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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 18 DE ABRIL DE 2018. ------------------------  

*A1*  Aos 18 dias do mês de abril do ano de 2018, 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, João Rodrigues e Rogério Tenreiro . --------------  

*A2*  Às  14h30m,  constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião .  -------------------  

*A3*  Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, da senhora vereadora  Ana Luísa Couto. -----------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Ata: ---------------------------------  

*A4*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 11 

do corrente mês de abril  submetida à discussão e votação, tendo 

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

antecipadamente, distribuída a todos os membros do executivo.   

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá -la no site do Município.  ---  
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*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número  

73, datado de 17 do corrente mês de abril e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 793.370,68€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 174.062,64€.  ----------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis . ----------------------------------------------  

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

aumento do número de compartes, com manutenção 

indivisível de um prédio rústico.  ------------------------------  

Ponto 3:  Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 

Trabalhos respeitante à empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E.N. 226: Trancoso –  Chafariz do Vento”, 

na sequência da aprovação do Plano de Segurança e Saúde.   

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  1, respeitante à obra “Construção 

do Centro Escolar da Ribeirinha”.  -----------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas à 2.ª revisão 

ao orçamento da receita e da despesa e à correspondente 
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alteração às grandes opções do plano, para o corrente ano.   

Ponto 6: Apreciação das contas de exercício da empresa 

municipal TEGEC, EM, relativas ao exercício de 2017.  ----  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas aos 

documentos de prestação de contas do Município, 

referentes ao ano de 2017.  --------------------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas ao inventário 

de todos os bens, direitos e obrigações patr imoniais do 

Município e respetiva avaliação.  ------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

isenção do pagamento de transportes escolares a todos os 

alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento de Escolas de Trancoso.  ------------------------  

Ponto 10:  Apreciação do relatório anual da Comissão de 

Acompanhamento do contrato de concessão do Sistema de 

Captação, Tratamento e Distribuição de Água ao concelho.   

Ponto 11: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para começar por informar que a falta de comparência da 

senhora vereadora Ana Luísa Couto, na presente reunião, se 

deve ao facto de haver falecido o seu avô materno e de o 
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respetivo funeral ir ocorrer hoje,  pelas 17h30m. ------------------  

*A8*  De seguida, relativamente às comemorações do 25 de abril, em 

Trancoso, o senhor Presidente da Câmara, para além de referir 

que o respetivo programa já estava a ser distribuído , convidou 

os senhores vereadores a estarem presentes e a partici parem nos 

eventos que irão ocorrer, nomeadamente na sessão evocativa, 

na entrega dos prémios aos participantes na V Corrida da 

Liberdade e no almoço / convívio que, no final da manhã, irá 

ter lugar.  ---------------------------------------------------------------  

*A9*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  De seguida, 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 abril  de 2018, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei e no Decreto –  Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas 

suas atuais redações, bem como as disposições sobre a matéria , 

previstas na Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro e, ainda, o 

despacho do senhor Presidente da Câmara, de 7 de novembro de 

2017, existia um valor de fundos disponíveis, tal como consta 

do mapa que anexou, no montante de  1.232.892,83€.  ------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  ----------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 



 

 
Ata  n . º    0 8  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    1 8 -0 4 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

aumento do número de compartes, com manutenção 

indivisível de um prédio rústico:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 216 da secção de obras particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 16 do corrente mês de abril , de 

Maria Alexandrina Marques Pinheiro , na qualidade de herdeira, 

a solicitar parecer favorável à constituição do aumento de 

número de compartes (dois), no prédio rústico sito no lugar de 

Tapada Nova, em Torre do Terrenho , descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Trancoso sob o número 880/20171206 e 

inscrito na matriz sob o artigo 811, da União das Freguesias de 

Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho . --------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos , 

sobre o assunto em apreço, informou o seguinte  que se reproduz 

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

‘Trata o presente processo do pedido de aumento de compartes 

para dois, de um artigo inscrito na matriz sob o n .º. 811 da 

União de Freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra 

e Terrenho, no âmbito do disposto no artigo 54 .º da Lei n.º.  

91/95, de 2 de setembro, com ulteriores alterações, conjugado 

com o disposto nos artigos 1376.º e seguintes do Código Civil.   

De acordo com a análise dos elementos constantes do processo, 

o artigo situa-se fora de zona urbana e tem uma área de 

4.796,00m2. -----------------------------------------------------------  
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Dada a localização do artigo fora de zona urbana e atendendo 

a que, de acordo com o disposto na Portaria n .º.  202/70, a 

Unidade de Cultura para Terrenos de Sequeiro, na região da 

Guarda, é de 30.000,00m2, propõe-se a emissão de Parecer 

Desfavorável à presente pretensão, dado que a divisão do 

artigo nunca respeitaria a Unidade de Cultura referida. ’  -------  

O senhor vereador Eduardo Pinto exarou a seguinte propos ta 

que se transcreve na integra:  ----------------------------------------  

‘A Requerente, Maria Alexandrina Marques Pinheiro, 

identificada no ofício em anexo, deu entrada, em 16 -04-2018, 

na Secção de Obras Particulares desta Câmara, do ofício 

número 216, a solicitar a emissão de Parecer Favorável à 

constituição do aumento de compartes (dois), no âmbito do 

art.º 54° da Lei n.º 64/2003, de 23/8, relativo ao prédio rústico 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob 

o n.º 880/20171206 e inscrito na matriz sob o artigo 811, da 

União das Freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da 

Serra e Terrenho, deste concelho.  ----------------------------------  

No referido ofício , afirma, designadamente:  ----------------------  

1 - "que os promitentes compradores do prédio, António 

Agostinho Figueiredo Ribeiro e Maria Isabel Sousa Pinto 

Andrade, pretendem fazer deste prédio logradouro da sua 

habitação permanente";  ----------------------------------------  
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2 - "que os potenciais adquirentes não são casados, vivem em 

união de facto.. .";  -----------------------------------------------  

3 - que "necessitam, com urgência, de realizar a escritura de 

compra e venda daquele prédio, com vista à contr ação de 

empréstimo bancário.. .";  ---------------------------------------  

4 - que "a escritura irá ser outorgada em comum e sem 

determinação de parte".  ----------------------------------------  

Submetido o requerimento à análise dos Serviços Técnicos da 

Câmara, estes informaram, conforme documento anexo, que o 

artigo em que a Requerente pretende efetuar o aumento do 

número de compartes para dois, se situa fora da zona urbana e 

tem uma área de 4.796,00m2.  ---------------------------------------  

Informaram ainda que, sendo a localização fora de zona 

urbana e atendendo a que, de acordo com o disposto na 

Portaria n.º 202/70, de 21 de abril,  a Unidade de Cultura para 

Terrenos de Sequeiro é, na região da Guarda, de 30.000m2, se 

propõe a emissão de "Parecer Desfavorável" à pretensão dos 

Requerentes, "dado que a divisão do artigo nunca respeitaria a 

Unidade de Cultura referida", deixando à consideração 

superior. ---------------------------------------------------------------  

Da análise à Informação dos Serviços , resulta, claramente, que 

a sua proposta de Parecer Desfavorável advém, em exclusivo, 

da preocupação em garantir e acautelar o cumprimento do 
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disposto no artigo 1.º da citada Portaria, pressupondo que o 

objetivo da Requerente visa a divisão do referido prédio 

rústico.  -----------------------------------------------------------------  

Ora, a fundamentação da Requerente para a obtenção do 

Parecer favorável é de sentido totalmente oposto , indiciando a 

manutenção indivisível do artigo.  ----------------------------------  

Por outro lado, a Câmara Municipal, em resposta a um 

Requerimento com idêntico objetivo e fundamentos análogos, 

em sua reunião de 02-julho-2009, tomou a seguinte 

deliberação: -----------------------------------------------------------  

"...  considerar que a venda a dois titulares que se dispõem a 

viver em comum, construindo uma única habitação, não resulta 

parcelamento físico do prédio, pelo que , nos termos do artigo 

54.º é de deferir o pedido de aumento de número de 

compartes."  ------------------------------------------------------------  

Já na reunião ordinária de 12 de julho de 2017, em resposta a 

um outro requerimento com igual objetivo e fundamentos, "a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta apresentada, 

nos seus exatos termos, emitindo parecer favorável à 

constituição do aumento de compartes para dois, relativamente 

ao prédio rústico referido".  -----------------------------------------  

Acresce ainda que, segundo o disposto no  n.º 2 do artigo 54.º  

da Lei n.º 64/2003, de 23/8, "O parecer previsto no número 
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anterior só pode ser desfavorável com fundamento em que o 

acto ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico , em 

violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, 

nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para 

qualquer rendibilidade económica não urbana."  -----------------  

Em consequência, atentos os fundamentos aduzidos pela 

Requerente no seu ofício, o teor da Informação técnica dos 

Serviços, bem como as deliberações da Câmara Municipal de 

02-julho-2009 e 12 de julho de 2017, acima referidas, 

proponho, ao abrigo do disposto no n .º 1 da Lei n.º 64/2003, de 

23/08, que a Câmara Municipal delibere emitir Parecer 

Favorável à constituição do aumento de compartes para dois, 

relativamente ao prédio rústico supraidentificado. ---------------  

À reunião.’  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, emitindo parecer 

favorável à constituição do aumento de compartes para dois, 

relativamente ao prédio rústico referido. -------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação relativas ao Plano de Trabalhos 

respeitante à empreitada “Reparação e Beneficiação da E.N. 

226: Trancoso –  Chafariz do Vento”, na sequência da 

aprovação do Plano de Segurança e Saúde:  De seguida, foi 

presente informação da secção de acompanhamento e 
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fiscalização de obras municipais, a dar conta que , tendo o 

adjudicatário apresentado o Plano de Trabalhos ajustado à data 

de aprovação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada, 

não têm os serviços nada a opor à sua aprovação. ----------------  

Na sequência da informação técnica prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de trabalhos 

respeitante à empreitada suprarreferida.  -------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à  obra “Construção do Centro 

Escolar da Ribeirinha”:  Seguidamente, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está de acordo 

com os preços unitários registados na proposta, importando no 

valor de 31.215,80€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.   

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 31.215,80€.  --------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas à 2.ª revisão ao 

orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

alteração às grandes opções do plano, para o corrente ano:  

De seguida, foi presente a 2.ª revisão às grandes opções do 

plano e ao orçamento da receita e da despesa, pa ra o corrente 

ano de 2018, com um acréscimo de 1.570.003,28€.  ---------------  
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Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara referiu 

que, no que diz respeito ao acréscimo da receita, esta revisão 

visa, fundamentalmente, incorporar o saldo da gerência do ano 

anterior , no montante de 967.405,78€, para além de contemplar 

novas comparticipações oriundas dos fundos comunitários. No 

que diz respeito à despesa, para além de se reforçarem as 

dotações de projetos já previstos em orçamento e plano para o 

corrente ano, salientou a inclusão de alguns novos projetos, 

nomeadamente a Requalificação das Piscinas Municipais de 

Trancoso e Vila Franca das Naves, a Requalificação da Área 

Envolvente às Piscinas Descobertas de Trancoso, a 

Musealização e Valorização do Castelo de Trancoso, a 

Iluminação Cénica das Muralhas de Trancoso e ainda alguns 

arruamentos nas freguesias do concelho.  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

documentos, com um acréscimo de receita e de despesa, no 

montante global de 1.570.003,28€ .  ---------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

votação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso.  ------  

*A14*  Apreciação das contas de exercício da empresa municipal 

TEGEC, EM, relativas ao exercício de 2017:  Seguidamente, 

foram presentes o relatório e as contas apresentadas pela 

empresa municipal TEGEC, EM, respeitantes ao exercício 
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económico de 2017, com um resultado líquido negativo de 

94.039,75€, acompanhadas da respetiva cer tificação legal e do 

relatório anual de conclusões e recomendações de auditoria.  ---  

A Câmara Municipal apreciou, favoravelmente, as contas do 

exercício da empresa municipal TEGEC, EM, relativas ao 

exercício económico de 2017, tendo, ainda, deliberado 

submetê-las à apreciação da Assembleia Municipal, em 

conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 2 do art.º 25.º 

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

Mais, para efeitos do cumprimento do disposto no n.º 2 do 

art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, foi deliberado 

proceder à transferência financeira de 94.027,21€ (resultado 

líquido antes de impostos), com vista a equilibrar os 

resultados do exercício da empresa municipal.  ------------------  

Os senhores vereadores do PSD abstiveram -se. ------------------  

*A15*  Análise, discussão e  votação relativas aos documentos de 

prestação de contas do Município, referentes ao ano de 

2017: Em seguida, foram presentes os documentos de prestação 

de contas do município, referentes ao exercício de 201 7, com 

um total de receitas orçamentais de 11.269.659,25€ (sendo 

9.110.890,09€ de receitas correntes e 2.158.769,16€ de receitas 

de capital) e um total de despesas orçamentais de 

11.061.169,16€ (sendo 6.926.820,44€ de despesas correntes e 
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4.134.348,72€ de despesas de capital).  -----------------------------  

Àcerca deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara, 

para afirmar que:  ---------------------------------------------------  

- se tratou de um ano em que houve um grande rigor 

orçamental, com contenção da despesa, visando o reequilíbrio 

das contas, com redução do endividamento municipal;  --------  

- ainda assim, foi possível realizar muitos inve stimentos graças, 

também, aos apoios comunitários, comparticipando alguns 

projetos, nomeadamente as ETAR’s da Quinta do Seixo e das 

Courelas, a Requalificação do Mercado Municipal e a 

Requalificação do Parque de Estacionamento do Mercado 

Municipal. Acrescentou que outros projetos, tais como a 

Construção do Centro Escolar da Ribeirinha e a Área de 

Acolhimento Empresarial,  irão gerar novas comparticipações 

comunitárias, durante o corrente ano;  ---------------------------  

- se reabilitaram estradas municipais;  ------------------------------  

- se realizaram muitos eventos e se promoveram as Feiras do 

Fumeiro, da Castanha, de Santa Luzia e São Bartolomeu;  ----  

-se regularizou a situação dos trabalhadores oriundos da 

empresa municipal, resolvendo-se um problema complicado;   

- se reduziu o prazo médio de pagamento aos fornec edores; ----  

- os graus de execução da receita e da despesa foram, 

respetivamente, de 92,35% e 85,04%;  ---------------------------  
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- foi o melhor ano de sempre, ao nível da execução orçamental, 

com a colaboração de todos os agentes económicos;  -----------  

- neste contexto, o desempenho orçamental do Município de 

Trancoso permitiu gerar, no exercício de 2017, um excedente 

orçamental, traduzido num saldo para a gerência seguinte de 

967.405,78€.  --------------------------------------------------------  

Dando cumprimento ao previsto na alínea i) do n.º 1 do art.º 

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

Municipal deliberou, por maioria, aprovar os documentos de 

prestação de contas do Município, referentes ao ano 

económico de 2017, tendo-se abstido os senhores vereadores 

do PSD. ----------------------------------------------------------------  

Os senhores vereadores do PS apresentaram uma declaração 

de voto.  ----------------------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter os referidos documentos à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, em conformidade com o previsto na alínea l) do n.º  

2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -----------  

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

‘Encerrado que está o exercício económico de 2017, é agora o 

momento para analisar a execução anual dos documentos 

previsionais oportunamente apresentados e aprovados, as 

Grandes Opções do Plano e Orçamento.  ---------------------------  
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E uma primeira conclusão resulta irrefutável. Aqueles 

documentos refletiam com rigor e clareza a realidade de 

Trancoso, definiam objetivos e metas realizáveis e apontavam 

os caminhos a percorrer para superar as dificuldades e os 

constrangimentos existentes.  ----------------------------------------  

Os resultados da gestão  implementada mostram, pelo quarto 

ano consecutivo, o acerto e assertividade das opções tomadas 

pelo executivo municipal, em todos os domínios da gestão 

autárquica.  ------------------------------------------------------------  

O rigoroso e atempado planeamento dos projetos a realizar e a 

definição das prioridades de  investimento municipal, 

associadas a uma melhoria geral das condições financeiras do 

Município, foram fatores decisivos para atingir os níveis de 

execução global que se vieram a verificar.  ------------------------  

As opções tomadas no mandato findo visaram responder e pôr 

termo à situação de desequilíbrio financeiro e de 

endividamento em que o município se encontrava no final de 

2013, objetivos estes plenamente alcançados. Desde logo, 

invertendo a trajetória de endividamento descontrolado, 

colocando termo à realização de despesas  injustificadas e 

reequilibrando as contas do município.  ----------------------------  

Encarámos os compromissos anteriormente assumidos e 

procurámos encontrar soluções negociadas que permitissem 
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honrar o seu pagamento, de forma a reabilitar a imagem e a 

confiança da Câmara Municipal junto dos munícipes, 

fornecedores e demais instituições.  --------------------------------  

Em 2017, prosseguimos o caminho da sustentabilidade das 

contas municipais, o que obrigou o executivo a ser rigoroso e 

seletivo na gestão dos recursos financeiros disponíveis.  --------  

Mas o executivo não descurou a realidade e o contexto 

nacional, nomeadamente as orientações e apelos do Governo, 

quanto à aceleração de projetos de investimento passíveis de 

financiamento no âmbito do novo quadro comunitário,  

Portugal2020.  ---------------------------------------------------------  

Assim, entre outras, foram concluídas  as obras previstas para 

as ETAR´s de Courelas e da Quinta do Seixo, com 

comparticipação financeira do POSEUR, tal como o Mercado 

Municipal, o Parque de Estacionamento e as seis Lojas 

adjacentes à ala poente deste, dois deles com apoio do 

Centro2020. Foi, ainda, concluído o procedimento do concurso 

público para a construção do “Centro Escolar da Ribeirinha”, 

tendo já sido iniciada a sua construção.  ---------------------------  

Na área do ambiente e com apoio do Fundo Ambiental, o 

Município adquiriu duas viaturas elétricas para o servi ço de 

limpeza urbana, modernizando e reforçando os recursos de 

limpeza municipais. Em paralelo, em 2017, foram adquiridos 
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novos equipamentos para os serviços externos, por ex: um 

trator e um limpa bermas.  -------------------------------------------  

Para além disso, o Município desenvolveu ainda um conjunto 

de projetos para apresentação de candidaturas a programas de 

financiamento comunitário, algumas das quais já obtiveram 

aprovação. Exemplo disso, é a Área de Acolhimento 

Empresarial ou o Centro de Desenvolvimento e Inovação Social 

de Trancoso que aguardam, agora, o desenvolvimento dos 

procedimentos de contratação pública para a sua execução.  ---  

O executivo procurou, ainda, melhorar as condições de 

trabalho de alguns serviços, quer intervindo nos espaços 

físicos, como fez ao substituir a cobertura dos armazéns 

municipais, mas também investindo na renovação do 

equipamento informático de diversos serviços.  -------------------  

Reforçar a politica municipal de investimento de opção pelas 

pessoas implicou afetar um valor considerável de verbas para 

despesas com transportes escolares, outras soluções de 

mobilidade intraconcelhia - com destaque para o projeto SIM-

Trancoso -, bem como para as intervenções de beneficiação em 

diversas estradas municipais, arruamentos e passeios, arranjos 

urbanísticos e caminhos rurais e ainda compar ticipação nas 

refeições dos alunos, ação social escolar, apoios ao 

Agrupamento de Escolas de Trancoso, à Escola Profissional, às 
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Juntas de Freguesia e Instituições de Solidariedade, e a outras 

de carácter social, cultural, desportivo e recreativo.  ------------  

Outra opção de destaque no apoio às famílias foi a 

manutenção, em 2017, das medidas de política fiscal, de 

manutenção da taxa mínima de IMI, de redução cumulativa da 

mesma taxa em função do número de dependentes do agregado 

familiar e de prescindir, parcialmente,  do valor do IRS que as 

famílias pagam anualmente.  -----------------------------------------  

A expressão quantitativa da estratégia delineada e das medidas 

de gestão implementadas levaram à obtenção de valores muito 

positivos, seja qual o for fator de análise!  ------------------------  

Concretizando, e tal como plasmado no Relatório de Gestão, no 

exercício económico de 2017, a receita cobrada líquida efetiva 

foi de 12.010.829,03€, o que corresponde a um grau de 

execução de 92,35%. Em comparação com o ano anterior, 

2016, a receita arrecadada no ano em apreço teve um 

crescimento de 1.976.776€, cerca de 20%.  ------------------------  

Quanto à despesa paga no exercício de 2017, esta ascendeu a 

11.061.169,16€. A taxa de execução fixou -se em 85,04% do 

valor total das dotações orçamentais inscritas e corrigidas. 

Sendo que a despesa corrente foi de 6.926.820,44€ (63% da 

despesa total) e a despesa de capital de 4.134.348,72€ (37%).  -  

Como se constata e realça, no ano de 2017, a despesa de 
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investimento apresenta um significativo aumento face ao ano 

anterior, passando de 2.451.697€, em 2016, para 

4.134.348,72€ , no ano de 2017.  -------------------------------------  

Entre outros aspetos merecedores de realce, destacamos ainda 

a diminuição verificada nos custos com pessoal, os quais 

apresentam uma redução de 2,6% face a 2016.  -------------------  

A gestão orçamental adotada pelo executivo permitiu gerar, em 

2017, um excedente orçamental de valor substancial e que se 

observa no saldo para a gerência seguinte, de 967.405,78€.  ----  

Outro aspeto que deve ser mencionado é o de, uma vez mais, no 

exercício económico em apreço, o Município ter respeitado a 

regra do cumprimento do equilíbrio orçamental, em 

conformidade com o disposto no art.º 40.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3/9 que estabelece o regime financeiro das autarquias locais 

e entidades intermunicipais.  -----------------------------------------  

Por fim, como se diz no Relatório de Gestão, a análise à 

evolução da situação económica e financeira do Município de 

Trancoso, a 31-dez-2017, leva-nos a evidenciar o Resultado 

Líquido positivo obtido, na ordem dos 761.460,81€.  -------------  

Em consequência, conscientes de que cumprimos as metas e 

objetivos a que nos propusemos e que não defraudámos a 

confiança dos Trancosenses, votamos favoravelmente os 

documentos de prestação de contas do ano de 2017.  -------------  
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Trancoso, 18 de abril de 2018 . --------------------------------------  

Os membros do Partido Socialista no executivo municipal: 

Amílcar Salvador, Eduardo Pinto e Ana Couto.’  ------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas ao inventário de todos 

os bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município e 

respetiva avaliação:  Seguidamente, foi presente o relatório do 

inventário do património municipal, em 31/12/2017.  -------------  

A Câmara Municipal, dando cumprimento ao previsto na 

alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou aprovar o documento referido.  -------------  

Mais, foi deliberado submetê-lo à apreciação e votação por 

parte da Assembleia Municipal de Trancoso, em conformidade 

com o previsto na alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.  -----------------------------------------  

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

do pagamento de transportes escolares a todos os alunos 

matriculados nos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento de Escolas de Trancoso:  De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a proposta , acerca do assunto 

referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra:  ---------------  

“O Município de Trancoso, reconhecendo o papel decisivo da 

educação como eixo fundamental para o desenvolvimento local, 

tem, no âmbito das suas competências, contribuído para a 
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criação de melhores condições que possibilitem uma  boa 

aprendizagem e consequente sucesso educativo dos nossos 

alunos.  -----------------------------------------------------------------  

Porém, atenta a conjuntura exigente e difícil como é aquela em 

que vivemos, em que é notória a necessidade de estimular e 

incentivar as pessoas e famílias a fixarem -se no concelho de 

Trancoso, aqui matriculando os seus alunos, considero ser 

oportuno e fundamental , para este Município, assegurar que os 

alunos optem por estudar em Trancoso, e aqui permaneçam o 

maior número de anos possível, pelo que proponho que a 

Câmara Municipal delibere isentar do pagamento dos 

transportes escolares, os alunos do ensino secundário, 

independentemente do seu escalão, matriculados nos 

estabelecimentos de ensino do concelho, com exceção dos que 

frequentem a Escola Profissional de Trancoso.  -------------------  

Os efeitos financeiros da presente proposta, tal como 

demonstrado pela informação dos Serviços em anexo, implicam 

a não cobrança de receita no valor de 21.000€.  ------------------  

A deliberação tomada apenas produzirá os seus efeitos, a 

partir do próximo ano letivo.”  --------------------------------------  

A Câmara Municipal  deliberou aprovar a proposta 

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

*A18*  Apreciação do relatório anual da Comissão de 
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Acompanhamento do contrato de concessão do Sistema de 

Captação, Tratamento e Distribuição de Água ao concelho:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão de obras,  

ambiente, estruturas e equipamento urbano  que se reproduz na 

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

“O relatório anual sobre a execução do contrato da concessão 

da exploração do sistema de captação, tratamento e 

distribuição de água e sistema de recolha, tratamen to e 

rejeição dos efluentes do concelho de Trancoso foi analisado e 

aprovado, por unanimidade, pela comissão de 

acompanhamento, devendo o mesmo ser remetido para a 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

(ERSAR).”  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório 

apresentado, globalmente positivo, no que se refere ao 

cumprimento do estipulado contratualmente, pela empresa 

Águas da Teja, SA.  ---------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado cumprir os formalismos legais 

subsequentes, nomeadamente o envio deste relatório à 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

(ERSAR). --------------------------------------------------------------  

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

*A19*  De seguida, foi presente o requerimento número 5 91 da 



 

 
Ata  n . º    0 8  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    1 8 -0 4 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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

de março, da Freguesia de Reboleiro, a solicitar a atribuição de 

um apoio financeiro, no montante de 20.000€, destinado à 

reabilitação das instalações da sede da Junta de Freguesia . ------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso 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 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -----------  

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 946 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do corrente 

mês de abril , da Freguesia de Valdujo, a solicitar a atribuição 

de um apoio financeiro, no montante de 12.500€, destinado à 

execução de obras no pavilhão multiúsos da freguesia . ----------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso 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 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -----------  

*A21*  De seguida, foi presente o requerimento número 947 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do corrente 

mês de abril, da Freguesia de Moreira de Rei, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 20.000€, 
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destinado à execução de obras de recuperação, conservação e 

beneficiação da sede da Junta de Freguesia . -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso 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 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -----------  

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 937 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do corrente 

mês de abril, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso , a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, no montante de 30.000€, destinado à reparação de 

equipamentos inerentes à época de fogos florestais . --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 931 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 16 do corrente 

mês de abril , do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro , no montante de 5.000€, 

destinado à aquisição de equipamentos . ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.250€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 858 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do corrente mês 

de abril, da Banda Musical de Freches , a solicitar a atribuição 

de um apoio financeiro, no montante de 3.000€, destinado à 

concretização do seu plano de atividades para 2018 . -------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.750€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A25*  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 57.º da Lei n.º  

75/2013, de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

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

Pelas 16h30m, 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:  
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O Diretor de Departamento:  


