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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 24 DE ABRIL DE 2019. ------------------------  

*A1*  Aos 24 dias do mês de abril do ano de 2019, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores  

Eduardo Pinto, Ana Luísa Couto e Catarina Tibério. -------------  

*A2*  Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador  Rogério Tenreiro. -------------------  

Intervindo, o senhor Presidente da Câmara justificou a presença 

da senhora vereadora Catarina Tibério , atendendo a que o 

senhor vereador João Rodrigues pediu a sua substituição, nesta 

reunião. ----------------------------------------------------------------  

*A3*  Às  14h30m,  constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

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

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

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

sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma foi, 
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antecipadamente, distribuída a todos os membros do executivo.  

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 

Catarina Tibério, por não ter estado presente nessa reunião, foi,  

ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos 

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

Município.  -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria  número 

78, datado de 23 do corrente mês de abril e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 984.608,55€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 228.800,04€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

Ponto 2: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de prorrogação do prazo de execução da empreitada 

“Centro Escolar da Ribeirinha” .  -------------------------------  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas à 2.ª revisão 

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

Ponto 4: Apreciação das contas de exercício da empresa 

municipal TEGEC, EM, relativas ao exercício de 201 8. ----  

Ponto 5:  Análise, discussão e votação relativas aos  

documentos de prestação de contas do Município, 

referentes ao ano de 2018. --------------------------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao inventário 

de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais do 

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

Ponto 7: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

isenção do pagamento de transportes escolares a todos os 

alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino do 

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

Ponto 8:  Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais. ----------------------------------------------------------  

Ponto 9: Apreciação do relatório anual elaborado pela 

Comissão de Acompanhamento, relativo ao cumprimento 

do Contrato de Concessão dos Sistemas de Captação,  

Tratamento e Distribuição de Água e Recolha , Tratamento 

e Rejeição de Efluentes do Concelho. -------------------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  
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ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções:  Começou por intervir a senhora vereadora 

Catarina Tibério para perguntar ao senhor Presidente da Câmara 

o que é que estava a ser feito, relativamente ao bar da Avenida. 

Acrescentou que, na sua opinião, se tratava de um eq uipamento 

imprescindível, capaz de ajudar a dinamizar aquele espaço 

urbano e que poderia ser complementado com a implantação, 

ali, de um pequeno parque infantil.  ---------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que os 

serviços técnicos do Município haviam elaborado um pequeno 

projeto de reabilitação daquele espaço que foi submetido à 

apreciação da Direção Regional de Cultura do Centro. Referiu, 

depois, que iriam ser executadas pequenas obras, com 

alargamento da área comercial e colocação de novos alumínios, 

tornando o espaço mais confortável.  -------------------------------  

Acrescentou que, previsivelmente, em maio, seria lançado um 

novo procedimento concursal, destinado ao arre ndamento do 

bar da Avenida.  -------------------------------------------------------  

*A8*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira que se reproduz na integra: -----------------------------  

‘No âmbito do disposto no n .º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de 
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aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

lei n.º 127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção , 

através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro último.   

Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e prestar 

informação sobre os Fundos Disponíveis, nos exatos termos 

previstos na referida lei, conforme despacho exarado, no 

passado dia 28 de dezembro. ----------------------------------------  

Informa-se que, na execução do referido cálculo, foram 

consideradas as  disposições previstas nos citados diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas redações atuais, bem como as 

disposições sobre a matéria , previstas na Lei 71/2018, de 31 de 

dezembro. --------------------------------------------------------------  

Considerando as circunstâncias atrás descritas, apurou-se um 

saldo inicial de Fundos Disponíveis para o mês de abril no 

montante de 484.396,56 euros, sendo que, à presente data, e 

após a realização dos compromissos já assumidos no quadro de 

apuramento de Fundos para o mês de abril, o valor disponível 

para a assunção de novos compromissos é 361.197,55 euros, 

conforme mapa em anexo.’  ------------------------------------------  

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

*A9*  Análise, discussão e votação relativas a  um pedido de 
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prorrogação do prazo de execução da empreitada “Centro 

Escolar da Ribeirinha”: Na sequência de ofício enviado pela 

empresa “Edibeiras, Limitada” , referente ao assunto referido 

em epigrafe, o setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais prestou a seguinte informação que se transcreve na 

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

‘A obra em epígrafe tem um prazo de execução de 360 dias,  

tendo o prazo para a execução da empreitada começado a 

contar a partir do dia 26 de janeiro de 2018.  ---------------------  

O adjudicatário vem, agora, solicitar uma prorrogação de 40 

dias. A empreitada só poderá ser recebida provisoriamente com 

a realização, para as várias especialidades, dos ensaios, 

experiências e arranque das instalações, bem como com as 

devidas certificações. Neste momento , não existe, em obra, gás 

e a ligação definitiva da eletricidade. O representante da 

marca dos equipamentos só fará o arranque dos mesmos para 

os ensaios com corrente definitiva. Com este pe dido, o 

adjudicatário dá a entender a sua disponibilidade para a 

conclusão da empreitada.  --------------------------------------------  

As situações passíveis de prorrogação do prazo de execução de 

obras encontram-se contempladas nos artigos 361.º,  n.º 3 e 

374.º do Código dos Contratos Públicos.  --------------------------  

Quando o atraso da empreitada é da responsabilidade do 
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empreiteiro, este fica sujeito às penalizações legais e 

contratuais (artigo 403.º do Código dos Contratos Públicos).  --  

Quanto à competência para aprovar a referida prorrogação, 

convirá referir que o prazo  de execução inicial foi aprovado, 

no ato de adjudicação, pelo órgão competente para a decisão 

de contratar. Assim, a competência para decidir a prorrogação, 

que em nosso entender deveria ser graciosa , caberá também ao 

órgão competente para a decisão de cont ratar.’  ------------------  

Em conformidade com a informação técnica dos serviços e por 

se entender que o não cumprimento do prazo de execução da 

empreitada se deve a fatores alheios ao empreiteiro, a Câmara 

Municipal deliberou conceder uma prorrogação de prazo de 

execução da obra, a título gracioso, por um período de 40 

dias.  --------------------------------------------------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação relativas à 2.ª revisão ao 

orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

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

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

plano e ao orçamento da receita e da despesa, para o corrente 

ano de 2019, com um acréscimo, quer da receita, quer da 

despesa, no montante de 540.044,37€.  -----------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara referiu 

que, no que diz respeito ao acréscimo da rece ita, esta revisão 
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visa, fundamentalmente, incorporar o saldo da gerência do ano 

anterior, no montante de 295.660,18€, para além de contemplar 

outras receitas relativas a contratos-programa celebrados com a 

Administração Central, relacionados com o Centro de Recolha 

Oficial de Animais e com a Requalificação do Estádio 

Municipal de Trancoso.  ----------------------------------------------  

No que diz respeito à despesa, reforçaram-se as dotações de 

projetos destinados à execução de infraestruturas  no 

Loteamento da Senhora da Fresta, de Arruamentos em Fiães, de 

Reparação de Estradas e Caminhos Municipais , de 

Requalificação da Rede de Águas, da Rede de Esgotos e de 

Pavimentos no Bairro de Santa Luzia, à Requali ficação dos 

Contentores Subterrâneos e, ainda, da rubrica “pessoal” ,  

atendendo ao acréscimo verificado no salário mínimo nacional.   

A Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

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

montante global de 540.044,37€.  -----------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

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

*A11*  Apreciação das contas de exercício da empresa municipal 

TEGEC, EM, relativas ao exercício de 2018:  Seguidamente, 

foram presentes o relatório e as contas apresentadas pela 

empresa municipal  TEGEC, EM, respeitantes ao exercício 
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económico de 2018, com um resultado líquido negativo de 

3.903.782,81€, acompanhadas da respetiva certificação legal e 

do relatório anual de conclusões e recomendações d e auditoria.   

A Câmara Municipal apreciou, favoravelmente, as contas do 

exercício da empresa municipal TEGEC, EM, relativas ao 

exercício económico de 2018, tendo, ainda, deliberado 

submetê-las à apreciação da Assembleia Municipal, em 

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

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

Mais, foi deliberado não dar cumprimento ao disposto no n.º 2 

do art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, não 

transferindo a importância correspondente ao resultado 

líquido negativo, atendendo a que a Empresa se encon tra em 

fase final de liquidação e porque aquele desequilíbrio de 

gestão resulta da constituição de provisões de elevado 

montante, referentes às rendas não pagas respeitantes à 

utilização dos equipamentos da PACETEG, S.A. que o 

Município entendeu não reconhecer como dívida. ---------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas aos documentos de 

prestação de contas do Município, referentes ao ano de 

2018:  Em seguida, foram presentes os documentos de prestação 

de contas do município, referentes ao exercício de 2018, com 

um total de receitas orçamentais de 10.541.999,42€ (sendo 
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8.869.837,30€ de receitas correntes e 1.672.162,12€ de receitas 

de capital) e um total de despesas orçamentais de 

10.969.360,83€ (sendo 7.347.450,63€ de  despesas correntes e 

3.621.910,20€ de despesas de capital).  -----------------------------  

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

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

Municipal deliberou aprovar os documentos de prestação de 

contas do Município, referentes ao ano económico de 2018. ---  

Os senhores vereadores do PS apresentaram uma declaração 

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

Mais, foi deliberado submeter os referidos documentos à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal  de 

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

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

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

‘Terminado que foi o ano económico de 2018, compete à 

Câmara Municipal, em conformidade com o disposto na alínea 

i) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº  75/2013, de 12 de setembro, 

elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas, a 

submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ----  

Na sequência da estratégia definida nas Grandes Opções do 

Plano e Orçamento aprovados para o ano de 2018, o executivo 

tomou as medidas necessárias , com vista à execução dos 
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projetos e ações inscritos naqueles documentos.  -----------------  

Para uma análise objetiva aos resultados da gestão e ao 

impacto dos mesmos na evolução do concelho, nas suas 

instituições e nas condições de vida dos cidadãos, importa ter 

presente quer os objetivos traçados, quer os eventuais 

condicionalismos que, sempre, se colocam ao longo da 

execução anual.  -------------------------------------------------------  

A ação desenvolvida no ano transato, da responsabilidade da 

maioria política do Partido Socialista, mostra-se em linha com 

os grandes objetivos traçados desde o início do anterior 

mandato autárquico e vem materializando os compromissos 

assumidos com a população.  ----------------------------------------  

As exigentes condições impostas pelos diferentes 

condicionalismos do Município, vindos do passado, e o 

contexto económico do País, determinaram, decisivamente, 

quer as prioridades, quer o grau de realização anual dos 

diversos projetos e atividades planificadas.  -----------------------  

O realismo, o rigor e a objetividade dos documentos 

previsionais aprovados estão agora bem patentes nos 

resultados enunciados nos vários aspetos analisados no 

Relatório de Gestão.  -------------------------------------------------  

Em 2018, continuámos o trabalho de preparação do concelho 

para os desafios que o Município enfrenta , com vista à 
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garantia do futuro, tendo em conta a problemática da 

sustentabilidade dos territórios de baixa densidade.  -------------  

Nos principais vetores de desenvolvimento, foram tomadas 

medidas, elaborados e executados projetos que visam dotar o 

concelho de infraestruturas indutoras de coesão terri torial e de 

criação de condições diferenciadoras do Município no contexto 

regional.  ---------------------------------------------------------------  

A Economia e Empreendedorismo, o Turismo e Património, as 

Feiras e Mercados, a Agricultura e Agropecuária, a Educação 

e a Cultura, o Desporto e Associativismo, o Ambiente e 

Mobilidade, foram as áreas de destaque na execução e no 

investimento realizado no exercício económico findo, como 

poderá ser aferido nos valores das respetivas rubricas de 

despesa. ----------------------------------------------------------------  

Em paralelo e também de forma coerente, em 2018, o Município 

manteve as medidas de política fiscal já iniciadas nos anos 

anteriores, designadamente a  manutenção da taxa mínima de 

IMI, a redução cumulativa da mesma taxa em função do número 

de dependentes do agregado familiar e a de prescindir, 

parcialmente, do valor do IRS a pagar pelas famílias.  -----------  

O resultado das opções tomadas e das medidas de gestão 

implementadas levaram à obtenção de valores que reputamos 

de positivos, tendo em vista o cumprimento do objetivo de 
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alcançar o equilíbrio das contas do município.  -------------------  

Em termos numéricos, o exercício de 2018 apresenta uma 

receita cobrada líquida de 11.405.750,43€, ou seja, uma 

execução de 66,14%. -------------------------------------------------  

No que diz respeito à despesa paga no exercício de 2018, esta 

atingiu o montante de 10.969.360,83€, sendo a taxa de 

execução de 63,61% do valor total das dotações orçamentais 

inscritas e corrigidas.  ------------------------------------------------  

Os custos com pessoal, remunerações e encargos sociais, 

registaram um ligeiro crescimento, de mais 149.278,29 € ou 

seja 4,46% face a 2017, e resulta, sobretudo, de medidas 

tomadas pelo Governo, quer quanto à revalorização salarial ,  

quer quanto à regularização da situação dos  trabalhadores em 

situação laboral precária.  -------------------------------------------  

Ainda assim, a gestão do orçamento do ano 2018 permitiu um 

excedente orçamental que se traduz no saldo para a gerência 

seguinte, de 540.044,37€.  --------------------------------------------  

Por outro lado, um olhar atento ao mapa do Balanço permite 

verificar que houve redução - uma vez mais - do valor da 

Dívida a terceiros - Médio e longo prazo, no montante de 

134.703,55€, e no valor da Dívida  a terceiros - Curto prazo, no 

montante de 485.416,80€.--------------------------------------------  

Por fim, como espelha o mapa de Demonstração de Resultados, 
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regista-se uma melhoria nos resultados operacionais, nos 

resultados financeiros e nos resultados correntes do ano, ainda 

que os resultados não sejam totalmente positivos . ----------------  

Considerando os pressupostos, objetivos, condições e 

resultados atrás elencados, entendemos ser imperativo votar 

favoravelmente os documentos de prestação de contas do ano 

de 2018. ----------------------------------------------------------------  

Trancoso, 24 de abril de 2019. --------------------------------------  

Os membros do Partido Socialista no executivo municipal : 

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

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao inventário de todos 

os bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município e 

respetiva avaliação:  Seguidamente, foi presente o relatório do 

inventário do património municipal, em 31/12/201 8. -------------  

A Câmara Municipal, dando cumprimento ao  previsto na 

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

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

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

parte da Assembleia Municipal  de Trancoso, em conformidade 

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

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

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à isenção 

do pagamento de transportes escolares a todos os alunos 
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matriculados nos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento de Escolas de Trancoso:  De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara,  acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘O Município de Trancoso, reconhecendo o papel decisivo da 

educação como eixo fundamental para o desenvolvimento local, 

tem, no âmbito das suas competências, contribuído para a 

criação de melhores condições que possibilitem uma boa 

aprendizagem e consequente sucesso educativo dos nossos 

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

Porém, atenta a conjuntura exigente e difícil c omo é aquela em 

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

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

Trancoso, aqui matriculando os seus alunos, considero ser 

oportuno e fundamental , para este Município, assegurar que os 

alunos optem por estudar em Trancoso  e aqui permaneçam o 

maior número de anos possível, pelo que proponho que a 

Câmara Municipal delibere isentar do pagamento dos 

transportes escolares, os alunos do ensino secundário, 

independentemente do seu escalão, matr iculados nos 

estabelecimentos de ensino do concelho, com exceção dos que 

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

Os efeitos financeiros da presente proposta, tal como 
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demonstrado pela informação dos Serviços em anexo, implicam 

a não cobrança de receita no valor de 22.500€.  ------------------  

A deliberação tomada apenas produzirá os seus efeitos, a 

partir do próximo ano letivo. ’  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais:  --------------------------------------------------------------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o ofício número 829 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 9 do corrente mês de abril,  

da Direção Geral de Energia e Geologia , a enviar o processo 

MN/PPP/489 “Cabecinha” , dando conta que está a decorrer o 

período de consulta pública de atribuição de direitos de 

prospeção e pesquisa de depósitos minerais.  ----------------------  

Acerca do assunto referido em epígrafe,  foi presente 

informação da divisão de obras, ambiente e equipamento urbano  

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

‘A área delimitada pela poligonal cujos vértices constam no 

aviso publicado em Diário da República  insere-se num espaço 

muito vasto, ocupando espaços urbanos e espaços nã o urbanos, 

de acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal de Trancoso. Os espaços não urbanos compreendem 
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as seguintes classes: agrícolas, florestais, uso múltiplo, 

naturais e destinados à indústria extrativa. Os espaços 

destinados à indústria extrativa é que se destinam à exploração 

dos recursos minerais do subsolo, de acordo com legislação em 

vigor. Há ainda a registar um grande património cultural  que, 

pelas suas características, se assume como valores de 

reconhecido interesse histórico , arqueológico, artístico,  

científico, técnico ou social.  ----------------------------------------  

Anexa-se extrato da carta da Planta de Ordenamento do Plano 

Diretor Municipal de Trancoso, sinalizando-se a área 

delimitada pela poligonal. ’  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento, não devendo, no 

entanto, ser violados os instrumentos de gestão territorial em 

vigor. Do teor desta deliberação deverá ser dado conhecimento 

à Direção Geral de Energia e Geologia . --------------------------  

*A16*  De seguida, foi presente o ofício número 879 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara, em 12 do corrente mês de abril, da 

Direção Geral de Energia e Geologia , a enviar o processo 

MN/PPP/499 “Silva”, dando conta que está a decorrer o período 

de consulta pública de atribuição de direitos de prospeção e 

pesquisa de depósitos minerais.  -------------------------------------  

Acerca do assunto referido em epígrafe,  foi presente 

informação da divisão de obras, ambiente e equipamento urbano  
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que se transcreve na íntegra: ----------------------------------------  

‘A área delimitada pela poligonal cujos vértices constam no 

aviso publicado em Diário da República  insere-se num espaço 

muito vasto, ocupando espaços urbanos e espaços não urbanos, 

de acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor 

Municipal de Trancoso. Os espaços não urbanos compreen dem 

as seguintes classes: agrícolas, florestais, uso múltiplo, 

naturais e destinados à indústria extrativa. Os espaços 

destinados à indústria extrativa é que se destinam à exploração 

dos recursos minerais do subsolo, de acordo com legislação em 

vigor. Há ainda a registar um grande património cultural  que, 

pelas suas características, se assume como valores de 

reconhecido interesse histórico, arqueológico, artístico,  

científico, técnico ou social.  ----------------------------------------  

Anexa-se extrato da carta da Planta de Ordenamento do Plano 

Diretor Municipal de Trancoso, sinalizando-se a área 

delimitada pela poligonal. ’  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento, não devendo, no 

entanto, ser violados os instrumentos de gestão territorial em 

vigor. Do teor desta deliberação deverá ser dado conhecimento 

à Direção Geral de Energia e Geologia . --------------------------  

*A17*  Apreciação do relatório anual elaborado pela Comissão de 

Acompanhamento, relativo ao cumprimento do Contrato de 
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Concessão dos Sistemas de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água e Recolha, Tratamento e Rejeição de 

Efluentes do Concelho: Na sequência do envio do relatório 

anual sobre a execução do contrato de concessão da expl oração 

do sistema de captação, tratamento e distribuição de água e do 

sistema de recolha, tratamento e rejeição de efluentes do 

concelho de Trancoso, a Comissão de Acompanhamento do 

referido contrato elaborou a seguinte ata:  -------------------------  

-----------------------------ATA n .º 15  -------------------------------  

Trancoso, 29 de março de 2018, Câmara Municipal de 

Trancoso, pelas 15h00 -----------------------------------------------  

Reuniram: -------------------------------------------------------------  

Rui Cunha Marques, co-optado pelo concedente e 

concessionária, que preside; -----------------------------------  

Narciso Antero Santinha Matias, representante designado 

pela Águas da Teja, SA; ----------------------------------------  

Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, representante 

designado pela Câmara Municipal de Trancoso . ------------  

------------------ORDEM DE TRABALHOS -------------------------  

1. Aprovação do relatório anual sobre a execução do contrato 

de concessão -----------------------------------------------------  

Foi analisado e aprovado, por unanimidade, o relatório 

anual sobre a execução do contrato de Concessão que 
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deverá ser remetido para a Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). O represen tante da 

Concedente sugeriu que, no que concerne aos 

investimentos, no futuro, o relatório detalhasse a sua 

natureza, em particular os montantes e os locais onde 

foram aplicados. -------------------------------------------------  

2. Outros assuntos  ----------------------------------------------------  

A CA analisou o parecer da ERSAR sobre o tarifário 

proposto pela Águas da Teja, para o ano 2019. Do acordo 

com o já recomendado pela CA, por várias vezes, no 

passado, recomenda-se, mais uma vez, que as partes 

revejam o contrato de concessão, de acordo com o disposto 

legalmente.  -------------------------------------------------------  

Por sugestão do representante do Concedente, a CA 

recomenda à Águas da Teja que melhore a comunicação 

com os seus utilizadores, tanto no seu sítio da internet , 

como numa maior participação nos eventos locais.  ---------  

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta reunião, pelo 

senhor Presidente, da qual, para constar e devidos efeitos, foi  

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada  por 

todos os membros presentes.  ----------------------------------------  

Rui Cunha Marques,  b) Narciso Antero Santinha Matias, c) 

Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva .’  ---------------------------  
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A Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório 

apresentado, globalmente positivo, no que se refere ao 

cumprimento do estipulado contratualmente, pela empresa 

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

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

*A18*  Seguidamente, o gabinete de apoio à presidência prestou a 

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

‘Levo ao conhecimento de V. Ex. ª  que o Agrupamento de 

Escolas de Trancoso solicitou, ao Município de Trancoso, 

transporte para 93 alunos e 10 professores visitarem Castelo 

de Vide, nos próximos dias 29 e 30 de abril, pel o que venho 

informar que esta Câmara Municipal não tem capacidade para 

realizar o transporte solicitado.  ------------------------------------  

Assim sendo, torna-se necessário alugar 2 autocarros de 55 

lugares para efetuar o transporte dos referidos alunos. ’  --------  

Na sequência da informação prestada, atendendo a que se 

trata de uma visita de estudo de elevada importância cultural 

e no âmbito do protocolo de geminação existente entre os do is 

Municípios, desde 1988, a Câmara Municipal deliberou alugar 

dois autocarros, com capacidade suficiente para t ransportar 

os referidos alunos a Castelo de Vide.  ----------------------------  

*A19*  De seguida, foi presente o requerimento número 677 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 21 do passado mês 
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de março, do Departamento Diocesano do Ensino Religioso 

Escolar da Diocese da Guarda, a solicitar a concessão de um 

apoio financeiro, destinado a ajudar a suportar as despesas 

inerentes à concretização do 2.º  Encontro de Alunos do 9.º ano, 

a realizar em Trancoso. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 908 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do corrente 

mês de abril, da Fábrica da Igreja Paroquial de Moreira de Rei , 

a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 

2.500€ ,  destinado a comparticipar a execução de obras na 

capela de S. Domingues, em Casas . --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.250€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A21*  De seguida, foi presente o requerimento número 515 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 1 do passado mês 

de março, da Liga de Melhoramentos da Freguesia de 

Reboleiro, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no 

valor de 12.500€ ,  destinado a ajudar a compartic ipar as 

despesas de funcionamento de atividades de tempos livres 

(ATL). ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 



 

 
Ata  n . º    0 8  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    24 -0 4 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

no montante de 12.250€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A22*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executo riedade 

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

*A23*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes  da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A24*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a  presente ata  que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


