de Administração Geral;  

- Vogais efetivos: Dr.ª Carla Gamboa, chefe da divisão 

financeira e Dr. Francisco Coelho, 

chefe da divisão administrativa; --------  

- Vogais suplentes: Dr.ª Alzira Coelho e Dr.ª Ana Ferra, 

técnicas superiores. -----------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 
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apresentaram uma declaração de voto. Os senhores vereadores 

do PS apresentaram outra declaração de voto. -------------------  

Atendendo a que estas declarações de voto se referem à 

globalidade dos pontos da ordem de trabalhos, serão 

reproduzidas no final dos mesmos. ---------------------------------  

*A6*  Foi, ainda, presente uma outra proposta que, seguidamente, se 

reproduz: ---------------------------------------------------------------  

-----‘PROPOSTA DE ABERTURA DO PROCEDIME�TO  ------  

-----------DE CO�TRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  --------------  

-----------------PARA FI�A�CIAME�TO DA  ---------------------  

--------REMODELAÇÃO DA ETAR DAS COURELAS  -----------  

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

• O Município de Trancoso regista uma situação financeira 

equilibrada, apresentando uma capacidade de endividamento 

que, no final do 1.º semestre de 2016, era superior a dois 

milhões de euros; --------------------------------------------------  

• Ao longo dos últimos dois anos, foram concretizadas medidas 

de contenção da despesa que permitiram atingir o equilíbrio 

estrutural do Município de Trancoso; ---------------------------  

• Urge serem realizados investimentos estruturantes para o 

desenvolvimento da economia local, bem como o 

cumprimento de obrigações legais associadas ao meio 

ambiente, ------------------------------------------------------------  
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Propõe-se que a Câmara Municipal de Trancoso delibere a 

abertura do procedimento de contratação de um empréstimo de 

longo prazo, para o Financiamento da Remodelação da ETAR 

das Courelas, no valor de até 107.793€ (cento e sete mil, 

setecentos e noventa e três euros). ---------------------------------  

De forma a cumprir com requisito legal previsto no n.º 5 do 

art.º 49º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propõe-se que 

sejam convidadas a apresentar propostas as entidades 

financeiras com balcão no Concelho, nomeadamente: -----------  

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; --------------------  

• Caixa Geral de Depósitos, SA; -------------------------------  

• Millennium BCP; ----------------------------------------------  

• Banco Santander Totta; ---------------------------------------  

• Eovo Banco; ---------------------------------------------------  

• Banco Português de Investimento, SA; ----------------------  

• Banco Internacional de Crédito Português, SA. -----------  

Considerando a urgência no recurso à contratação do 

Empréstimo de longo prazo para o Financiamento da 

Remodelação da ETAR das Courelas, determino que, nos 

termos do disposto no n.º 3 do Artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, seja considerada aprovada, por despacho, a 

presente proposta, devendo ser presente a ratificação da 

Câmara Municipal de Trancoso, na próxima reunião deste 
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órgão.’ -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, ratificar o 

despacho do senhor Presidente da Câmara de dois do corrente 

mês de setembro, aprovando-se o caderno de encargos, 

convidando-se a apresentar proposta as entidades financeiras 

com balcão do concelho e indicadas no despacho, bem como 

designar o seguinte júri do procedimento: ------------------------  

- Presidente: Dr. Fernando Delgado, diretor de 

departamento de Administração Geral;  

- Vogais efetivos: Dr.ª Carla Gamboa, chefe da divisão 

financeira e Dr. Francisco Coelho, 

chefe da divisão administrativa; --------  

- Vogais suplentes: Dr.ª Alzira Coelho e Dr.ª Ana Ferra, 

técnicas superiores. -----------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram uma declaração de voto. Os senhores vereadores 

do PS apresentaram outra declaração de voto. -------------------  

Atendendo a que estas declarações de voto se referem à 

globalidade dos pontos da ordem de trabalhos, serão 

reproduzidas no final dos mesmos. ---------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

contratação de dois empréstimos de médio e longo prazo: ---  

*A7*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 
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proposta que se reproduz, na íntegra: ------------------------------  

-----‘PROPOSTA DE ABERTURA DO PROCEDIME�TO DE -  

-----------CO�TRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA -----------  

----FI�A�CIAME�TO DA REQUALIFICAÇÃO DA REDE ---  

--VIÁRIA MU�ICIPAL E DE DIVERSOS ARRUAME�TOS  --  

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

• O Município de Trancoso regista uma situação financeira 

equilibrada, apresentando uma capacidade de endividamento 

que, no final do 1º semestre de 2016, era superior a dois 

milhões de euros; --------------------------------------------------  

• Ao longo dos últimos dois anos, foram concretizadas medidas 

de contenção da despesa que permitiram atingir o equilíbrio 

estrutural do Município de Trancoso; ---------------------------  

• Urge serem realizados investimentos estruturantes para o 

desenvolvimento da economia local, bem como o 

cumprimento de obrigações legais associadas ao meio 

ambiente, ------------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Trancoso delibere a 

abertura do procedimento de contratação do empréstimo de 

longo prazo para o Financiamento da Requalificação da Rede 

Viária Municipal e de Diversos Arruamentos, empreitadas 

identificadas no Anexo I,  o qual faz parte integrante da 

presente proposta, no valor total de 732.123,19€ (setecentos e 
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trinta e dois mil,  cento e vinte e três euros e dezanove 

cêntimos). --------------------------------------------------------------  

De forma a cumprir com requisito legal previsto no n.º 5 do 

art.º 49º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propõe-se que 

sejam convidadas a apresentar propostas as entidades 

financeiras com balcão no Concelho, nomeadamente: -----------  

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; --------------------  

• Caixa Geral de Depósitos, SA; -------------------------------  

• Millennium BCP; ----------------------------------------------  

• Banco Santander Totta; ---------------------------------------  

• Eovo Banco; ---------------------------------------------------  

• Banco Português de Investimento, SA; ----------------------  

• Banco Internacional de Crédito Português, SA. -----------  

-------------------------------ANEXO I -------------------------------  

Ident i f ica ção  das  Em prei tadas  a  Real i zar  Valor iza ção  
Rede  Viár ia  

Reparação  e  ben ef i c iação  da  EM 583  -  Sebade lhe -  L imi t e  do  Concelho  
Reparação  e  ben ef i c iação  da  CM 1043-1  -  Miguel  Ch oco  
Reparação  e  ben ef i c iação  da  EM 581  -  Ca rn icã es  -  L imi t e  Concelho  (Ba raça l )  
Reparação  e  ben ef i c iação  da  EM581-2  (Ca rn icã es  -  Vi lares)  
Reparação  e  ben ef i c iação  da  EM -  Dominga  Chã  
Reparação  e  ben ef i c iação  do  CM 1037  -  ra mal  de  l ig ação  aos  Esporõ es  
Reparação  e  ben ef i c iação  da  EM À-do-Cavalo  -  L imi te  conce lho  (Carva lha l )  
Reparação  e  ben ef i c iação  da  EE226 Trancoso  -  Chafar iz  do  Vento  

24 .508 ,00€  
17 .556 ,00€  
61 .270 ,00€  
91 .905 ,00€  
81 .928 ,00€  
29 .260 ,00€  
40 .964 ,00€  

225 .000 ,00€ 
Arruam entos  

Pavimentação  d e d iversos  arruamentos  na  f regu esia  de  Mo re ira  de  Rei  
Pavimentação  d e d iversos  arruamentos  na  f regu esia  de  Palha is  
Pavimentação  d e d iversos  arruamentos  na  f regu esia  de  Vi la  Franca  das  Eaves  
Pavimentação  d e d iversos  arruamentos  na  f regu esia  de  Fiães  

40 .820 ,00€  
7 .500 ,00€  

25 .000 ,00€  
44 .971 ,25€ 

Tota l  do  Valor  dos  Trabalho  Previ s tos  690 .682 ,25€ 
Tota l  dos  Trabalhos  Acrescido  do  Valor  do  IVA à  Taxa  Legal  em  Vigor  732 .123 ,19€ 

 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, convidando-se 

a apresentar proposta as entidades financeiras com balcão no 
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concelho indicadas. --------------------------------------------------  

Mais, foi, ainda, deliberado aprovar o caderno de encargos 

apresentado, bem como designar o seguinte júri do 

procedimento: ---------------------------------------------------------  

- Presidente: Dr. Fernando Delgado, diretor de 

departamento de Administração Geral;  

- Vogais efetivos: Dr.ª Carla Gamboa, chefe da divisão 

financeira e Dr. Francisco Coelho, 

chefe da divisão administrativa; --------  

- Vogais suplentes: Dr.ª Alzira Coelho e Dr.ª Ana Ferra, 

técnicas superiores. -----------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram uma declaração de voto. Os senhores vereadores 

do PS apresentaram outra declaração de voto. -------------------  

Atendendo a que estas declarações de voto se referem à 

globalidade dos pontos da ordem de trabalhos, serão 

reproduzidas no final dos mesmos. ---------------------------------  

*A8*  Por último, o senhor Presidente da Câmara apresentou uma 

outra proposta que se reproduz, na íntegra:------------------------  

----‘PROPOSTA DE ABERTURA DO PROCEDIME�TO DE  --  

-----------CO�TRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA  -----------  

--------------FI�A�CIAME�TO DA REPARAÇÃO  --------------  

------------------DO PAVILHÃO MULTIUSOS  --------------------  
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Considerando que: ----------------------------------------------------  

• O Município de Trancoso regista uma situação financeira 

equilibrada, apresentando uma capacidade de endividamento 

que, no final do 1º semestre de 2016, era superior a dois 

milhões de euros; --------------------------------------------------  

• Ao longo dos últimos dois anos, foram concretizadas medidas 

de contenção da despesa que permitiram atingir o equilíbrio 

estrutural do Município de Trancoso; ---------------------------  

• Urge serem realizados investimentos estruturantes para o 

desenvolvimento da economia local, bem como o 

cumprimento de obrigações legais associadas ao meio 

ambiente, ------------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Trancoso delibere a 

abertura do procedimento de contratação do empréstimo de 

longo prazo, para o Financiamento da Reparação do Pavilhão 

Multiusos, no valor de 81.383,73€ (oitenta e um mil, trezentos 

e oitenta e três euros e setenta e três cêntimos). -----------------  

De forma a cumprir com requisito legal previsto no n.º 5 do 

art.º 49º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propõe-se que 

sejam convidadas a apresentar propostas as entidades 

financeiras com balcão no Concelho, nomeadamente: -----------  

• Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; --------------------  

• Caixa Geral de Depósitos, SA; -------------------------------  
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• Millennium BCP; ----------------------------------------------  

• Banco Santander Totta; ---------------------------------------  

• Eovo Banco; ---------------------------------------------------  

• Banco Português de Investimento, SA; ----------------------  

• Banco Internacional de Crédito Português, SA. -----------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, convidando-se 

a apresentar proposta as entidades financeiras com balcão no 

concelho indicadas. --------------------------------------------------  

Mais, foi, ainda, deliberado aprovar o caderno de encargos 

apresentado, bem como designar o seguinte júri do 

procedimento: ---------------------------------------------------------  

- Presidente: Dr. Fernando Delgado, diretor de 

departamento de Administração Geral;  

- Vogais efetivos: Dr.ª Carla Gamboa, chefe da divisão 

financeira e Dr. Francisco Coelho, 

chefe da divisão administrativa; --------  

- Vogais suplentes: Dr.ª Alzira Coelho e Dr.ª Ana Ferra, 

técnicas superiores. -----------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

apresentaram uma declaração de voto. Os senhores vereadores 

do PS apresentaram outra declaração de voto. -------------------  

Atendendo a que estas declarações de voto se referem à 
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globalidade dos pontos da ordem de trabalhos, vão, 

seguidamente, ser reproduzidas. ------------------------------------  

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

‘O anterior executivo, no final do seu mandato, tinha 

programado a contracção de um empréstimo, destinado ao 

saneamento financeiro da Câmara. ---------------------------------  

Entendeu-se, a essa data, porque se estava em vésperas de 

eleições, que essa decisão deveria caber ao novo executivo. ----  

Ganhas as eleições pelo Partido Socialista, certamente para 

dar corpo às ideias que veiculavam de um executivo gastador e 

individador da Câmara, resolveram prescindir do empréstimo.  

Volvidos 3 anos de mandato, eis que somos surpreendidos pela 

proposta de contracção de um empréstimo. -----------------------  

Ora, na nossa modesta opinião, a contracção de um empréstimo 

só pode ter uma finalidade: o saneamento financeiro da 

Câmara, permitindo libertar verbas para um projecto e 

programa de desenvolvimento do concelho. -----------------------  

Acontece que constatamos que o empréstimo não se destina ao 

saneamento financeiro da Câmara, mas antes a execução 

pontual de obras, destinadas a satisfazer clientelas políticas e 

com cariz nitidamente eleitoralista. --------------------------------  

A contracção do empréstimo seria uma mais-valia se este 

executivo tivesse um fio condutor, inserido numa estratégia do 
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desenvolvimento do concelho. Com efeito, prometeu emprego 

para os Jovens e nada fez para os fixar. Eão podemos esquecer, 

a título de exemplo, que se deixou ultrapassar pelo concelho de 

Pinhel no Call Center; comprou os terrenos junto ao cemitério 

e, volvidos 3 anos, ainda lhe não deu um destino; comprou o 

Palácio Ducal e deu-lhe já várias aptidões, sendo a última a 

Câmara Municipal; ---------------------------------------------------  

Fala de agricultura, mas não consegue uma Feira de S. 

Bartolomeu que dinamize a actividade agropecuária. ------------  

Finalmente, pretende reformular uma praça, numa terra com 

invernos e verões destemperados e dá-lhe apenas uma lavagem 

de cara, deixando a obra de raiz que passaria por uma praça 

fechada por fazer. ----------------------------------------------------  

Como se deixa dito, o empréstimo não se destina a uma 

estratégia de desenvolvimento. --------------------------------------  

Vem tarde, mas a tempo de satisfazer as clientelas. Eão 

podemos, por falta de estratégia deste empréstimo, votá-lo 

favoravelmente. -------------------------------------------------------  

As obras a que ele se destina são necessárias, respondem a 

anseios das populações, mas deveriam ter sido feitas com os 

fundos camarários e as opções de candidatura; e não podemos 

deixar de chamar atenção para as avultadas verbas que a 

Câmara recebe das eólicas e que, bem geridas, poderiam ser 
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um empurrão para o desenvolvimento do concelho. --------------  

Por todas as razões, votamos contra a contracção do 

empréstimo. ------------------------------------------------------------  

Os Vereadores do P.S.D..’ -------------------------------------------  

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

‘Considerando o caminho já percorrido, no atual mandato, no 

sentido da consolidação e do equilíbrio das contas do 

município; -------------------------------------------------------------  

Considerando a redução significativa da dívida municipal já 

alcançada desde 2013, superior a três milhões de euros, sem 

recurso a receitas extraordinárias, e a consequente melhoria 

dos resultados líquidos anuais; -------------------------------------  

Considerando o enorme atraso na implementação do novo 

quadro comunitário, o que tem impedido o município de 

identificar, de forma atempada, quais as possíveis fontes de 

financiamento comunitário a que deve apresentar a(s) 

candidatura(s) dos investimentos que pretende realizar; --------  

Considerando que, fruto do rigor da gestão implementada, 

desde o início do mandato, o município de Trancoso dispõe, 

hoje, de uma capacidade de endividamento líquida superior a 

Dois Milhões de euros, o que nunca se verificou num passado 

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

Considerando que é necessário retomar o investimento público 
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municipal, seja pela urgência de realização de alguns projetos, 

no nosso caso, a requalificação do mercado municipal, a 

remodelação de ETAR’s, grandes reparações em equipamentos 

e/ou na rede viária municipal, seja pela necessidade de 

reforçar a atratividade do município para captação de 

investimento privado, para criar emprego e para fixar as 

pessoas, ----------------------------------------------------------------  

Os membros do Partido Socialista no executivo municipal 

votam a favor das propostas de contratação dos empréstimos 

bancários apresentadas. ---------------------------------------------  

Trancoso, 12 de setembro de 2016. 

a) Amílcar Salvador; b) Eduardo Pinto; c) João Paulo Matias; 

d) Humberto Almeida.’ -----------------------------------------------  

*A9*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta 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. -----  

*A10*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A11*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  



 
 

Ata  n . º    1 8  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    12 -0 9 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

Pelas 16h00m, 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 vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


