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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 4 DE DEZEMBRO DE 2013. ------------------  

*A1*  Aos 4 dias do mês de dezembro do ano de 2013, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso , sob a Presidência do senhor 

professor Amílcar Salvador e a comparência dos senhores 

vereadores Eduardo Pinto, doutora Ivone Mouco, doutor Paulo 

Matias, doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio.  ---------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

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

número 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a ata da reunião de 20 de novembro, 

dispensando a sua leitura, atendendo a que a mesma foi, 

antecipadamente, distribuída a todos os membros da Câmara.  --  

Mais, foi deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício 

dos Paços do Município de Trancoso e publ icá-la no site do 

Municipio.  -------------------------------------------------------------  

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 233 datado de 3 do corrente mês de dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 597.994,17 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 228.345,98 €.  ----------------  

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

*A5*  Intervenções:  Começando por intervir , o senhor Presidente da 

Câmara propôs que o assunto ‘Análise, discussão e votação da 

proposta a apresentar à Assembleia Municipal p ara designação 

do fiscal único da TEGEC, EEM, ao abrigo do disposto no nº 3 

do artigo 26º da Lei 50/2012 de 31 de agosto’ fosse retirado da 

Ordem do Dia, atendendo a que o mesmo carece de um prévio 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, 

esta proposta.  ---------------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente, todos os membros de executivo acordaram em 

alterar a Ordem do Dia, remetendo para o final da reunião os 

assuntos ‘Análise, discussão e votação da proposta de alteração 

dos estatutos da TEGEC, EEM, em conformidade com o 

respetivo projeto e em obediência aos normativos constantes da 

Lei 50/2012 de 31 de agosto’ e ‘Análise, discussão e votação 

da proposta de nomeação do representante do Município, na 

Assembleia Geral da TEGEC, EEM’ ,  para que aos mesmos 
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pudesse ser dada uma maior atenção, através de uma análise 

mais cuidadosa. -------------------------------------------------------  

*A7*  De seguida, usou da palavra o senhor vereador doutor João 

Rodrigues para afirmar que os membros do PSD eleitos para o 

órgão executivo haviam ficado bastante sensibilizados com o 

convite que lhes havia sido feito pelo senhor Presidente da 

Câmara, no sentido de poderem participar na elaboração dos 

documentos previsionais do orçamento e opções do plano para 

2014. -------------------------------------------------------------------  

Voltando a intervir , o senhor Presidente da Câmara referiu -se 

às atividades de Natal programadas para Trancoso, no período 

compreendido entre 13 e 31 de Dezembro do corrente ano. 

Essas mesmas atividades aparecem resumidas no quadro que se 

segue: ------------------------------------------------------------------  

----------------Atividades de Natal 2013 –  Trancoso ---------------------------  

Dia Atividade Local do evento  

13 Dez.  

Feira de Santa Luzia.  

Representação do auto de Mofina 

Mendes 

Feira de Santa Luzia  

20 Dez.  
Concerto de Natal com grupos 

locais  

Convento dos Frades,  

21.00h 

21 a 24 

Dez.  

Atividades de animação:   
- Casa do Pai Natal  Largo da Avenida 

- Mercadinho de Natal Largo da Avenida 

- Comboio turístico (dia 23 e 24)  Centro histórico  

- Fogueira de Natal (dia 24)  Junto à Igreja de S.  

Pedro 

22 Dez.  Mercado de produtos tradicionais  Mercado de Trancoso 

29 Dez.  

Concerto de fim de ano com 

orquestra juvenil de Aguiar da 

Beira 

Convento dos Frades,  

17.00h 

31 Dez.  - Fim de ano com animação  Largo da Avenida 
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- Fogueira de fim de ano  Junto à Igreja de S.  

Pedro 
 

Nota:  programa sujeito a alteração  --------------------------------  

*A8*  Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

referiu-se, depois, às dificuldades financeiras que a Escola 

Profissional de Trancoso vem sentindo, a que não é alheio o 

facto de o Programa Operacional do Potencial Humano ainda 

não ter transferido qualquer valor, a título de adiantamento, 

para o corrente ano letivo. -------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor vereador Eduardo Pinto deu 

conta das diligências feitas junto dos organismos que financiam 

o P.O.P.H.. Assim, informou que, na sequência de sugestão 

feita pelo senhor Secretário de Estado da Administração Local, 

aquando da sua visita a Trancoso, o assunto havia sido exposto 

por escrito a esse membro do Governo que se incumbiu de o 

encaminhar para o senhor Secretário de Estado do Emprego, 

mas que ainda não havia sido obtida qualquer resposta. De 

seguida, o mesmo vereador, tendo em vista o f inanciamento da 

Escola Profissional de Trancoso, referiu -se aos contatos 

havidos com as instituições bancárias, Caixa Geral de 

Depósitos e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, afirmando que 

ambas se mostraram recetivas para analisarem o assunt o. 

Acrescentou que a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, onde o 

assunto estaria numa fase mais avançada, exigia da Câmara 
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Municipal, uma carta de conforto, tendo em vista um 

financiamento de 100.000 euros, a 60 dias.  ------------------------  

Explicou que este assunto não foi agendado para a reunião do 

executivo, porque só surgiu na sequência de uma reunião 

havida com os responsáveis daquela instituição bancária, na 

passada segunda-feira. Daí, o mesmo aparecer no período antes 

da ordem do dia, atendendo a que se trata de um financiame nto 

imprescindível e urgente.  --------------------------------------------  

Ainda no que diz respeito a este assunto, o senhor vereador 

doutor Paulo Matias procurou dar uma explicação jurídica 

acerca da carta de conforto, referindo que se o teor da mesma 

for semelhante ao da que, em 5 de novembro de 2009, foi 

aprovada a pedido da PACETEG, não haverá violação do 

disposto no nº 10 do artigo 38º da Lei 2/2007 de 15 de janeiro, 

por não se tratar de qualquer garantia.  -----------------------------  

Tendo sido submetida a aprovação a proposta respeitante à 

emissão da referida carta de conforto, cujo teor seguidamente 

se reproduz na íntegra para os devidos efeitos:  "O Município de 

Trancoso, pessoa colectiva territorial nº 501143726, doravante 

designado apenas por Município, através do seu Presidente, 

que tem conhecimento das facilidades de crédito que essa 

Instituição tem em estudo, para serem concedidas à Associação 

Promotora do Ensino Profissional da Beira Transmontana –  



 

 
Ata  n . º    2 3  /  2 01 3 .    Reuniã o  de    04 -1 2 -2 0 1 3  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Escola Profissional de Trancoso, doravante designada por 

cliente, destinadas a financiar um empréstimo, sob a forma de  

financiamento, até ao montante de € 100 000,00, pelo prazo de 

60 meses.---------------------------------------------------------------  

O Município declara que a Cliente é solvente e dispõe de 

condições financeiras que lhe permitem cumprir integralmente 

as suas obrigações, designadamente a emergente do referido 

Contrato de empréstimo.  ---------------------------------------------  

Enquanto se mantiver por pagar quaisquer responsabilidades 

emergente desse Contrato de empréstimo, o Município 

compromete-se irrevogavelmente perante a Caixa Central de 

Crédito Agrícola Mutuo CRL, exceto se obtiver o prévio 

acordo, por escrito, da mesma, a não diminuir e a não onerar a 

sua participação atual na cliente. -----------------------------------  

O Município cumprirá os seus compromissos perante a Caixa 

Central de Crédito Agrícola Mutuo CRL e a Cliente, de modo a 

que esta possa cumprir as suas responsabilidades perante a 

vossa Instituição.-----------------------------------------------------  

O Município reconhece que as declarações e compromissos 

contidos nesta carta constituem elemento determinante para a 

formação da vontade da Caixa Central de Crédito Agrícola 

Mutuo CRL no sentido da celebração do referido Contrato de 

empréstimo.------------------------------------------------------------  
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A presente carta de conforto rege-se pela lei portuguesa e 

quaisquer litígios emergentes da celebração, interpretação, 

integração e execução da mesma serão dirimidos no foro da 

comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro ’ ,  

foi deliberado  aprová-la , não tendo votado a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio, atendendo ao disposto na alínea b) 

do nº 1 do artigo 44º do Código do Procedimento 

Administrativo.  -------------------------------------------------------  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara acrescentou que 

se deveria exigir esforço a todas as entidades envolvi das na 

Escola Profissional de Trancoso e não só à Câmara Municipal e 

que a maioria no executivo municipal já havia reunido  com 

professores, funcionários e alunos, sensibilizando -os para uma 

redução de custos de funcionamento.  -------------------------------  

*A9*  De seguida, o senhor Presiden te da Câmara informou que, logo 

que houvesse disponibilidade, iria convidar os senhores 

vereadores a visitar o ex-quartel da GNR, para averiguar das 

condições de funcionalidade e segurança do mesmo, talvez 

melhores que as dos atuais Paços do Concelho, tend o em vista a 

mudança, para lá, dos serviços camarários. Acrescentou que, a 

pensar nessa possibilidade, já havia sido inscrita em orçamento 

e plano de atividades para o próximo ano, uma rubrica 

destinada a tal fim.  ---------------------------------------------------  
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*A10*  Seguidamente, usou da palavra o senhor ve reador doutor Paulo 

Matias para afirmar que, em coerência com a listagem de obras 

executadas sem procedimento concursal, já distribuída a todos 

os senhores vereadores, havia que acrescentar mais uma obra 

àquela listagem: Calçada em Vila Novinha. Continuand o, 

perguntou ao senhor vereador doutor João Rodrigues, como 

membro do anterior executivo, se tinha conhecimento da 

execução dessa obra, o qual respondeu que teve conhecimento, 

mas que se tratou de uma obra executada pela Junta de 

Freguesia de Rio de Mel que iria receber da Câmara Municipal 

um subsídio destinado a tal fim. Voltando a intervir, o senhor 

vereador doutor Paulo Matias afirmou que o Presidente da 

Junta daquela freguesia o havia informado que a obra era da 

responsabilidade da Câmara Municipal.  ----------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A11*  Licença de Habitabilidade/Utilização : Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 607 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 23 do passado 

mês de outubro, de Albertina de Jesus Santos Garrido, residente 

em Carnicães, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção 

de licença de utilização de uma habitação,  sita na Rua Larga, 

em Carnicães, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

P421, da união das freguesias de Vilares e Carnicães, uma vez 
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que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

interessada, considerar isenta de licenciamento.  ----------------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 612 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

29 do passado mês de outubro, de Joaquim Manuel Garcia, 

residente em Loures, na qualidade de cabeça de casal, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uns arrumos,  sitos 

na Rua do Lameirão, em Vila Garcia, inscritos na matriz 

predial urbana sob o artigo P394, da união das freguesias de 

Vale do Seixo e Vila Garcia, uma vez que os mesmos foram 

construídos antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de agosto de 1951.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isentos de licenciamento.  ---------------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 651 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do passado mês de novembro, de Manuel António da Silva 

Rente, residente em Freches, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação,  sita 

em prado, em Freches, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 754, da união das freguesias de Freches e Torres, uma 
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vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d o 

interessado, considerar isenta de licenciamento.  ----------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 675 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

28 do passado mês de novembro, de Francisco Belchior de 

Oliveira Ferreira, residente em Cantanhede, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

palhal, sito na Rua da Igreja, em Souto Maior, inscrito na 

matriz predial urbana sob o antigo artigo 296, a que atualmente 

corresponde ao artigo 974, da união das freguesias de Trancoso 

(São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior, uma vez que o 

mesmo foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d o 

interessado, considerar isento de licenciamento.  ----------------  

*A15*  Análise, discussão e votação da proposta relativa a o mapa 

de pessoal:  ------------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor vereador Eduardo Pinto referiu 

que, em relação ao anterior mapa de pessoal, apenas foram 

eliminados os lugares não ocupados.  -------------------------------  

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada por 
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maioria, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD  

que apresentaram a seguinte Declaração de Voto:  ----------------  

‘Os Vereadores do PSD, sem quererem pôr em causa, o quadro 

de pessoal já vigente nesta Câmara, que apoiam e defendem, 

são obrigados a votarem contra o novo mapa de pessoa l ,na 

perspectiva da criação de um gabinete de Apoio aos senhores 

Vereadores , proposto por esta maioria ,uma vez que ele 

consubstancia a criação de lugares para cumprimento de 

promessas politicas eleitorais.  --------------------------------------  

Com efeito resulta da Lei 75/2013 de 12 de Set embro, seu 

artigo 42º, nº 7, que no apoio que deverá ser dado aos 

senhores Vereadores, deve o senhor Presidente recorrer 

preferencialmente aos serviços do Municipio.  --------------------  

Ora os Vereadores do PSD querem lembrar que este Municipio 

está servido de funcionários exemplares, de competência 

comprovada ao longo de muitos e muitos anos, capazes de 

responderem a todos e aos grandes desafios que lhe forem 

feitos.  ------------------------------------------------------------------  

Mais entendem os Vereadores do PSD que após a aprovação de 

um orçamento, no qual esta maioria se queixava do  

endividamento da Câmara a criação de mais lugares vem 

aumentar esse endividamento.  ---------------------------------------  

Por esta razão, não poderão votar favoravelmente, este mapa 
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de pessoal, que tem em si encapotadamente a satisfação do 

clientelismo politico, razão porque votam contra.’  ---------------  

Em relação a essa Declaração de Voto, o senhor vereador 

Eduardo Pinto referiu que o mapa de pessoal não engloba os 

lugares de nomeação politica, nomeadamente os de apoio à 

presidência ou aos vereadores, mas apenas lugares respeitantes 

aos trabalhadores.  -----------------------------------------------------  

Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara afirmou que 

a constituição do gabinete de apoio aos vereadores é da 

competência do Presidente da Câmara e que, em conformidade 

com o previsto na alínea b) do nº 2 do artigo 42º da Lei 

75/2013 de 12 de setembro , são previstos dois secretários e ele 

apenas nomeou um. ---------------------------------------------------  

Intervindo, a senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio 

referiu que o nº 7 do mesmo artigo 42º também diz que o 

Presidente da Câmara deve disponibilizar a todos os vereadores 

os recursos físicos,  materiais e humanos necessários, devendo 

recorrer preferencialmente aos serviços do município.  -----------  

De seguida, usou da palavra o senhor vereador doutor Paulo 

Matias para afirmar: ‘A Declaração de Voto dos senhores 

vereadores do PSD contra o mapa de pessoal t em como 

fundamento a nomeação de um secretário para apoio aos 

vereadores. Sucede que, no mapa de pessoal agora aprovado , 
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não consta o lugar de secretário de apoio aos vereadores, pelo 

que é desprovida de qualquer sentido aquela Declaração. ’ -----  

*A16*  Análise, discussão e votação da proposta relativa ao 

orçamento da receita e despesa e às grandes opções do plano 

para 2014 :  -------------------------------------------------------------  

Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara, no que diz 

respeito às grandes opções do plano e ao orçamento para 2014, 

destacou algumas partes do relatório, nomeadamente as 

seguintes:  --------------------------------------------------------------  

- os empréstimos da banca, de médio e longo prazo, 

totalizam 4.100.786€;  ----------------------------------------  

- os empréstimos do Estado, no âmbito do PAEL, 

representam um débito de 3.583.676€;  ---------------------  

- o serviço desta divida consome cerca de 75.000€ 

mensais;--------------------------------------------------------  

- a elevada divida a fornecedores é de 2.749.104,10€, a 

qual tem condicionado a existência de fundos 

disponíveis e irá obrigar à contração de um novo 

empréstimo de médio e longo prazo de aproximadamente 

2.500.000€, já aprovado pelo anterior executivo junto da 

Caixa Geral de Depósitos;  -----------------------------------  

- a divida a fornecedores poderá vir a ser agravada pela 

execução de obras sem procedimento concursal, tal como 
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tem sido referido nas atas do executivo municipal. Neste 

momento, as obras executadas nessas condições têm um 

custo estimado de 2.500.000€;  ------------------------------  

- perante estes condicionalismos todos, salientou como 

investimentos a realizar e apoios a conceder, 

fundamentais para o desenvolvimento sustentado do 

concelho, os seguintes: ---------------------------------------  

 remodelação da praça municipal;  ------------------------  

 adaptação do antigo quartel da GNR;  -------------------  

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

 reabilitação das zonas industriais de Trancoso e Vila 

Franca das Naves;  ----------------------------------------  

 construção das ETAR’s de Esporões, Vale de Mouro e 

Rio de Mel;  ------------------------------------------------  

 aquisição de terrenos para ampliação do cemitério de 

Trancoso;  --------------------------------------------------  

 aquisição de uma mini-retroescavadora;  ----------------  

 aquisição de um camião de Resíduos Sólidos 

Urbanos;  ---------------------------------------------------  

 revisão do PDM; -------------------------------------------  

 apoios no âmbito do ‘Programa de Apoio ao 

Investimento’;  ---------------------------------------------  

 apoio às freguesias;  ---------------------------------------  
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 apoio às associações e aos grupos desportivos;  --------  

 apoio à Escola Profissional de Trancoso. ---------------  

De seguida, usou da palavra o senhor vereador Eduardo Pinto 

para salientar que houve muita dificuldade em elaborar o 

orçamento, devido aos condicionalismos subjacentes, 

destacando que:  -------------------------------------------------------  

- 90% das verbas inscritas são compromissos fixos correntes e 

de capital já assumidos pelo anterior executivo;  ------------------  

- a receita corrente não permite grande margem de manobra, 

atendendo às regras contabilísticas e orçamentais que presidem 

ao seu cálculo;  --------------------------------------------------------  

- face à exiguidade das receitas de capital, não foi possível 

inscrever todos os investimentos que o executivo pretendia ver 

em orçamento e plano para 2014.  -----------------------------------  

Submetidos os documentos previsionais, orçamento da receita e 

despesa e grandes opções do plano, a votação, foram os 

mesmos aprovados por maioria, com a abstenção dos senhores 

vereadores do PSD  que apresentaram a seguinte Declaração de 

Voto: -------------------------------------------------------------------  

‘Os Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Trancoso,  

apresentam em complemento ao seu voto de abstenção quanto 

aos documentos relativos ao Plano e Orçamento para 2014 ,a 

seguinte declaração de voto:  ----------------------------------------  
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Entendem os Vereadores do PSD que quem ganha eleições deve 

governar. A circunstância de se tratar do primeiro Plano e 

Orçamento apresentado por esta maioria, obriga -nos no plano 

da ética politica, a beneficiar essa mesma maioria c om a nossa 

abstenção, que significa acima de tudo um desejo de 

colaboração e respeito Institucional.  ------------------------------  

Não podemos deixar no entanto de constatar, a falta de 

ambição com a não apresentação das grandes orientações 

estratégicas plurianuais. Efectivamente não encontramos neste 

documento nenhum plano nem visão estratégico de médio 

prazo, para os próximos anos tais como o anterior executivo 

deixou plasmada no documento denominado Trancoso ‘2020’.  -  

Lamentamos que a preocupação principal para essa ausência 

de ideias, seja encontrada naquilo que a maioria chama de 

endividamento da Câmara e diminuição das transferência a 

nível Governamental. Ora não podemos deixar de chamar a 

atenção de que quer o senhor Presidente desta maioria quer a 

senhora vereadora Drª Ivone, vinham de anteriores executivos 

tinham conhecimento da vida autárquica e dos problemas com 

os quais esta Câmara se debatia.  -----------------------------------  

Concluímos pois que ausência de ideias e ambição, não podem 

servir de desculpa, para a apresentação deste orçamento, tão 

pouco ambicioso, senão mesmo desmobilizador de vontades.  ---  
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OS VEREADORES DO PSD: a) João Rodrigues; b) Augusto 

Rente; c) Cristina Inocêncio.’  ---------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas à revisão do tarifário 

para 2014, apresentado pela empresa Águas da Teja, S.A.:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 3167 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês 

de novembro, da empresa Águas da Teja, SA, a enviar a 

proposta de tarifário a vigorar durante o ano de 2014 que 

corresponde à atualização de preços, de acordo com as fórmulas 

de revisão de tarifário constantes do contrato de concessão.  ----  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento, 

atendendo a que a revisão do tarifário consta do contrato de 

concessão. -------------------------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação das propostas de ratificação 

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

De seguida, foram presentes vários processos de despesa com 

despachos de autorização e que constam da relação seguinte:  ---  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 

Aquisição de material para o limpa bermas ORSI 500 952 11-11-2013 742,43 € 

Aquisição de peças para a viatura 73-AT-05 956 20-11-2013 26,14 € 

Aquisição de combustível em outro centro combustíveis 

p/ ll-FB-39 
953 20-11-2013 70,70 € 

Aquisição de combustível em outro centro combustíveis 

p/ Newholland 
955 20-11-2013 106,05 € 

Aquisição de combustível em outro centro combustíveis 

p/ 80-EI-83 
954 20-11-2013 84,85 € 

Aquisição de tampas de saneamento para stock 951 14-11-2013 1.332,09 € 

Aquisição de 1 aquecedor para CPCJ 957 21-11-2013 120,00 € 

Aquisição de 12 toneladas de massa betuminosa e 100 

Its de emulsão 
958 21-11-2013 879,45 € 

Aquisição de Papel Fotocópia A4 e A3 959 22-11-2013 370,85 € 

Aquisição de 3 sacos de Produtos Regionais Secretário 960 22-11-2013 37,80 € 
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Estado da Ad.Local 

Lavagem completa da viatura DQ-06-95 961 19-11-2013 15,38 € 

Lavagem completa da viatura XP-32-88 962 19-11-2013 15,38 € 

Lavagem completa da viatura 85-54-OP 963 19-11-2013 15,38 € 

Aquisição de Detergente SuperEco /Ecoplus para stock 964 25-11-2013 430,00 € 

Taxa de complemento de preparo 965 25-11-2013 500,00 € 

Aquisição de alimentação para o centro de recolha de 

animais 
966 26-11-2013 341,25 € 

Aquisição de Discos para Cópias Segurança 967 27-11-2013 57,81 € 

Aquisição de Alicate e massa térmica 969 27-11-2013 34,44 € 

Aquisição de material de escritório para stock 970 28-11-2013 162,47 € 

Ampliação da Rede Aérea de Baixa Tensão Zona 

Barragem Teja - Proj. Elect. 
971 28-11-2013 1.906,50 € 

Reparação Fotocopiadora da Secretaria 972 28-11-2013 276,75 € 

Reparação da viatura 70-14-NR 973 28-11-2013 2.564,89 € 

Aquisição de 4 velas viatura TM-58-24 974 28-11-2013 54,93 € 

Aquisição de Anti Gelo para viaturas serviço Obras 975 28-11-2013 246,00 € 

Aquisição de Bateria para viatura XP-32-88 976 28-11-2013 123,98 € 
 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria,  ratificar os 

despachos constantes da relação anexa, com os votos contra 

dos senhores vereadores doutor Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio. ---------------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de processos de despesa 

assumida e ainda não paga:  ----------------------------------------  

De seguida, foram presentes vários processos de despesa 

assumida e ainda não paga, tendo sido apreciados os constantes 

da relação que se segue:  ---------------------------------------------  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 

Aquisição de 2 cabos Scart para o centro cultural 436 22-04-2013 5,01 € 

Certificado de aptidão de motoristas de pesados 

"CAM" 
446 22-04-2013 240,00 € 

Renovação de certificado de motoristas, transporte 

coletivo de crianças 
444 22-04-2013 30,00 € 

Aquisição de produto para a eliminação da 

Processionária do pinheiro nas espécies arbóreas da 

cidade de Trancoso 

460 06-05-2013 26,80 € 

Serviço de alojamento para 2 noites para o Vice-

Presidente da Câmara de Cabo Verde 
480 07-05-2013 63,70 € 

Procedimento de empreitada - Constituição de Rede 

Primária de Faixa de Gestão de Combustível 
473 07-05-2013 184.345,88 € 

Procedimento de empreitada -Valorização do 

Património Românico na Envolvente Rural de 

Trancoso 

472 07-05-2013 35.105,80 € 
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Lavagem Completa da viatura 70-14-NR 681 13-08-2013 8,00 € 

Afiar discos de oficina de carpintaria 684 13-08-2013 24,55 € 

Reparação de pneu da viatura 88-96-QF 687 13-08-2013 4,92 € 

Revisão da viatura 73-HG-81 690 13-08-2013 481,83 € 

Reparação de ar condicionado e bateria da viatura 

01-AS-02 
694 13-08-2013 347,19 € 

Aquisição de impressos e materiais de apoio para 

eleições autárquicas 
697 13-08-2013 231,86 € 

Aquisição de material de escritório 700 13-08-2013 231,70 € 

Feira de S. Bartolomeu - Refeições para artesãos 701 13-08-2013 320,05 € 

Aquisição de envelopes e capas para stock 702 14-08-2013 728,78 € 

Aquisição de telas promocionais da Autarquia para a 

Feira São Bartolomeu 
703 14-08-2013 885,60 € 

Transferência de capital para reparação de caminhos 

para a Freguesia de Vilares 
706 14-08-2013 12.500,00 € 

Transferência de capital para a Freguesia de Póvoa 

do Concelho 
707 25-07-2013 16.000,00 € 

Transferência corrente para a Assoe. Humanitária de 

Bomb. Volunt. de VFN 
708 14-08-2013 2.500,00 € 

Constituição de Rede Primária de Faixa de Gestão de 

Combustível - Fase 2 
709 08-08-2013 ( 69.837,03 € 

Transferência de capital para Construção de Centro 

Cívico - Freg. Castanheira 
710 13-08-2013 15.000,00 € 

Transferência de capital para Parque Infantil - 

Freguesia de Cótimos 
711 14-08-2013 11.000,00 € 

Transferência de capital para Recuperação Museu do 

Azeite - Freg. Freches 
712 14-08-2013 20.000,00 € 

Transferência de capital para Conclusão de 

Construção de Pavilhão para a Associação Cultural e 

Recreativa "OS POPOS" 

713 14-08-2013 20.000,00 € 

Aquisição de explosivos e licença para ampliação de 

rede de esgotos em Terrenho 

699/ 

715 
13-08-2013 1.296,00 € 

Requisição de uma patrulha da GNR para os dias 16 

e 23. 
716 13-08-2013 217,32 € 

Processo de Injunção - Honorários da agente de 

execução 
717 14-08-2013 53,58 € 

Processo de Injunção - juros compulsórios 718 14-08-2013 23,21 € 

Alojamento e alimentação - artista Leandro 720 05-08-2013 1.140,00 € 

Feira de S. Bartolomeu - Alojamento/alimentação 

para convidados brasileiros 
721 14-08-2013 260,00 € 

Aquisição de Interruptores para Fonte da Rotunda 

junto Estádio Municipal 
722 21-08-2013 63,96 € 

Aquisição de Jogo de cabos para viatura 36-25-XC 723 21-08-2013 536,46 € 

Aquisição de material para o limpa bermas Orsi 724 21-08-2013 742,43 € 

Publicação de aditamento de alvará de loteamento 64-
PublAlvar 

21-08-2013 34,50 € 

Aquisição de mangueira para o Mercado Municipal 725 21-08-2013 77,00 € 

Aquisição de 12 vassouras de relva 726 21-08-2013 110,70 € 

Aquisição de 6 autoclismos para Mercado Municipal 727 21-08-2013 189,00 € 

Jantar para Rancho de Castelo de Vide 728 21-08-2013 500,00 € 

Taxas referente a processo de julgados de paz 730 19-08-2013 35,00 € 

Aquisição de material de higiene e limpeza para 

stock 
731 22-08-2013 225,43 € 

Atualização de video promocional de Trancoso 734 23-08-2013 6.051,60 € 

Transferência de capital para Freguesia de Sebadelhe 

da Serra 
735 23-08-2013 2.500,00 € 

Feira de S. Bartolomeu - Alojamento/alimentação 

para convidados brasileiros 
736 23-08-2013 2.007,50 € 
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Reparação/Beneficiação Piscina Coberta -

Remod.Quadro Geral 
737 23-08-2013 2094,35 

Contrato electricidade para o Centro Interpretação 

Isaac Cardoso 
738 28-08-2013 2.500,00 € 

 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar os 

processos de despesa assumida e ainda não pagos constantes 

da relação anexa, até final do mês de agosto,  ou seja até ao 

cabimento nº 738, com exceção dos cabimentos nº 473 e nº 

709, bem como os contantes no anexo respeitantes às dívidas 

de curto prazo a regularizar por acordos de pagamento.  -------  

Votaram contra os senhores vereadores doutor Augusto Rente 

e doutora Cristina Inocêncio.  --------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: De seguida, foram presentes os 

processos de despesa já paga, através de despacho, constantes 

da relação que se segue:  ---------------------------------------------  

Descrição Despacho Valor 

Pagamento OP 2377 GDT 29-11-2013 5.430,00 € 

Pagamento OP 2374 TEGEC 25-11-2013 80.000,00 € 

Pagamento OP 2393, 2394, 2419, 2435 a 2444 25-11-2013 66.193,38 € 

Pagamento OP 2395 a 2412 28-11-2013 16.417,24 € 

Pagamento OP 2428 Torres & Filho, Lda. 27-11-2013 7,07 € 

Pagamento OP 2429 Conser. Registo Predial Trancoso 27-11-2013 500,00 € 

 168.547,69 € 
 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, ratificar os 

pagamentos constantes do mapa, tendo votado contra os 

senhores vereadores doutor Augusto Rente e doutora C ristina 

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

*A21*  Análise, discussão e votação da proposta relativa à 
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‘aquisição de sinalização vertical’  A seção de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais informou a 

Câmara que, na Avenida D. Nuno Alvares Pereira, se tornava 

necessário colocar dois sinais de proibição (estacionamento 

proibido - C15; fim de estacionamento proibido - C21), um 

sinal de cedência de passagem (paragem obrigatória STOP - 

B2) e um painel adicional (além de 15 minutos - MOD. 8), 

tendo por finalidade controlar o estacionamento nessa zona.  ----  

Segundo aquela seção, anualmente a E.N. n°226 apresenta, no 

troço junto ao Chafariz do Vento, um grande número de 

acidentes. Uma das medidas de combate á sinistralidade 

rodoviária será através de medidas de prevenção, pelo que 

propunham a colocação da seguinte sinalização de prevenção, 

no início e no fim deste troço, de modo a alertar os condutores 

de que esta zona é sujeita frequentemente a acidentes:  ----------  

 

De modo a chamar ainda mais a atenção dos condutores, 

propunham que a referida sinalização fosse eletrónica, com 

Leds. -------------------------------------------------------------------  

O chefe de divisão concordou com o teor da informação.  --------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a colocação da 
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sinalização proposta, sem leds.  -------------------------------------  

Deliberou, ainda, solicitar preços, tendo em vista a sua 

aquisição, através dos serviços de aprovisionamento.  -----------  

*A22*  Análise, discussão e votação de pedido relativo à alienação 

da Escola Primária de Póvoa do Concelho:  Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 1302 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 13 do passado mês de junho, da 

Associação de Solidariedade Social ‘Amigos da Póvoa do 

Concelho’ , a solicitar a alienação das referidas infraestruturas,  

por um valor simbólico, para a realização dos objetivos da 

promoção social e o desenvolvimento económico -social.  --------  

A Câmara Municipal deliberou ceder aquele edifício, em 

regime de comodato, a título gratuito, por um período de 8 

anos, podendo ser renovável essa cedência.  ----------------------  

Deliberou, ainda, celebrar o respetivo contrato.  -----------------  

*A23*  Análise, discussão e votação da proposta de acordos de 

pagamentos com efeitos plurianuais, com diversas 

entidades:  De seguida, foram presentes as dívidas de curto 

prazo a regularizar por acordo de pagamento , constantes da 

relação que se segue:  -------------------------------------------------  

Dívida de Curto Prazo a  Regularizar por Acordo  de Pagamento  

TEGEC -  Reposição Equil íb r io  1º  Sem 2013  740 .000,00€  

Simul tâneo de  Ide ias -  Fatura 2216/2013  14.120,00€  

Notável  e  Sublime -  Fa tura  9/2013  21.832,50€  

António José Baraças   

Faturas de Empre itadas  616.069,02€  

Faturas em Conferência  8.082,75€  
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Faturas de Juros de  Mora  211.430,52€  

TEGEC-Fatura 45 /2013  14.000,00€  

Raia Histó r ica -  Prot  52/2013  5.000,00€  

Clube Trancosense -  Prot  42/2013  7.500,00€  

Freguesia da Castanheira -  Prot  32 /2013  15.000,00€  

Freguesia de Cót imos - Prot  34/2013  11.000,00€  

Freguesia de Freches -  Prot  40/2013  20.000,00€  

Fregues ia de Moimentinha -  Prot  39 /2013  4.500,00€  

Freguesia de Palha is -  56/2013  12.500,00€  

Freguesia de Póvoa do Concelho - Pro t  31/2013  16.000,00€  

Freguesia de Reboleiro  -  Prot  57/2013  7.500,00€  

Freguesia de Valdujo -  Prot  37/2013  5.000,00€  

Freguesia de Vi la res -  P rot  33/2013  12.500,00€  

Fábr ica da Igreja  Paroquial  da Freguesia de  S.  Pedro - Pro t  

53/2013  
50.000,00€  

"Os Popos"  Ass.  Cult .  Recrea tiva -  Prot  41/2013  20.000,00€  

P isco távora  Ass.  Prod.  Floresta is  -  Prot  25/2013  10.000,00€  
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a 

proposta de acordos de pagamento com efeitos plurianuais, 

constantes da relação.  -----------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação da proposta de assunção de 

despesas plurianuais:  Tendo sido presente a seguinte decisão 

de aprovação de candidatura, referente a um processo de 

trabalho socialmente necessário que envolve despesas 

plurianuais:  ------------------------------------------------------------  

a) Área do projeto de trabalho socialmente necessário: 

Conservação e Restauro ao Património Móvel e Imóvel  -  

b) N.° de desempregados a abranger: 8  -----------------------  

c) Duração do projeto: 12 meses  -------------------------------  

d) Custo total a comparticipar pelo IEFP, em Euros:  -------  

 Rubricas 
Financiamento 

do IEFP 

Comparticipação da 

Entidade 

1 Encargos com estagiárias   

1.1 Bolsa de Estágio 40.245,12€ 0.00€ 

1.2 Subsídio Alimentação 8.881.60€ 0.00€ 
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1.3 
Seguro contra Acidentes de 

Trabalho 
1.992,00€ 0.00€ 

1.4 Transporte a)  

Custo Total / Aprovado 51.118,72€ 0.00€ 
 

a) O valor do transporte será pago conforme os comprovativos 

de pagamento, apresentados em sede de encerramento de 

contas, até ao limite máximo mensal previsto na alínea b), do 

n°. 4, do artigo 27°. da Portaria n°. 33/2013, de 29 janeiro, 

por beneficiário.  ------------------------------------------------------  

Os montantes aprovados que forem apurados , tendo por 

referência o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), à 

data de aprovação, serão atualizados automaticamente por 

parte do IEFP, I. P., de acordo com a atualização legal que for 

definida, com efeitos a 1 de janeiro de cada ano civil, sendo 

objeto de notificação por ofício, sem necessidade de emissão 

de nova Decisão de Aprovação e consequente Termo de 

Aceitação da Decisão de Aprovação.  -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a assunção de 

despesas plurianuais, referentes à candidatura aprovada pelo 

IEFP, relativa ao CEI - Património.  ------------------------------  

*A25*  Oferta de Material:  Em seguida, foi presente informação do  

Setor de Turismo a dar conhecimento á Câmara que foram 

entregues 3 sacos com folhetos e 3 livros ‘Trancoso - A 

Presença Viva da História’ , para oferta, no âmbito da I Feira da 

Castanha e Paladares de Outono, aos oradores da palestra –  
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Importância da Castanha e do Castanheiro.  ------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

Autorizado’.  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a oferta de material 

constante da informação, ratificando o despacho. --------------  

*A26*  Em seguida, foi presente informação do Setor de Turis mo a dar 

conhecimento á Câmara que fo i entregue ao doutor Rui 

Santana, do Centro Cultural de Trancoso, um saco com folhetos 

e 1 livro ‘Forais de Trancoso’, para oferta numa sessão de 

esclarecimento sobre Internet Segura.  ------------------------------  

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco exarou o seguinte 

despacho: Autorizado’.  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a oferta de material 

constante da informação, ratificando o despacho.  --------------  

*A27*  Custos de Transporte:  Em seguida, foi presente informação do 

chefe do gabinete de apoio à presidênci a a dar conta que, 

devido à realização da Festa de São Martinho em Paris , pela 

Assocition Cap Magellan, nos dias 9, 10 e 11 de novembro e 

dado que na região há muitos emigrantes de Trancoso, no 

sentido de continuar a parceria com esta instituição , era 

necessário adquirir 800 Kg de castanhas, 3000 cartuchos, bem 

como a realização do respetivo transporte.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os custos inerentes ao 
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transporte a que se refere a fatura 1110 da Transnate  ---------  

*A28*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 horas, porque, a essa hora, estava agendada um 

outra reunião fundamental para o funcionamento dos serviços, 

todos os membros do executivo acordaram em apreciar os 

assuntos relacionados com a TEGEC, EEM, remetidos para o 

final da reunião, numa próxima sessão desta mesma  reunião, a 

ter lugar na próxima sexta-feira, dia seis de dezembro, pelas 

catorze horas.  ---------------------------------------------------------  

2ª Sessão da Reunião da Câmara Municipal de 

Trancoso iniciada em 4 de  Dezembro de 2013. -  

*A29*  No dia 6 de dezembro do ano de 2013, pelas 14 horas, na 

sequência da deliberação tomada na sessão do passado dia 4 do 

mesmo mês, voltou a reunir, nos Paços do Municipio, o 

executivo municipal, sob a Presidência do senhor professor 

Amílcar Salvador e com a presença de todos os seus membros, 

a fim de proceder à análise, discussão e votação dos assuntos 

respeitantes à TEGEC, EEM que, estando agendados para a 

reunião de 4 de dezembro, não puderam ser apreciados na 

sessão desse mesmo dia.  ---------------------------------------------  

*A30*  Análise, discussão e votação da proposta de alteração dos 

estatutos da TEGEC, EEM, em conformidade com o 

respetivo projeto e em obediência aos normativos constantes 
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da Lei 50/2012 de 31 de agosto:   ----------------------------------  

Começando por intervir,  o senhor Presidente da Câmara 

apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em epígrafe 

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

‘No dia 31 de agosto de 2012 foi publicada a Lei 50/2012 que 

regula o regime jurídico da actividade empresarial local e das 

participações locais.  -------------------------------------------------  

Nos termos deste normativo, a disciplina aplicável às empresas 

locais sofre consideráveis alterações face ao regime l egal 

anteriormente vigente.  -----------------------------------------------  

O art. 70º, nº 1 da citada Lei obriga à adequação dos estatutos 

das entidades de natureza empresarial nas quais as entidades 

públicas participantes exerçam uma influência dominante, 

como é o caso da TEGEC-Trancoso Eventos, Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer - 

EEM. -------------------------------------------------------------------  

O anterior executivo não procedeu à adequação dos estatutos 

desta empresa municipal, conforme prescrito pelo art. 70º da 

Lei nº 50/2012, pelo que a dita empresa municipal se continua 

a reger por estatutos não conformes com o actual regime 

jurídico da actividade empresarial local.  --------------------------  

Nos termos desses Estatutos, mormente do seu art. 18º, nº 1, 

compete à Câmara Municipal, no âmbito dos seus poderes de 
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superintendência e tutela, autorizar alterações estatutárias.  ---  

Nestes termos,  ---------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal aprove os Estatutos da 

TEGEC - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer - EEM, nos termos que 

seguem em anexo à presente proposta.’  ----------------------------  

----------------------------Estatutos da TEGEC  --------------------  

--------Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão  -----  

----------de Equipamentos Culturais e de Lazer –  EEM  -------  

------------Adaptação Lei 50/2012, de 31 de Agosto  -------------  

--------------------------------------ESTATUTOS ------------------------------------  

--------------------------------------CAPITULO I ------------------------------------  

-------------------------DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS ------------------------  

---------------------------------------SECÇÃO I --------------------------------------  

---------Denominação, personalidade e capacidade jurídica, ------------------  

-------------------------------Regime jurídico e sede --------------------------------  

---------------------------------------Artigo 1° ----------------------------------------  

---------Denominação, personalidade e capacidade jurídica -------------------  

1. T.E.G.E.C. - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer -EEM"., adiante designada Empresa., é 

uma Empresa Municipal, pertencente ao Setor Empresarial Local, 

constituída pelo Município de Trancoso o qual é o único detentor de todo o 

capital social, estando sujeita Às orientações estratégicas da Câmara 
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Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

2. A capacidade jurídica da Empresa abrange todos os direitos e 

obrigações necessárias à persecução do seu objectivo, nos termos dos 

presentes estatutos. -------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 2º -----------------------------------------  

----------------------------------Regime jurídico -------------------------------------  

A Empresa rege-se pelos presentes estatutos, pela Lei n.° 50/2012, de 31 de 

Agosto, e subsidiariamente pelo regime jurídico do sector Empresarial do 

Estado e pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais. ------------------  

---------------------------------------Artigo 3º -----------------------------------------  

-------------Sede, formas de representação social e duração --------------------  

1- A Empresa tem a sua sede na Av. Calouste Gulbenkian n° 10, 6420-033 

em Trancoso, pertencente à União de Freguesias de Trancoso (São Pedro e 

Santa Maria) e de Souto Maior. ----------------------------------------------------  

2- O Conselho de Administração fica desde já autorizado a deslocar a sua 

sede para qualquer outro local do município de Trancoso. --------------------  

3- Por deliberação do Conselho de Administração, a Empresa pode 

proceder à abertura de agências, delegações ou qualquer outra forma de 

representação que entenda conveniente aos seus fins. --------------------------  

4- A Empresa é constituída por tempo indeterminado. --------------------------  

--------------------------------------SECÇÃO II --------------------------------------  

-----------------------------OBJECTO E ATRIBUIÇÕES --------------------------  

---------------------------------------Artigo 4º -----------------------------------------  
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----------------------------------------Objecto -----------------------------------------  

1- A Empresa tem como objecto promover, apoiar e desenvolver 

actividades de carácter cultural, social, educativo, desportivo, recreativo, 

comercial, turístico e de protecção ambiental no município de Trancoso, 

através, entre outras formas, da concepção, construção, gestão, 

manutenção, exploração e dinamização de equipamentos e infra-estruturas 

municipais, designadamente museus, mercados municipais e escolas. -------  

2- Em complemento das actividades previstas no número anterior, a 

Empresa poderá exercer directamente ou em colaboração com terceiros 

actividades acessórias ou subsidiárias do seu objecto principal ou relativas 

a outros ramos de actividade conexos, incluindo a prestação de serviços, 

que não prejudiquem a prossecução do objecto e que tenham em vista a 

melhor utilização dos seus recursos disponíveis. --------------------------------  

---------------------------------------Artigo 5º -----------------------------------------  

-------------------------------------Atribuições ----------------------------------------  

1- Constituem atribuições da Empresa: -------------------------------------------  

a) Desenvolver todas as acções que visem assegurar, de forma regular, 

contínua e eficiente o seu objecto social; ---------------------------------  

b) Administrar, assegurando a manutenção, reparação e renovação de 

equipamentos culturais, sociais, educativos, desportivos, 

recreativos, comerciais, turísticos e ambientais que lhe estejam 

afectos; -------------------------------------------------------------------------  

c) Adquirir, alienar, arrendar, tomar de arrendamento, onerar e 
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administrar bens móveis e imóveis com vista à prossecução do seu 

objecto e, bem assim, ceder o gozo desses bens através de locação 

ou cessão de exploração; ----------------------------------------------------  

d) Celebrar contratos de empreitada, de fornecimento e de prestação 

de serviços; --------------------------------------------------------------------  

e) Participar na constituição ou adquirir participações em associações, 

federações, cooperativas, fundações, sociedades comerciais ou 

outras pessoas colectivas e participar em qualquer tipo de parcerias 

adequadas ao desenvolvimento dos seus fins; ----------------------------  

f) Promover a realização de expropriações por utilidade pública dos 

imóveis e direitos a eles relativos, necessários à prossecução das 

suas atribuições, nos termos legalmente previstos; ---------------------  

g) Realizar estudos e projectos e captar financiamentos privados ou 

públicos, bem como subsídios ou fundos nacionais e comunitários; --  

h) Desenvolver quaisquer acções e actividades destinadas à 

dinamização dos equipamentos e infra-estruturas a ela afectos; ------  

i) Assegurar a mais ampla participação das populações na utilização 

dos equipamentos e infra-estruturas que administra; -------------------  

j) Organizar eventos, divulgar e dinamizar o património, educação, 

cultura e o turismo, actividades desportivas e de tempos livres; ------  

k) Promover a imagem do concelho e desenvolver estudos e projectos 

que promovam o desenvolvimento económico e social do município 

de Trancoso; ------------------------------------------------------------------  
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l) Exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo 

município de Trancoso, bem como praticar todos os actos 

necessários, úteis ou convenientes à integral prossecução das suas 

atribuições. --------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------CAPITULO II -----------------------------------  

---------------------------------ÓRGÃOS DA EMPRESA ---------------------------  

---------------------------------------SECÇÃO I --------------------------------------  

---------------------------------DISPOSIÇÕES GERAIS ----------------------------  

---------------------------------------Artigo 6° ----------------------------------------  

---------------------------------Órgãos da Empresa ---------------------------------  

1 - São órgãos da Empresa ----------------------------------------------------------  

a) A Assembleia Geral; ---------------------------------------------------------  

b) O Conselho de Administração; ---------------------------------------------  

c) O Fiscal Único. ---------------------------------------------------------------  

2 - Poderá funcionar facultativamente um Conselho Geral mediante 

decisão da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

---------------------------------------SECÇÃO II -------------------------------------  

--------------------------------ASSEMBLEIA GERAL -------------------------------  

---------------------------------------Artigo 7° ----------------------------------------  

------------------------------------Composição ---------------------------------------  

1- A mesa da Assembleia Geral da Empresa é composta no máximo por 

três elementos, designados pela Câmara Municipal, não sendo 

remunerados. --------------------------------------------------------------------------  
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2- A Assembleia Geral é constituída por um representante do Município de 

Trancoso o qual deverá ser designado pela Câmara Municipal. --------------  

---------------------------------------Artigo 8° ----------------------------------------  

-----------------------------------Competência ----------------------------------------  

Compete à assembleia geral: -------------------------------------------------------  

a) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da 

empresa e determinar a realização de auditorias e averiguações ao 

funcionamento da Empresa; ------------------------------------------------  

b) Apreciar e votar até 15 de novembro de cada ano, os instrumentos 

de gestão previsional relativos ao ano seguinte e submete-los aos 

competentes órgãos autárquicos; ------------------------------------------  

c) Apreciar e votar até 31 de Março de cada ano, os instrumentos de 

prestação de contas respeitantes ao ano transato e submete-los aos 

competentes órgãos autárquicos; ------------------------------------------  

d) Eleger os membros do Conselho de Administração; --------------------  

e) Autorizar a aquisição de participações no capital de sociedades, sob 

proposta do Conselho de Administração, e submete-las aos 

competentes órgãos autárquicos; ------------------------------------------  

f) Autorizar a aquisição e alienação de imoveis ou a realização de 

investimentos de valor superior a 20% do valor do capital social, 

sob proposta do Conselho de Administração, e submete-las aos 

competentes órgãos municipais; -------------------------------------------  

g) Autorizar alterações estatutárias, sob proposta do Conselho de 
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Administração, e submete-las aos competentes órgãos municipais; --  

h) Autorizar a contração de empréstimos de médio e de longo prazo, e 

definir os limites máximos dos empréstimos de curto prazo nos 

termos dos presentes estatutos, da lei que for aplicável e das 

orientações estratégicas que tenham sido fixadas pela Câmara 

Municipal; ---------------------------------------------------------------------  

i) Definir o estatuto remuneratório dos membros do Conselho de 

Administração; ----------------------------------------------------------------  

j) Discutir e formular recomendações respeitantes às orientações 

estratégicas da Empresa., com referência ao período de duração de 

cada mandato; ----------------------------------------------------------------  

k) Discutir e formular recomendações respeitantes às grandes linhas 

de programação anual da Empresa, bem como à política de preços 

públicos estabelecidos; ------------------------------------------------------  

l) Apreciar, votar e remeter para os competentes órgãos municipais as 

propostas de contratos-programa a celebrar com o Município; ------  

m) Aceitar a renúncia apresentada por qualquer dos membros do 

Conselho de Administração, que produzirá efeitos no prazo de 10 

dias, e proceder à sua substituição por eleição; -------------------------  

n) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a 

Empresa., podendo emitir os pareceres e as recomendações que 

considerar convenientes; ----------------------------------------------------  

o) Exercer outros poderes que lhe sejam conferidos pela lei ou pelos 
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presentes estatutos. -----------------------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 9.º ----------------------------------------  

----------------------------Reuniões, quórum e actas -------------------------------  

1- A Assembleia Geral reunirá ordinariamente duas vezes por ano e 

extraordinariamente sempre que o presidente da mesa da Assembleia 

Geral, o Conselho de Administração, ou o Fiscal Único o julguem 

necessário. -----------------------------------------------------------------------------  

2- Nas reuniões da Assembleia Geral estarão presentes os membros do 

Conselho de Administração e o Fiscal Único. ------------------------------------  

3- A Assembleia Geral considera-se regularmente constituída e poderá 

deliberar validamente quando estiver presente ou representado o acionista 

único. -----------------------------------------------------------------------------------  

4- As deliberações são tomadas por número de votos que representam a 

maioria da capital social. -----------------------------------------------------------  

5- São lavradas actas das reuniões da Assembleia Geral. ----------------------  

--------------------------------------SECÇÃO III -------------------------------------  

------------------------CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ----------------------  

---------------------------------------Artigo 10.º --------------------------------------  

--------------------------------------Composição -------------------------------------  

1- O Conselho de Administração é o órgão de gestão da Empresa, e é 

composto por três membros, um dos quais é o presidente e os restantes dois 

vogais, sendo que apenas um deles pode exercer funções remuneradas. -----  

2- Os membros do Conselho de Administração são designados na 
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deliberação de eleição pela Assembleia Geral. ----------------------------------  

3- O mandato do Conselho de Administração é exercido de acordo com o 

artigo 30.° da Lei/2012, de 31 de Agosto e subsidiariamente pelo Estatuto 

do Gestor Público. --------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 11.º --------------------------------------  

-------------------------------------Competência --------------------------------------  

1 - Compete ao Conselho de Administração: -------------------------------------  

a) Representar a Empresa em juízo ou fora dele, ativa ou 

passivamente; -----------------------------------------------------------------  

b) Gerir a sociedade praticando todos os actos necessários e 

operações relativos ao objeto social da Empresa;-----------------------  

c) Administrar o património nos termos dos presentes estatutos, da lei 

que for aplicável e das orientações estratégicas que tenham sido 

fixadas pela Câmara Municipal; -------------------------------------------  

d) Definir os preços ou tarifas para posterior homologação pela 

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

Adquirir, alienar ou onerar direitos ou bens móveis e imóveis, sem 

prejuízo do disposto na alínea f) do artigo 8.° dos presentes 

estatutos; -----------------------------------------------------------------------  

f) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Empresa e as 

normas do seu funcionamento interno nomeadamente em matéria de 

pessoal e da sua remuneração nos termos dos presentes estatutos, 

da lei que for aplicável e das orientações estratégicas que tenham 
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sido fixadas pela Câmara Municipal; -------------------------------------  

g) Contratar o pessoal necessário, celebrando e fazendo cessar os 

respetivos contratos nos termos do regime geral do contrato 

individual de trabalho, e exercer os respetivos poderes de direção e 

disciplinar; --------------------------------------------------------------------  

h) Constituir mandatários com o poder que julgue convenientes, 

incluindo os de subestabelecer; --------------------------------------------  

i) Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral os 

instrumentos de gestão previsional previstos na lei e nos presentes 

estatutos, bem como as alterações que se mostrem necessárias; ------  

j) Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral os 

documentos de prestação de contas previstos na lei e nos presentes 

estatutos; -----------------------------------------------------------------------  

k) Remeter, trimestralmente, à Câmara Municipal, os relatórios de 

execução orçamental, e outros elementos que sejam solicitados ao 

abrigo dos deveres especiais de informação, previstos no artigo 42.° 

da Lei n.° 50/2012, de 31 de Agosto, ou na lei comercial; -------------  

l) Efetivar o modo de constituição das provisões e das reservas, o 

sistema de amortização e depreciação de bens e a proposta do modo 

de distribuição dos resultados do exercício; -----------------------------  

m) Propor e submeter a autorização ou aprovação da Assembleia 

Geral os atos que são da competência desta; n) Emitir parecer sobre 

as matérias que a Assembleia Geral entenda dever submeter-lhe e 
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mandar realizar os estudos que por esta lhe sejam confiados; --------  

o) Praticar os demais atos que lhe sejam cometidos pelos presentes 

Estatutos, leis, regulamentos da Empresa ou que derivem de 

deliberação da Câmara. -----------------------------------------------------  

2 - O Conselho de Administração pode delegar em um ou mais dos seus 

membros, ou em recursos humanos da empresa que exerçam funções de 

coordenação ou executivas algumas das suas competências, desde que as 

competências a delegar estejam previstas e previamente definidas em acta, 

bem como os limites e condições do seu exercício. ------------------------------  

---------------------------------------Artigo 12.° --------------------------------------  

--------Competências do Presidente do Conselho de Administração: ---------  

Compete em especial ao Presidente do Conselho de Administração: ---------  

a) Coordenar as atividades de gestão da Empresa. ------------------------  

b) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Administração; -----  

c) Assegurar a execução das deliberações do Conselho de 

Administração; ----------------------------------------------------------------  

d) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pelos 

presentes estatutos, pela lei ou por deliberação do Conselho de 

Administração. ----------------------------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 13.° --------------------------------------  

-------------------------------Reuniões e deliberações ------------------------------  

1- O Conselho de Administração fixará, no início de cada mandato as 

datas ou a periodicidade das suas reuniões ordinárias e reunirá 
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extraordinariamente sempre que seja convocado pelo presidente, por sua 

iniciativa ou por requerimento da maioria dos seus membros. ----------------  

2- O Conselho de Administração não pode funcionar sem a presença da 

maioria dos seus membros em efetividade de funções. --------------------------  

3- As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros 

presentes, tendo o presidente ou o seu substituto voto de qualidade, em 

caso de empate. -----------------------------------------------------------------------  

4- As actas serão lavradas em livro próprio e assinado pelos membros do 

Conselho de Administração presentes à reunião. --------------------------------  

---------------------------------------Artigo 14.° --------------------------------------  

------------------------------Vinculação da Empresa --------------------------------  

1- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a Empresa., vincula-se 

pela assinatura de dois membros do Conselho de Administração, devendo 

um deles ser o presidente ou o seu substituto. ------------------------------------  

2- Nos actos de mero expediente, bem como nos actos e contratos de mera 

administração ordinária, estes últimos, desde que tenham sido 

anteriormente aprovados pelo Conselho de Administração, é suficiente 

uma assinatura que pode ser a do presidente, ou a do membro do Conselho 

de Administração com competência delegada em razão da matéria ou a de 

um dos recursos humanos previstos no n.° 2 do artigo 11.°. -------------------  

---------------------------------------Artigo 15.° --------------------------------------  

------------------------------Estatuto Remuneratório -------------------------------  

- As remunerações dos membros do conselho de administração serão 
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definidas pela Assembleia Geral, de acordo com o previsto no artigo 25.° 

da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto, nos presentes estatutos e na demais 

legislação que seja aplicável. -------------------------------------------------------  

- Os membros do Conselho de Administração, quando remunerados, podem 

ser dispensados da prestação de caução por deliberação da Câmara 

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

---------------------------------------Artigo 16° ---------------------------------------  

-------------------------------Mandato e Substituição -------------------------------  

1- O mandato dos titulares dos Órgãos Sociais coincidirá com o dos 

titulares dos Órgãos Autárquicos, sem prejuízo dos actos de exoneração e 

da continuidade de funções até à efectiva substituição. -------------------------  

2- Os membros dos órgãos da Empresa cujo mandato terminar antes de 

decorrido o período para o qual foram designados, por morte, 

impossibilidade, renúncia, destituição ou perda de direitos ou de funções 

indispensáveis à representação que exercem, serão substituídos. -------------  

3- Em caso de impossibilidade temporária, física ou legal, para o exercício 

das respectivas funções, os membros impedidos podem também ser 

substituídos enquanto durar o impedimento. -------------------------------------  

4- Tanto nos casos de substituição definitiva como nos de substituição 

temporária, o substituto é designado pela mesma forma por que tiver sido 

designado o substituído, sem prejuízo do disposto no número seguinte e 

cessa funções no termo do período para que este tiver sido nomeado, salvo 

se no caso de substituição temporária, o substituído regressar antes 
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daquele termo ao exercício de funções. -------------------------------------------  

5- Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do Conselho de 

Administração será substituído pelo membro por si designado ou na falta 

de designação, pelo membro do Conselho de Administração com mais 

idade. -----------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------SECÇÃO IV ------------------------------------  

-----------------------------------FISCAL ÚNICO -----------------------------------  

---------------------------------------Artigo 17º ---------------------------------------  

---------------------------Composição e Competência ------------------------------  

1- O Fiscal Único é designado pela Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------  

2- A fiscalização da Empresa é exercida pelo Fiscal Único, que é um 

revisor ou uma sociedade de revisores oficiais de contas. ----------------------  

3- Além das competências que lhe são atribuídas pela lei comercial e pela 

Lei n.° 50/2012, de 31 de Agosto, compete ainda ao Fiscal Único: -----------  

a) Emitir parecer prévio relativamente ao financiamento e à assunção 

de quaisquer obrigações financeiras; -------------------------------------  

b) Emitir parecer prévio sobre a necessidade da avaliação plurianual 

do equilíbrio de exploração da Empresa e, sendo caso disso, 

proceder ao exame do plano previsional; ---------------------------------  

c) Emitir parecer prévio sobre a celebração dos contratos-programa; -  

d) Fiscalizar a ação do órgão de gestão ou de administração; -----------  

e) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e 
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documentos que lhe servem de suporte; -----------------------------------  

f) Participar aos órgãos e entidades competentes as irregularidades, 

bem como os factos que considere reveladores de graves 

dificuldades na prossecução do objeto da Empresa; --------------------  

g) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da Empresa ou por 

ela recebidos em garantia, depósito ou outro título; --------------------  

h) Remeter semestralmente ao órgão executivo da entidade pública 

participante informação sobre a situação económico-financeira da 

Empresa; -----------------------------------------------------------------------  

i) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a Empresa, 

a solicitação dos órgãos sociais; -------------------------------------------  

j) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem 

como sobre o relatório do órgão de gestão ou de administração e 

contas do exercício; ----------------------------------------------------------  

k) Emitir a certificação legal de contas. --------------------------------------  

4- Os pareceres previstos na alínea a) e c) do número anterior são 

comunicados à Inspeção-Geral de Finanças no prazo de 15 dias. ------------  

---------------------------------------Artigo 18.º --------------------------------------  

------------------------------------Remuneração --------------------------------------  

Ao fiscal único será atribuída uma remuneração a fixar pela Assembleia 

Geral, nos termos legais aplicáveis à fixação de honorários dos revisores 

oficiais de contas. ---------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------Secção V --------------------------------------  
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-------------------------------------Conselho Geral ----------------------------------  

---------------------------------------Artigo 19.º --------------------------------------  

-------------------------Natureza facultativa e composição ------------------------  

1- O Conselho Geral é um órgão facultativo, de natureza consultiva, de 

apoio ao Conselho de Administração, que, quando constituído, assegura a 

articulação da Empresa., com a comunidade, estabelecendo para o efeito 

mecanismos de diálogo e interligação com os vários sectores 

socioprofissionais, culturais, desportivos e económicos, direta ou 

indiretamente interessados na acção da Empresa. ------------------------------  

2- O órgão competente para a constituição do Conselho Geral é a Câmara 

Municipal e fá-lo mediante a designação dos membros deste órgão 

facultativo. -----------------------------------------------------------------------------  

3- A composição do Conselho Geral, que poderá integrar elementos 

nacionais e estrangeiros, será aprovada pela Câmara Municipal, ouvido o 

Conselho de Administração da Empresa. -----------------------------------------  

4- O mandato do Conselho Geral rege-se pelo disposto no artigo 16° 

destes Estatutos. ----------------------------------------------------------------------  

5- Quando constituído o Conselho Geral reunirá com uma periodicidade 

mínima trimestral e o exercício das suas funções não sendo qual membro 

remunerado. ---------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 20.º --------------------------------------  

-------------------------------------Competências ------------------------------------  

Compete ao Conselho Geral: -------------------------------------------------------  
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a) Elaborar o respetivo regimento e submete-lo à aprovação do 

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

b) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a 

Empresa, podendo emitir os pareceres e recomendações que 

considerar convenientes à realização do objeto social da mesma. ----  

c) Elaborar estudos e projetos de interesse para a prossecução do 

objeto social da Empresa. ---------------------------------------------------  

--------------------------------------Capitulo III --------------------------------------  

------------------------Gestão Patrimonial e Financeira --------------------------  

---------------------------------------Artigo 21.° --------------------------------------  

--------------------------Princípios básicos da gestão ------------------------------  

1- A gestão da Empresa realiza-se por forma a assegurar a permanente 

solvabilidade, solidez económica e equilíbrio financeiro da Empresa, com 

respeito pelo disposto nestes Estatutos, nas normas técnicas da boa gestão 

empresarial pública. -----------------------------------------------------------------  

2- Na gestão da Empresa ter-se-ão em conta, em especial, os princípios 

previstos na Lei n.° 50/2012, de 31 de Agosto, bem como os seguintes 

objetivos: -------------------------------------------------------------------------------  

a) Colaboração ativa no cumprimento das orientações estratégicas 

aprovadas pelos órgãos competentes do Município, assumindo-se 

como instrumento privilegiado de execução dessas políticas; ---------  

b) Gestão de meios financeiros e recursos humanos que permita o 

equilíbrio da exploração e elevados índices de produtividade; --------  
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c)Subordinação de eventuais investimentos a critérios de decisão 

empresarial, nomeadamente em termos de taxa de rentabilidade, 

período de recuperação de capital e grau de risco, exceto quando 

sejam acordados com o Município de Trancoso outros critérios a 

aplicar, designadamente em vista da satisfação de necessidades de 

interesse social geral; --------------------------------------------------------  

d) Adoção de uma gestão previsional por objetivos assente na 

descentralização e delegação de responsabilidades, adaptada à 

dimensão da empresa; -------------------------------------------------------  

e) Cumprimento dos deveres de informação, de publicidade e de 

transparência. -----------------------------------------------------------------  

3- A Empresa obriga-se a não alienar, onerar no todo ou em parte ou 

transformar a natureza e condições de execução dos bens e equipamentos 

adquiridos e das obras realizadas para a execução do projeto durante a 

sua útil. ---------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 22.° --------------------------------------  

----------------------Instrumentos de gestão previsional --------------------------  

As decisões com expressão económica e financeira são enquadradas pelos 

projetos dos planos de atividades anuais e plurianuais, pelas propostas de 

orçamentos anuais e pelos demais documentos que estejam previstos nas 

normas legais ou nas normas técnicas que sejam aplicáveis. ------------------  

---------------------------------------Artigo 23.° --------------------------------------  

--------------------------------Contratos-programa ---------------------------------  
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A Empresa. celebrará com o Município de Trancoso os contratos-

programa referentes às atividades desenvolvidas, nos termos previstos no 

al. c) do n.° 6 do artigo 25.°, no n.° 3 do art. 32.°, no n.° 3 do artigo 36.°, e 

no 47.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto e nas demais normas que sejam 

aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 24.° --------------------------------------  

-------------------------------Deveres de informação -------------------------------  

1 - Sem prejuízo do disposto na lei comercial quanto à prestação de 

informações aos sócios, a Empresa deve facultar, de forma completa e 

atempadamente, os seguintes elementos à Câmara Municipal de Trancoso, 

tendo em vista o seu acompanhamento e controlo: ------------------------------  

a) Projetos dos planos de atividades anuais e plurianuais; ---------------  

b) Projetos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações 

financeiras com o Estado e as autarquias locais; -----------------------  

c) Planos de investimento anuais e plurianuais e respetivas fontes de 

financiamento; ----------------------------------------------------------------  

d) Documentos de prestação anual de contas; ------------------------------  

e) Relatórios trimestrais de execução orçamental; -------------------------  

f) Quaisquer outras informações e documentos solicitados para o 

acompanhamento sistemática da situação da empresa local e da sua 

atividade, com vista, designadamente, a assegurarem a boa gestão 

dos fundos públicos e a evolução institucional e económico-

financeira. ---------------------------------------------------------------------  
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---------------------------------------Artigo 25.° --------------------------------------  

-----------------------------Deveres de publicitação --------------------------------  

1- A Empresa tem obrigatoriamente um sítio na Internet. ----------------------  

2- A Empresa mantém permanentemente atualizado no seu sítio na Internet 

a seguinte informação: ---------------------------------------------------------------  

a) Contrato de sociedade e estatutos; -----------------------------------------  

b) Estrutura do capital social; -------------------------------------------------  

c) Identidade dos membros dos órgãos sociais e respetiva nota 

curricular; ---------------------------------------------------------------------  

d) Montantes auferidos pelos membros remunerados dos órgãos 

sociais; -------------------------------------------------------------------------  

e) Número de trabalhadores, desagregado segundo a modalidade de 

vinculação; --------------------------------------------------------------------  

f) Planos de atividades anuais e plurianuais; -------------------------------  

g) Planos de investimento anuais e plurianuais; ----------------------------  

h) Orçamento anual; ------------------------------------------------------------  

i) Documentos de prestação anual de contas, designadamente o 

relatório anual do órgão de gestão ou de administração, o balanço, 

a demonstração de resultados e o parecer do órgão de fiscalização;  

j) Plano de prevenção da corrupção e dos riscos de gestão; k) 

Pareceres e demais documentação prevista na lei. ----------------------  

---------------------------------------Artigo 26.º --------------------------------------  

----------------------------------------Receitas ----------------------------------------  
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1 - Constituem receitas da Empresa: ----------------------------------------------  

a) As provenientes da sua atividade, designadamente venda de 

ingressos ou assinaturas de entrada ou frequência dos espaços sob 

sua administração ou de eventos que promova; -------------------------  

b) As importâncias que forem entregues a título de patrocínio de 

atividades ou em regime de mecenato; ------------------------------------  

c) Os montantes de publicidade a exibir nos espaços por si geridos; ----  

d) O produto de publicações, materiais promocionais e outros de 

natureza equivalente; --------------------------------------------------------  

e) As importâncias resultantes de serviços prestados; ---------------------  

f) Os montantes de rendas ou remunerações pela utilização continuada 

ou episódica dos espaços e equipamentos que a Câmara tenha 

afetado ou venha a afetar à Empresa; -------------------------------------  

g) As comparticipações, as dotações e os subsídios do Estado e seus 

institutos públicos, de autarquias locais, pessoas coletivas de 

utilidade pública administrativa ou que lhe sejam atribuídas a 

qualquer outro título; --------------------------------------------------------  

h) Doações, heranças ou legados que lhe sejam destinados; -------------  

i) Os rendimentos de bens próprios; ------------------------------------------  

j) O produto de mais-valias devidas pela valorização do seu 

património; --------------------------------------------------------------------  

k) Os meios decorrentes da contração de empréstimos devidamente 

autorizados pela Câmara; ---------------------------------------------------  
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l) A remuneração relativa a direitos de autor ou outros afins, nos 

termos das disposições legais especificas aplicáveis; -------------------  

m) Quaisquer outros rendimentos ou valores que provenham da sua 

atividade ou que por lei ou contrato lhe devam pertencer. -------------  

---------------------------------------Artigo 27.º --------------------------------------  

--------------------------------------Património ---------------------------------------  

1- O património da Empresa. é constituído pelo universo de bens, direitos e 

obrigações que lhe forem transferidos pelo Município de Trancoso e pelos 

que a Empresa Municipal adquirir, a qualquer tipo, no desenvolvimento da 

sua atividade. --------------------------------------------------------------------------  

2- A Empresa pode dispor dos bens que integram o seu património, nos 

termos da Lei e dos presentes Estatutos. ------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 28.º --------------------------------------  

---------------------------------------Reservas -----------------------------------------  

1- A Empresa. deverá, constituir as provisões, reservas e fundos julgados 

necessários, sendo porém obrigatória a constituição da reserva nos termos 

legais, podendo a Assembleia Geral decidir sobre a aplicação de 

resultados e deliberar a constituição de outras reservas.-----------------------  

2- Constitui reserva legal anual a dotação anual correspondente a 10% do 

resultado líquido do exercício deduzido da quantia necessária à cobertura 

de prejuízos transitados. -------------------------------------------------------------  

3- A reserva legal só pode ser utilizada para incorporação no capital ou 

para cobertura de prejuízos transitados. ------------------------------------------  
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---------------------------------------Artigo 29.º --------------------------------------  

------------------------------------Contabilidade -------------------------------------  

A Contabilidade da Empresa. respeita o Sistema de Normalização 

Contabilística, aprovados pelo Decreto-lei n.° 158/2009, de 3 de Julho na 

redação que lhe foi dada pela Declaração de Retificação n.° 67-B/2009, de 

11 de Setembro, pelo Decreto-lei n.° 36-A/2011, de 9 de Março e pela Lei 

n.° 20/2010, de 23 de Agosto e deve responder as necessidades da gestão 

da Empresa e permitir um controle orçamental permanente, bem como a 

verificação da correspondência entre os valores patrimoniais. ---------------  

---------------------------------------Artigo 30º ---------------------------------------  

-------------------------Prestação e aprovação de contas -------------------------  

A Empresa deve elaborar, com referência a 31 de Dezembro de cada ano 

os documentos de prestação de contas previstos na lei, nos presentes 

estatutos, bem como nas normas técnicas que sejam aplicáveis. --------------  

---------------------------------------Artigo 31.° --------------------------------------  

-------------------------------Aplicação de resultados ------------------------------  

Os resultados positivos apurados em cada exercício terão a seguinte 

aplicação: ------------------------------------------------------------------------------  

a) O mínimo de dez por cento para reforço da reserva legal, nos 

termos do disposto no número dois do artigo anterior; -----------------  

b) Um montante, a fixar pela Assembleia-Geral, até 50% do respetivo 

valor, a entregar ao Município de Trancoso a título de participação 

dos lucros; ---------------------------------------------------------------------  
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c) O remanescente conforme for deliberado pela Assembleia-Geral. ----  

---------------------------------------Artigo 32° ---------------------------------------  

--------------------------------Operação financeiras --------------------------------  

1- A Empresa pode contrair empréstimos a curto, médio e longo prazo, em 

moeda nacional ou estrangeira, bem como emitir obrigações. ----------------  

2- A celebração de empréstimos a curto, médio e longo prazo devem 

obedecer ao estipulado na lei e nos presentes estatutos. ------------------------  

3- As operações a que se refere o número um, só podem ser efetuadas para 

a realização de investimentos, de obras e melhoramentos ou 

reequipamentos dos espaços que estão afetos a sua gestão, e ainda para a 

reconversão de empréstimos anteriormente obtidos. ----------------------------  

4- A Empresa pode, igualmente, contrair empréstimos a curto e medio 

prazo para antecipação de receitas, aquisição de material ou manejo de 

tesouraria, nos termos da lei. -------------------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 33° ---------------------------------------  

---Amortizações, Depreciações, Revalorizações e Modelo do Justo Valor ---  

A amortização, a depreciação de bens, a revalorização do ativo fixo e a 

opção pelo modelo de justo valor, bem como a constituição de provisões, 

serão efetivadas pelo Conselho de Administração. ------------------------------  

---------------------------------------Capítulo IV -------------------------------------  

---------------------------------------Do Pessoal --------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 34° ---------------------------------------  

----------------------------------Regime do Pessoal ----------------------------------  
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1- O regime jurídico do pessoal é definido: --------------------------------------  

a) Pelo Código do Trabalho e Legislação Complementar: ----------------  

b) Pelas Pelos instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis; ----  

c) Pelas normas e regulamentos internos. -----------------------------------  

2- A tabela de remunerações e demais regalias do pessoal é fixada tendo 

em consideração os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho 

existentes para o sector e carece de aprovação prévia da Assembleia 

Geral. -----------------------------------------------------------------------------------  

3- Os funcionários e agentes da administração central, regional e local, 

incluindo dos institutos públicos podem exercer funções na Empresa, nos 

termos da legislação sobre de mobilidade. ---------------------------------------  

4- Podem ainda exercer funções na Empresa os trabalhadores de 

quaisquer empresas públicas, em regime de cedência ocasional, nos termos 

previstos do Código de Trabalho. --------------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 35° ---------------------------------------  

---------------------------------Limites retributivos ----------------------------------  

A retribuição dos recursos humanos da empresa terá como limite máximo o 

montante equivalente a retribuição dos vereadores a tempo inteiro. ---------  

---------------------------------------Artigo 36° ---------------------------------------  

-----------------------------Estatuto do Gestor Local -------------------------------  

1- Aos membros do Conselho de Administração da empresa é aplicável o 

previsto na Lei n.° 50/2012, de 31 de Agosto. ------------------------------------  

2- É subsidiariamente aplicável o Estatuto do Gestor Publico, aprovado 
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pelo Decreto-Lei n.° 71/2007, de 27 de Março, alterado pela Lei n.° 64-

A/2008, de 31 de Dezembro, e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 

8/2012, de 18 de Janeiro. ------------------------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 37° ---------------------------------------  

-------------------------Regime de Segurança Social -------------------------------  

Ao pessoal da Empresa é aplicável o regime geral de Segurança Social, 

salvo o caso dos trabalhadores em relação jurídica de emprego publico 

que podem manter o direito ao Segurança Social inerente ao local de 

origem. ---------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------Capitulo V --------------------------------------  

-------------------------------------Regime Fiscal ------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 38° ---------------------------------------  

------------------------------------Regime Fiscal -------------------------------------  

A Empresa fica sujeita a tributação direta e indireta, nos termos da lei 

geral. -----------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------Capitulo VI --------------------------------------  

--------------------------Disposições Transitórias e finais -------------------------  

---------------------------------------Artigo 39° ---------------------------------------  

---------------------------------Norma Transitória -----------------------------------  

1- Os presentes Estatutos mantêm-se em vigor mesmo quando ocorra a 

substituição da lei que executam ou complementam, neste último caso, 

vigoram na parte em que se harmonizam com o disposto na lei nova. --------  

2- As remissões para as normas legais e regulamentares constantes nos 
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presentes Estatutos consideram-se feitas para os diplomas e normas que os 

substituam em caso de revogação. -------------------------------------------------  

---------------------------------------Artigo 40° ---------------------------------------  

--------------------Transmissões de outros bens e valores ------------------------  

1- O Município de Trancoso transferirá para a Empresa o uso ou a 

propriedade dos demais bens municipais que sejam considerados 

necessários à atividade de interesso social geral da Empresa. ----------------  

2- Reverterão para o Município de Trancoso os bens e demais valores da 

Empresa, que esta considere desnecessário para a prossecução das suas 

atribuições, sem prejuízo da manutenção das garantias de créditos que 

sobre os mesmos tenham sido legalmente constituídas. -------------------------  

3- A extinção da Empresa implicará a assunção, pelo Município de 

Trancoso, da universalidade de todos os seus direitos e obrigações, 

revertendo para a Autarquia todo o seu património. ----------------------------  

---------------------------------------Artigo 41.° --------------------------------------  

-------------------------------Extinção e liquidação ---------------------------------  

1- A extinção da Empresa é da competência da Assembleia Municipal de 

Trancoso, sob proposta da Câmara Municipal de Trancoso. ------------------  

2- A Extinção pode visar a reorganização das atividades da Empresa, 

mediante a sua cisão ou a fusão com outras, desde que se verifique, 

previamente, a demonstração da viabilidade económico-financeira e da 

racionalidade económica da futura estrutura empresarial, ou destinar-se a 

pôr termo a essa atividade, sendo seguida de liquidação do respetivo 
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património. ----------------------------------------------------------------------------  

Usando da palavra, o senhor vereador doutor Paulo Matias fez 

uma breve explicação das alterações havidas, em relação aos 

anteriores estatutos.  --------------------------------------------------  

Assim, afirmou que os estatutos da TEGEC, EEM dever iam ter 

sido atualizados, de acordo com o disposto no artigo 70º nº 1 

da Lei 50/2012 de 31 de agosto, até 28 de fevereiro de 2013.  ---  

Ademais, o Tribunal de Contas, num conjunto de questões que 

colocou ao Municipio sobre o pedido de fusão da TEGEC, 

EEM, questionou se havia sido cumprido o aludido normativo.  -  

Por isso, a presente autorização para atualização dos estatutos 

da TEGEC, EEM não é mais do que uma imposição legal que, 

apesar de extemporânea, não deve deixar de ser respeitada.  -----  

Submetida a proposta de alteração estatutária respeitante à 

TEGEC, EEM, a votação, foi a mesma aprovada nos termos 

apresentados, com a abstenção dos senhores vereadores do 

PSD  que apresentaram o seguinte Declaração de Voto:  ----------  

‘Os Vereadores do PSD abstém -se quanto ao novo projecto de 

estatutos da TEGEC, EEM, uma vez que a discussão dos 

mesmos é extemporânea, dado que a Lei estabelecia no artigo 

70 n° 1 da Lei 50/2012 de 31 de Agosto, um prazo de 6 meses 

após a sua entrada em vigor, para adequação desses estatutos.   

Porém entendem os Vereadores do PSD que este seu voto 
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representa uma atitude de coerência do PSD no apoio a todos 

os trabalhadores da empresa, contrariando a forma como o 

Partido Socialista quer na Câmara; quer na assembleia 

Municipal, se comportaram votando sempre contr a.’  ------------  

*A31*  Nomeação do representante do município na Assembleia 

Geral da empresa municipal TEGEC - Trancoso Eventos,  

Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e 

de Lazer, EEM : Seguidamente, foi presente uma proposta do 

senhor Presidente da Câmara sobre o assunto em epígrafe, que 

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

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

Nos termos do n.° 2 do artigo 26.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de 

agosto, compete ao órgão executivo da entidade pública 

participante designar o representante desta na assembleia -

geral da respetiva empresa local;  ----------------------------------  

Nos termos do art. 7º, n° 2 dos Estatutos da empresa TEGEC - 

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, EEM, alterados de acordo 

com o estatuído na Lei n° 50/2012, de 31 de agosto, e  ora 

aprovados, "A Assembleia Geral é constituída por um 

representante do Município de Trancoso o qual deverá ser 

designado pela Câmara Municipal".  -------------------------------  

Proponho: -------------------------------------------------------------  
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Que a Câmara Municipal de Trancoso delibere, ao abrigo da 

alínea oo) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de 

setembro, do número 2 do artigo 26.° da Lei n.° 50/2012, de 31 

de agosto, do n.° 2 do artigo 7.° dos Estatutos da TEGEC - 

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M. nomear, como 

representante do Município de Trancoso na Assembleia -Geral 

daquela entidade, o Senhor Vereador Dr. João Paulo 

Rodrigues Matias’.  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta  

apresentada, não tendo participado nem na discussão, nem na 

votação o senhor vereador doutor Paulo Matias.  ----------------  

*A32*  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 . ---------------------------------------------  

*A33*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A34*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16,00 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 
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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:  

 


