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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

-------- Aos treze dias do mês Novembro do ano de dois mil e quinze, pelas catorze horas e trinta minutos, 

no auditório do Pavilhão Multiusos, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 

Trancoso, legalmente convocada para o efeito e presidida por José Amaral Veiga, seu Presidente. A ordem 

de trabalhos foi a seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto número um – Apreciação e votação da 4ª alteração ao Regulamento do Plano Director 

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

-------- Ponto número dois – Apreciação e votação da proposta de dissolução e subsequente entrada em 

liquidação da Empresa Municipal TEGEC. EM e correspondente plano de internalização; ----------------------- 

-------- Ponto número três – Apreciação dos relatórios de auditoria financeira às contas do Município e da 

Empresa Municipal Trancoso Eventos, da auditoria jurídica ao processo de constituição das P.P.P., e da 

auditoria técnica às respectivas obras. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Período destinado ao publico. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Depois de assinada a folha de presenças, para verificação de quórum, constatou-se a falta dos 

membros da assembleia Joaquim Figueiredo Ribeiro, substituído por Maria José Guedes Silva Botelho e 

Nadine Dias Domingues Ambrósio, membros do Grupo Municipal do Partido Social-Democrata. Estas faltas 

foram devidamente anotadas, assim como as registadas aos senhores Presidentes de Junta da Freguesia 

de Aldeia Nova, José Maximiano Cardoso Rodrigues e de Palhais, Hélio José Meireles Martins. ---------------  

-------- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal, o senhor Presidente do 

Município, Amílcar José Nunes Salvador, bem como os senhores Vereadores Eduardo António Rebelo Pinto, 

Ivone dos Santos Mouco, João Paulo Rodrigues Matias e Dr.ª Maria Cristina M. Sampaio M. Inocêncio.------

-------- Consideram-se ainda faltosos, nos termos do nº2 do art.41º, do Regimento da Assembleia Municipal  

o qual prevê que: “Será considerado faltoso o membro da Assembleia que só compareça passados mais de 

trinta minutos sobre o início dos trabalhos, ou, do mesmo modo, se ausente dos mesmos, por período igual 

de tempo”, os membros da assembleia Tomás Manuel Trigo Martins, Francisco José Máximo Barreiros, 

Joaquim Monteiro Gambôa, Ausenda Abade Chaves Frias e André Miguel Lourenço P. Pinto. ------------------- 

-------- O Presidente da Assembleia deu inicio à sessão colocando a acta da sessão anterior à discussão. 

Não havendo intervenções e colocada à votação foi aprovada por maioria com duas abstenções. -------------

-------- Em declaração de voto o membro da assembleia João Baptista referiu que a sua abstenção se deveu 

ao facto de não ter estado presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa, ao abrigo do actual Regimento da Assembleia Municipal, deu a conhecer a 

ordem do dia. Posto isto, informou que se iria passar ao ponto um.  --------------------------------------------------- 

-------- Usou da palavra o Presidente do Município mencionando que os assuntos desta sessão já vinham do 

passado e seria importante resolvê-los de uma forma calma e procurar encontrar a melhor solução. 
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Relativamente ao assunto da 4ª alteração ao Regulamento do Plano Director Municipal, disse ter sido 

estudado pelos técnicos do Município em colaboração com a CCDRC, tendo obtido desta um parecer 

favorável, em vinte e nove de Julho. Disse que aquilo que se pretendia era uma alteração ao art.47º do PDM, 

concretamente, no seu nº2 alínea d), cuja redacção passaria a ser a seguinte: “O afastamento frontal mínimo 

das construções ao limite dos lotes é de quatro metros privilegiando o alinhamento das edificações 

confinantes.” Informou que esta alteração tinha sido aprovada por unanimidade em reunião de Câmara. ---- 

-------- Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa colocou à votação a alteração tendo sido a 

mesma aprovada por unanimidade. Informou que se iria passar ao ponto dois da ordem do dia. --------------

-------- O membro da assembleia, Tomás Martins, solicitou a palavra para propor a subdivisão do ponto em 

duas partes: “Análise, discussão e votação da dissolução e liquidação” e “Análise, discussão e votação da 

internalização”. Referiu que, desta forma, os membros da assembleia poderiam votar como entendessem as 

duas questões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa abriu o espaço de intervenções para a discussão da proposta apresentada pelo 

membro da assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No uso da palavra, o Presidente do Município disse que o entendimento da Câmara, relativamente a 

essa questão, foi de que se fundisse num único ponto, tendo sido votado em reunião de Câmara, uma vez 

que a dissolução e subsequente liquidação da Empresa Municipal implicaria o correspondente plano de 

internalização. Pediu ao Presidente da Mesa para que fosse cedida a palavra ao vereador João Paulo Matias. 

-------- Este, alertou para os riscos que poderiam correr se dividissem o ponto. Explicou que o plano de 

internalização só seria possível se houvesse uma dissolução e, no plano teórico, poder-se-ia correr o risco 

de uma votação ser a favor da dissolução e outra contra a internalização. Referiu que essa situação faria 

com que a empresa fosse dissolvida e não tivessem um plano de internalização para os trabalhadores 

poderem entrar ao serviço da Câmara antes de serem abertos concursos, pelo que, sendo assim, os mesmos 

teriam todos de ir embora. Referiu que ficaria ao critério do membro da assembleia, Tomás Martins, querer 

correr esse risco. Salientou, na parte da dissolução, por mais que houvesse opiniões divergentes, que iriam 

votar uma proposta imposta por lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Interveio o membro da assembleia Paulo Leocádio referindo que, com a explicação do vereador, tinha 

ficado demonstrado não fazer sentido dividir o ponto, pois uma questão era complementar à outra. -----------

-------- O Presidente da Mesa recordou que o art.62.º da Lei 50/2012, diz: “1 - Sem prejuízo do disposto no 

artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, as empresas locais são obrigatoriamente objecto de 

deliberação de dissolução, no prazo de seis meses, sempre que se verifique uma das seguintes 

situações: ...”  Referiu que a situação estava verificada e a Assembleia Municipal, de uma forma que 

considera caricata, mas que a lei impõe, obriga a deliberar pela dissolução. Posto isto, questionou se o 

membro da assembleia Tomás Martins mantinha a proposta pois, caso assim o desejasse, teria de colocá-

la à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em resposta, o membro de assembleia disse que, para ele, tinha lógica haver um plano de 

internalização se houvesse uma decisão de dissolução, mas, sendo assim, não valia a pena estarem a 



Acta n.º 12 – 13 de Novembro 2015 
 

Pág. 4 
 

perder mais tempo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa referiu que uma vez que a proposta tinha sido retirada iriam, então, apreciar e 

votar a proposta de dissolução e subsequente entrada em liquidação da Empresa Municipal TEGEC.EM e 

correspondente plano de internalização. Deu a palavra ao Presidente do Município para fazer uma breve 

introdução ao tema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No uso da palavra, referiu ter sido um assunto que já tinha passado, diversas vezes, por este órgão, 

por força da publicação da Lei 50/2012 de 31 de Agosto. Mencionou ter sido uma lei de certa forma cega, 

por parte do governo, que veio extinguir praticamente todas as empresas municipais. Referiu ser conhecido 

o processo e a proposta apresentada da fusão da Empresa Municipal com a Paceteg, assim como a recusa, 

depois do visto do Tribunal de Contas, para a mesma proposta. Disse ser, também, conhecido o recurso que 

o Município interpôs no Tribunal de Contas, não restando outra alternativa senão a dissolução, a entrada em 

liquidação e a correspondente internalização. Informou que o Município foi notificado em três de Junho de 

2015 a propósito da recusa do visto do Tribunal de Contas e não queriam deixar isto para a data limite, ou 

seja, o dia três de Dezembro, tendo sido uma das razões para solicitarem uma sessão extraordinária. Referiu 

que o Município iria optar pela internalização de todos os trabalhadores, sobretudo, pela necessidade que 

entendem existir devido ao conjunto de equipamentos e tarefas a realizar e, também, pelo aspecto social. 

Apelou à responsabilidade que deve unir os trancosenses, os grupos municipais, procurando, assim, 

responder aos anseios dos trabalhadores, dos munícipes e salvaguardar os interesses da Câmara Municipal. 

Salientou ter sido um assunto bem conduzido quer pelo actual, quer pelo anterior Conselho de 

Administração, e enalteceu a presença muito assídua do vereador João Paulo Matias. Solicitou que fosse 

dada a palavra ao referido vereador para expor mais algumas considerações sobre o assunto. -----------------

-------- Tomou a palavra o vereador reforçando ter sido uma imposição legal e que o Tribunal de Contas 

manteve a recusa do visto, na sequência do recurso interposto pela Câmara Municipal e, esta, poderia, até 

ao dia três de Dezembro, apresentar a proposta de dissolução e internalização. Disse que o plano de 

internalização foi conduzido por dois princípios. Primeiro, pelo entendimento que a Câmara e o Conselho de 

Administração da Tegec tinham de que todos os trabalhadores seriam indispensáveis e importantes para o 

desenvolvimento das actividades, segundo porque as piscinas municipais, a central de camionagem, o 

cinema, a biblioteca e o centro cultural, equipamentos que teriam de continuar a servir os munícipes. Referiu 

que o horário de trabalho dos trabalhadores da Tegec não era compatível com o horário de trabalho da 

Câmara Municipal, o que implicaria questões como turnos e trabalho nocturno, pelo que teria de ser criado 

um regulamento especifico sobre o horário de trabalho. Relativamente ao segundo principio disse ter sido 

de carácter social, uma vez que o país vive momentos de crise, com bastante desemprego e, também, tendo 

sido o lema do PS, durante a sua campanha, a manutenção e criação de postos de trabalho, não faria sentido 

a Câmara Municipal eliminar postos de trabalho e mandar para emigração pessoas que já possuíam um 

posto de trabalho. Informou ter havido uma reunião geral com os trabalhadores da Tegec onde lhes foi dito 

que qualquer trabalhador que pretendesse aderir ao plano de internalização poderia fazê-lo que a Câmara 

estaria disponível. Informou que constava desse plano a opção de internalizar todos os trabalhadores porque 
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os postos de trabalhos não poderiam ser previstos em função da vontade do trabalhador, mas sim em função 

da necessidade desse recurso humano para a actividade desenvolvida. Do conjunto de cinquenta e sete 

trabalhadores, cinco iriam optar, provavelmente, pela indemnização, mas, ainda assim, entenderam que 

deveriam constar todos os postos de trabalhos no plano de internalização pois um trabalhador que 

manifestou vontade de optar pela indemnização poderia, depois, vir a mudar de ideias e optar pela 

internalização. Informou terem sido feitas entrevistas individuais a cada trabalhador, onde foi apresentado 

um documento com a proposta do Município e do Conselho de Administração da Tegec. Constavam do 

mesmo as funções, em termos gerais, a desempenhar na Câmara Municipal, o quadro legal que sustentava 

essa proposta, o quadro jurisprudencial, os pareceres que existiam sobre a matéria onde constavam os 

direitos e deveres de cada uma das partes e as opções da internalização,  a categoria e o salário que eram 

propostos  e a opção da indemnização, onde constava o respectivo cálculo, inclusivamente, do subsidio de 

férias e das férias a que teriam direito se não viessem a gozar as mesmas durante o período de 

internalização. Salientou, também, que foi dito aos trabalhadores que essa proposta não os vincularia a 

nada, podendo, depois, optar por uma situação de indemnização ou por uma situação de internalização e, 

por isso, é que ficou a constar no plano o conjunto de todos os trabalhadores. Referiu que o que se pretendia 

com este plano era que os trabalhadores da empresa municipal tivessem, finalmente, estabilidade no seu 

posto de trabalho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Aberto o espaço de intervenções, usou a palavra o membro da assembleia Tomás Martins referindo  

que, na sua opinião, a maioria dos trabalhadores da empresa tinham vencimentos baixos, face àquilo que 

produziam, ao interesse e dedicação que demonstravam. Disse que, tendo em conta o documento, 

provavelmente, tinha havido gente a manifestar-se, uma vez que a proposta apresentada versava a questão 

da indemnização que era calculada sobre o vencimento que tinham na altura. Porém a proposta feita, 

relativamente ao vencimento que iriam auferir, foi substancialmente inferior. Questionou o vereador se essa 

situação se mantinha ou se tinha sido repensada para tentar equiparar o nível remuneratório. ------------------ 

-------- Em resposta, o vereador João Paulo Matias disse que uma questão era a remuneração que os 

trabalhadores iriam receber durante o período de internalização e outra questão era a remuneração que 

poderiam vir a auferir depois de abertos os concursos. Disse que a proposta feita para o período de 

internalização tinha sido a de que os salários, excepto os de salário mínimo, baixariam para a posição base 

da respectiva categoria. Essa proposta teve como base uma informação dada pelo Dr. Lima da CCDR, que 

depois veio dizer o contrário, e em alguns pareceres existentes sobre essa matéria. Informou que, na 

passada quinta feira, haviam recebido, por escrito, a resposta do parecer em função de uma deslocação 

feita à CCDR por ele, Dr. Carlos Martins, Dr. Valter e Prof. Luís, onde o Dr.Lima veio desdizer aquilo que 

tinha dito, mencionando ser possível, na fase de internalização, aproximar a posição remuneratória . O 

vereador referiu que seria isso que iria ser feito, tendo sido já elaborada, pelo Conselho da Administração da 

Tegec e pela Câmara Municipal, uma circular interna a informar os trabalhadores que, na fase da 

internalização, os salários seriam colocados numa posição mais aproximada em relação às posições 

salariais que constam na tabela da função publica. Referiu que, na fase da abertura de concurso, estando a 
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falar de um vinculo à função publica, o trabalhador teria de ir para a posição base. Considera ser uma 

injustiça e teve o cuidado de o dizer nas entrevistas feitas porque esta lei foi pensada para empresas 

municipais cujos salários eram muito altos, inclusivamente, com valores superiores à tabela salarial da 

função publica. Disse que se fosse possível manter o valor dos salários, quer na fase da internalização, quer 

na fase de concursos, iriam fazê-lo, pois, compreendem o facto de os trabalhadores terem perspectivado a 

sua vida mediante o salário que recebiam. –-----------------------------------------------------------------------------------    

-------- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação tendo sido a mesma aprovada por maioria com 

um voto contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O membro da assembleia José Clemente antes de fazer a declaração de voto referiu querer dar uma 

palavra ao vereador João Paulo Matias pela forma como o processo foi conduzido com os funcionários, mas, 

também, quis salientar que de facto, tanto o anterior como o actual executivo, ao analisar a lei, não poderiam 

ter feito grande coisa.  Disse que o seu voto era de protesto pois homens e mulheres de abril estiveram, ao 

fim destes anos, a falar de algo imposto por lei, ou seja, sentiu que todos votaram a favor estando contra. 

Em declaração de voto referiu:” Lamento! Lamento que, homens e mulheres de Abril, tenham na sua maioria, 

e contra a sua vontade, sido obrigados por uma decisão sem lógica, onde os mais fracos pagam uma factura 

de más gestões e irresponsabilidades superiores – Do Estado! – e terem erguido o braço a favor do 

encerramento da Trancoso Eventos. 

Esta Assembleia, sem ter sido obrigada ou pressionada por lei superior, decidiu a criação de uma Empresa 

Municipal com o objecto de promover actividades e gerir equipamentos culturais e desportivos (centros 

culturais, piscinas, auditórios, cinema, etc). Sabemos que aqueles que outrora foram contra a sua criação, e 

hoje sentem o quanto é necessário a existência desta estrutura! 

Hoje somos uma maioria, que partilha desse propósito! No mínimo! Sinto-me aliviado, satisfeito por o tempo 

e as circunstâncias, terem aberto as mentes, e dado razão à lógica das coisas. A Lei é clara! E foi construída 

para que as Empresas Municipais servissem de exemplo de má ou boa gestão!? O Exemplo!!! O Estado 

está atento e vai colocar ordem na gestão das mesmas. Só ficam as que cumprem as regras estabelecidas ... 

Na prática!? Só ficam as que interessam. Não me venham dizer, que dentro das soluções propostas, a 

Trancoso Eventos e o Município, podiam ter ido por um caminho distinto, e que ... talvez!... se pudesse ter 

evitado o seu encerramento!!! Não! É falso. Acredito que, tanto o anterior Executivo, como o actual Executivo 

tomaram as melhores opções face ao exposto pela Lei. 

A Lei nunca poderia ter sido geral... O encerramento ou a continuidade das Empresas Municipais deveria ter 

sido visto caso a caso ... E nunca numa perspectiva global, com regras que à partida, só as que interessavam 

iriam cumprir.... Lamento! Lamento, porque nenhum Partido Político, nenhum Sindicato, nenhuma 

Associação de Municípios ou Assembleias Municipais, defenderam as Empresas Municipais, os seus 

Funcionários, ou um modelo acordado em que o justo não pagasse pelo pecador! 

A Trancoso Eventos! Uma empresa de serviços! Serviços que têm que ser garantidos! Serviços que precisam 

de funcionários... E os funcionários da TEGEC, na sua maioria mal pagos (olhando aos serviços e funções 

desempenhadas), sempre deram de si o melhor que têm ou aquilo que lhes é exigido! Todos eles! Todos 
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sem excepção, desempenham funções necessárias...Mas a Trancoso Eventos! A meu ver, em vez de fechar 

as portas, devia servir de exemplo. Pelos Conselhos de Administração, que nunca usufruíram de 

vencimentos fora do normal, aliás, muito abaixo da média Nacional. Pelos Funcionários (colaboradores 

honestos e profissionais), que, e mais uma vez sublinho, são necessários para o funcionamento dos serviços, 

serviços esses que são necessários. No meu ver, o Município não irá poupar nada em termos financeiros! 

Aliás, com as regras dos Funcionários Municipais, irá ter algumas dificuldades em manter com qualidade o 

funcionamento de alguns equipamentos. Lamento! Lamento mais uma vez, que esta Assembleia seja 

obrigada com um sorriso no rosto a decretar o fim de uma Empresa, que serve o interesse de todos os 

Trancosenses. Por isso, voto contra o encerramento da Trancoso Eventos.” ------------------------------------------ 

-------- O Presidente da Mesa disse que todos estavam obrigados ao império da lei, pois uma democracia 

tem os seus orgãos próprios que criam leis do estado, as quais somos obrigados a cumprir. Referiu que os 

homens de Abril criaram uma democracia representativa, tendo os cidadãos de se curvarem perante a lei, 

embora, muitas vezes, discordando dela. –---------------------------------------------------------------------–---------------

-------- O membro da assembleia Paulo Leocádio fez a declaração de voto do Grupo Municipal do PS que irá 

ser transcrita na íntegra: “É conhecida de todos a posição do Partido Socialista, enquanto oposição, 

relativamente à empresa municipal TEGEC. 

É igualmente conhecida de todos a posição da anterior maioria do PSD, neste município, em relação às 

opções de futuro para aquela empresa municipal. Opções essas que não tinham suporte face à legislação 

em vigor, nomeadamente a Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, e que, curiosamente, é da autoria do Governo 

do PSD/CDS. Uma lei cega e absurda, que impunha um conjunto de critérios para a viabilização das 

empresas municipais, que eram de tal forma exigentes e impossíveis de cumprir, que determinaram a 

extinção da larga maioria das empresas municipais existentes no país, não se preocupando com as 

consequências e os dramas, nomeadamente humanos, que derivam da entrada em vigor e implementação 

deste diploma. 

Em Trancoso a opção da anterior maioria do PSD foi errada, ao optar pela fusão, e tomada tardiamente e 

de forma irregular e não fundamentada. O resultado está à vista, a recusa do Tribunal de Contas ao pedido 

de visto para a fusão da TEGEC com a PACETEG! 

Uma vez mais e à semelhança de outros problemas, coube à atual maioria do PS, no executivo municipal, 

encarar o problema e encontrar uma solução, apesar do tempo decorrido. 

E desde cedo deixámos uma garantia, a defesa do interesse municipal que é também o interesse da maioria 

dos trabalhadores desta empresa. 

Nesse sentido o executivo municipal tem desenvolvido todos os esforços para manter a empresa a funcionar, 

procurando os argumentos necessários para justificar a internalização das funções que a TEGEC vinha 

desenvolvendo e, dessa forma, fundamentar a internalização dos trabalhadores nos serviços do município, 

pelo tempo necessário ao lançamento dos concursos internos, que serão uma oportunidade para que os 

actuais trabalhadores possam concorrer e, uma vez admitidos, adquiram um novo vinculo laboral, agora 

mais estável e duradouro. Lamentamos a situação criada e as preocupações que a mesma gerou, mas 
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rejeitamos qualquer responsabilidade nas mesmas. Apesar de tudo realçamos a determinação manifestada 

pelo actual executivo na condução deste processo, com justiça, equidade, transparência e em beneficio dos 

trabalhadores e do concelho. Em consequência, votamos favoravelmente a proposta de dissolução da 

empresa municipal TEGEC, bem como o respectivo processo de internalização que lhe está associado.” ---

-------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto três da ordem do dia. Deu a palavra ao 

membro da assembleia Júlio Sarmento que solicitou a palavra. --------------------------------------------------------- 

-------- Este, referiu que a lei dispunha que os documentos da ordem de trabalhos teriam de ser entregues, 

aos membros da assembleia, com dois dias úteis em relação ao dia do prazo. Os documentos remetidos via 

email chegaram pelas 18h00, o que queria dizer que tiveram apenas um dia útil para a sua análise. Referiu 

tratarem-se de textos complexos e de matéria que para a generalidade dos membros da assembleia e, até 

para ele, que não tendo exercido funções na Tegec não tinham sobre eles memória factual e precisaria de 

ter consultado documentação para esse efeito, considerando não ser possível num dia poder fazer uma 

reflexão sobre a matéria que consta dos relatórios. Solicitou que essa matéria fosse transferida para a 

próxima sessão até com a possibilidade de o grupo municipal do PSD poder, no âmbito do principio do 

contraditório, também, trazer aquilo que entende sobre o relatório. Questionou, caso o Presidente da Mesa 

entendesse prosseguir a sessão com a discussão deste ponto, não obstante de haver necessidade de 

votação, se seria possível fazer declaração de voto nesse âmbito. ------------------------------------------------------ 

-------- Em resposta, o Presidente da Mesa disse não poder deixar de referir que, no passado, criticou, muitas 

vezes, o facto de os documentos chegarem tardiamente.  Porém, disse não estar de acordo quanto à 

interpretação do Regimento. Mencionou que, de facto, o art.16º, no seu nº4, diz que: “a ordem do dia é 

entregue com a antecedência de pelo menos dois dias úteis sobre a data de inicio da sessão”. O nº 5 diz 

que:” juntamente com a ordem do dia deverão ser enviados todos os documentos que habilitem os membros 

da assembleia a participar na discussão das matérias”. Referiu que, de facto, os documentos não tinham 

seguido com a ordem do dia pois esta tinha sido enviada antecipadamente. Salientou que foi uma sessão 

extraordinária, requerida pelo Presidente do Município por deliberação da Câmara Municipal e, havendo 

ainda deliberações a tomar na Câmara Municipal, não poderia a ordem do dia, nessa altura, ser 

acompanhada dos documentos. Seguidamente citou o nº6 do já referido artº16 do Regimento: “os 

documentos que complementem a instrução do processo deliberativo respeitantes a assuntos que integrem 

a ordem de trabalhos que por razões de natureza técnica ou confidencialidade, ainda que pontual, não sejam 

distribuídos nos termos do numero anterior devem estar disponíveis para consulta desde o dia anterior à 

data indicada para sessão”. Salientou não lhe ter agradado o facto de só terem sido enviados os documentos 

para os membros da assembleia na quarta feira, mas os serviços não os tinham disponíveis. Porém não lhe 

parece existir alguma ilegalidade, na medida em que foram enviados quarta-feira. Disse que só não tinha 

sido enviado o documento respeitante à revisão do PDM porque estava dependente de uma deliberação da 

Câmara. Entendeu que esta matéria deveria merecer análise e, caso o membro da assembleia quisesse, 

poderia solicitar o agendamento deste assunto para a próxima sessão.  Mencionou que o membro da 

assembleia não poderia fazer qualquer declaração de voto, uma vez que não iriam votar nada, mas que 
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poderia tecer os comentários que entendesse. --------------------------------------------------------------------------------

-------- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que, como se tratava de uma assembleia 

extraordinária, com apenas um ou dois pontos agendados, entenderam ser uma oportunidade para dar 

conhecimento do resultado das auditorias, tal como já tinham feito em reunião extraordinária da Câmara 

Municipal, realizada na passada segunda feira. Referiu que sempre afirmou, desde que tomaram posse, que 

a situação financeira do Município era grave e a grande preocupação, era e continua a ser, a situação 

resultante das obras realizadas no âmbito da Parceria Publico Privada. Sentiram necessidade de realizar 

essas auditorias com o objectivo de terem uma solução para resolver os problemas existentes e os 

documentos resultantes permitiriam abordar a questão com muita mais tranquilidade, quer seja junto do 

parceiro privado, quer da Caixa Geral de Depósitos para, efectivamente, encontrarem uma solução de futuro. 

Disse ter sido um assunto acompanhado pelo vereador, João Paulo Matias, solicitando ao Presidente da 

Mesa para que lhe fosse dada a palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Já no uso da palavra vereador referiu que, apesar de ser um apelo um pouco ingénuo, apelava ao 

dever de reserva e de confidencialidade relativamente às matérias que iriam apreciar. Referiu que apesar da 

sessão estar a ser transmitida online o que iria ser falado seriam apenas as conclusões dos relatórios. 

Mencionou que qualquer membro da assembleia, depois de ter recebido a convocatória e ordem de 

trabalhos, poderia ter-se dirigido à Câmara Municipal e pedir para consultar os relatórios. Salientou que caso 

o membro da assembleia, Júlio Sarmento, ou outro membro da assembleia quisesse, na próxima sessão, 

fazer o contraditório poderia consultar os relatórios. Frisou que, nos vinte e oito anos que o PSD esteve à 

frente da Câmara Municipal, o PS sempre foi denunciando irregularidades como manifestou preocupações 

constantes sobre esta matéria. Disse ter sido um compromisso quer de campanha eleitoral do PS, quer de 

quando tomaram posse, de realizar um conjunto de auditorias para, num exercício de dever, de transparência 

e de verdade para com os trancosenses demonstrarem a realidade. Informou que as auditorias foram 

realizadas ao nível financeiro, contas do Município e da Tegec, entre um de Julho de 2012 a dezanove de 

Outubro de 2013, uma análise jurídica a todo o processo de constituição da PPP e uma auditoria técnica 

com uma avaliação às três obras realizadas pela mesma. Entenderam não ser compreensível, à primeira 

vista, o que é que esteve na origem da criação da Paceteg e a forma como foi desenvolvido todo o processo 

e daí constar o mapa enviado e que passou a mostrar. Mencionou que em 2007 a CMT decidiu lançar um 

concurso publico internacional, apesar da decisão política ter sido da CMT, quem lançou o concurso foi a 

Empresa Municipal Tegec. Esse concurso passou por encontrar um parceiro para criar uma empresa, a 

Paceteg, que tem 49% de capital da Tegec e 51% de capital de um conjunto de três empresas do grupo 

MRG – Manuel Rodrigues Gouveia. Referiu que a Paceteg contraiu um empréstimo junto da Caixa Geral de 

Depósitos de, aproximadamente, nove milhões de euros e, com esse valor, construiu três equipamentos, o 

campo da feira, a central de camionagem e o centro cultural de Vila Franca das Naves. A Paceteg celebrou 

três contratos de arrendamento com a CMT para pagar esse empréstimo. Esses três contratos, previam uma 

renda mensal de trinta e oito mil quatrocentos e setenta e nove euros / mês relativamente ao campo da feira, 

de trinta mil euros da Central de camionagem e de dezanove mil, novecentos e noventa e sete euros para o 
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Centro Cultural de Vila Franca das Naves. Celebrados esses contratos de arrendamento, a CMT passou a 

sua posição contratual e quem passou a ser arrendatária desses equipamentos foi a Tegec, a partir do dia 

vinte e oito de Dezembro de 2010, ou seja, a obrigação de pagamento daquelas rendas passou a ser da 

Empresa Municipal. Eram essas rendas que permitiam à Paceteg fazer o pagamento de cerca de cento e 

cinquenta e sete mil euros/ trimestre da prestação devida à CGD do tal empréstimo de nove milhões de 

euros. Posto isto, disse que estas auditorias foram feitas ao longo do tempo tendo a ultima ficado pronta em 

Julho deste ano. Referiu que a Câmara poderia ter optado por fazer esta explicação anteriormente só que, 

entretanto, houve eleições e não quiseram ser acusados de estar a fazer desta situação um instrumento 

político. Relativamente à auditoria financeira informou que entende a empresa que realizou a auditoria, 

Ricardo Bexiga Oliveira e Silva Associados, Sociedade de Advogados Lda, que existia uma carta de conforto, 

ou seja, um documento que a Câmara emitiu a favor da CGD onde se responsabilizava perante a mesma 

pelo pagamento das rendas que a Tegec, caso esta não pagasse as rendas, teria de pagar à Paceteg. 

Salientou que, por esse facto, deveria constar nas demonstrações financeiras do Município e não constava. 

Referiu, também, que deveria ter sido registado na contabilidade da Tegec o montante de oito milhões, 

quatrocentos e dezoito mil e novecentos e dezanove euros, pois os contratos de arrendamento configuravam 

uma locação financeira, e continham uma clausula penal, ou seja, uma indemnização prevista no caso do 

arrendatário deixar de pagar as rendas. Essa cláusula refere que o senhorio, no caso de incumprimento, 

poderia reclamar à Tegec o pagamento imediato do conjunto das rendas que venceriam durante vinte e dois 

anos, ou seja, um valor cerca de vinte e dois milhões de euros. Seria uma responsabilidade que também 

deveria constar, em termos de contas, da Tegec. Disse que as rendas já não são pagas desde Agosto de 

2012 e, também, deveria constar esse passivo contingente que resulta dessa clausula penal. Relativamente 

aos processos judiciais disse que esta auditoria detectou que havia quatrocentos e oitenta e três mil, 

novecentos e vinte e quatro euros resultantes de um acordo celebrado entre o Presidente da Câmara, a 

Junta de Freguesia do Reboleiro e o empreiteiro de obras realizadas naquela freguesia que não foram 

objecto de qualquer concurso por parte da Câmara pelo que esta responsabilidade deveria constar da 

contabilidade porque havia um termo de transacção. Disse que a questão do défice gerado, todos os anos, 

na Empresa Municipal deveria ter sido registado sempre no próprio ano que esse défice se verifica e não no 

ano seguinte como era habitual fazer-se. Por fim a questão da recusa do visto de contas aos contratos de 

arrendamento que recomendam a dissolução e a internalização de actividades. -------------------------------------

-------- Aberto o espaço para intervenções, interveio o membro da assembleia Leonel Alves referindo que 

gostaria de recordar, relativamente à interpelação feita à Mesa pelo membro da assembleia Júlio Sarmento, 

que no anterior Executivo, por vezes, eram entregues documentos à entrada da Assembleia e não foi por 

isso que as questões deixaram de ser debatidas. Por outro lado, disse corroborar inteiramente com as 

palavras ditas pelo Presidente da Mesa. Relativamente aos relatórios poderem ser consultados recordou 

que quando o Sr. Artur Rodrigues, em anteriores mandatos, questionava sobre a situação do Palácio Ducal 

era-lhe respondido para ir consultar os documentos à Câmara, nunca era dada informação sobre aquilo que 

se passava com o Palácio Ducal. Disse congratular-se com o facto deste Executivo ter solicitado estas 
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auditorias porque não é preciso ser-se nenhum leigo na matéria para ver que o valor que a Câmara paga 

inviabiliza muitos trabalhos porque, simplesmente, não tem dinheiro e fica amarrada, durante anos. Disse 

ter ficado mais estarrecido ao ler os pareceres sobre os custos reais destas obras e aqueles que estão a 

custar à Câmara. Questionou se no fim do pagamento se fica na qualidade de arrendatário pois existe aqui 

um direito de superfície porque o terreno é da Câmara, mas o que está lá implantado é do senhorio, MRG, 

que detém 51%. Na sua opinião, existe uma grande confusão e considera que a Assembleia merece ser 

esclarecida de tudo isto. Considera as rendas mensais absurdas e espera que, depois disto, sejam exigidas 

responsabilidades civis ou, eventualmente, criminais pois considera ter sido uma negligência grosseira. ----- 

-------- Usou da palavra o membro da assembleia Daniel Joana solicitando alguns esclarecimentos adicionais 

relativamente a estas questões que considera serem complexas. Referiu que as opções tomadas no passado 

têm grandes implicações no presente e hipotecam o futuro de todos os trancosenses, mas principalmente 

os da sua geração. Disse ser preocupante o facto de ver que as palavras que se repetem mais, nas quatro 

páginas da análise jurídica do processo da constituição da PPP, serem: “erros grosseiros, infracções, 

negligência, violação e ilegalidades” pelo que carece de um esclarecimento e de uma responsabilização 

total. Solicitou alguns esclarecimentos à auditoria técnica das obras da PPP uma vez que os valores que 

aparecem são assustadores, pois vê uma diferença de valor que passa dos quatro milhões e trezentos mil 

euros relativamente ao custo do que está facturado, sendo que também existe uma conclusão que o 

preocupa, passando a citar: “Analisando os valores custo metro quadrado decorrentes dos custos contratuais 

da PPP, constata-se que os mesmos são desenquadrados dos preços médios de construção com especial 

destaque para a central de camionagem. Não se conhece em edifícios com complexidade semelhante com 

este rácio de custo e do Centro Cultural. “Na sua opinião, isto carece de mais explicações e tal como disse 

o membro da assembleia Leonel Alves de saberem até ao limite todas estas questões. --------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa deu a palavra ao vereador João Paulo Matias para esclarecer alguns pontos. 

-------- Este disse que, respondendo às questões que os membros da assembleia colocaram, iria abordar a 

questão da análise jurídica ao processo da constituição da PPP desde o lançamento do concurso até à 

celebração dos contratos. Salientou que nessa parte, dada a importância e complexidade da situação, a 

opção do Município foi de realizar duas auditorias contratando dois juristas especializados nessa matéria. O 

objectivo foi obter uma segunda opinião para verificar se as conclusões das auditorias teriam alguma 

semelhança ou discrepância entre ambas. Disse que se tivesse de dar uma percentagem de uma auditoria 

em relação à outra apontaria para os 90% porque o único ponto divergente foi o da validade da carta de 

conforto. Enquanto a auditoria da Dr.ª Clara Valente da Silva entende que com essa carta de conforto a CGD 

não pode imediatamente executar e penhorar património da Câmara, teria sempre de recorrer a uma acção 

declarativa, ou seja, não afasta a possibilidade dessa carta de conforto ter alguma validade. A auditoria feita 

pelo Dr. Ricardo Bexiga entende que essa carta de conforto é nula porque à data emitida já vigorava a lei 

das finanças locais que proibia as câmaras de prestarem garantias. No que diz respeito ao remanescente, 

disse que a primeira irregularidade que a Dr.ª Clara da Silva referiu é que, segundo o artº9 do decreto lei 

86/2003 obrigava a que houvesse um estudo prévio para a opção de um lançamento de uma parceria publico 
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privada. Primeiro seria necessário avaliar o impacto financeiro que essa opção iria representar no Município, 

se se justificava ou não ou se haveria outras soluções de financiamento. Salientou não ter havido um estudo 

prévio, mas sim uma vontade política no sentido de constituir uma PPP e o PS levantou a questão, logo 

nessa altura, de onde estava a justificação económica dessa opção e não de outras. Segunda irregularidade, 

disse ter-se tratado de um concurso publico internacional o que significava que empresas sediadas no 

estrangeiro teriam de ter a possibilidade de conhecer a sua existência para, querendo, poder concorrer. Ao 

contrário do que a lei previa, art. 245º, art.52º do decreto lei 59/99, não foi publicado o concurso no Jornal 

Oficial da Comunidade Europeia tendo sido apenas publicado em jornais nacionais. Referiu que o relatório 

da Drª Clara Silva manifesta que foi violado o principio da legalidade que a lei previa, da publicidade e da 

transparência porque parecia que só queriam que empresas nacionais concorressem e da concorrência 

porque restringiu o universo de potenciais candidatos a esse concurso. Terceira irregularidade, disse que a 

lei na altura, como ainda hoje, a lei 50/2012, lei da reorganização do sector empresarial local do estado, não 

previa a possibilidade que a entidade privada tivesse uma posição dominante na empresa que viesse a ser 

criada, ou seja, o que não aconteceu porque a cumprir a lei era a Tegec que teria de ter 51% e a MRG 49%. 

Como quarta violação referiu que inicialmente a PPP estava prevista para sete obras e não para três, tendo 

de haver uma deliberação por parte da Assembleia Municipal a dizer que o direito de superfície do campo 

da feira teria de ser vendido por um preço mínimo. Salientou que aquilo que foi mostrado nessa Assembleia 

Municipal tinha sido um relatório de um perito avaliador onde constava que para o direito de superfície da 

feira o preço mínimo era de novecentos e quarenta e nove mil euros pelo que o parceiro que se quisesse 

candidatar teria de oferecer no mínimo esse valor. Nessa Assembleia Municipal não foi fixado, ao arrepio da 

lei, a deliberação da Assembleia Municipal que fixava o preço mínimo para a venda do direito de superfície 

do campo da feira, como, também, não foi fixado o preço mínimo para a venda do terreno do mercado 

municipal como a lei obrigava. Referiu, também, o facto de ter havido só uma proposta e ter sida 

condicionada a um volume de negócios no mínimo de cinquenta mil euros entendendo a Drª Clara, no seu 

relatório, que existiu uma clara violação do principio da concorrência. Referiu que a lei obrigava a que os 

riscos do financiamento e da construção que resultasse da construção de equipamentos corresse todo por 

parte da parte privada, ou seja da MRG. Disse ter sido deliberado em reunião de Câmara que os riscos 

deviam correr por conta do parceiro privado e constava da própria proposta da MRG. Referiu que, ao arrepio 

disto, foi feita a carta de conforto que caso tenha validade faz com que não haja risco nenhum para o parceiro 

privado, porque a CGD pode exigir o dinheiro à Câmara Municipal. Disse, também, que foi assumido no 

contrato de empréstimo entre a CGD, a Paceteg e o Município uma obrigação do Município de tudo fazer 

para pagar as rendas. Salientou que a cláusula penal do contrato de arrendamento, ou seja, o risco para o 

parceiro privado, com tudo isto, desapareceu passando todo o risco para a entidade publica. Sobre o 

chamado direito de superfície do campo da feira referiu ter havido o tal relatório de peritagem no valor de 

novecentos e quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta mil euros para a venda do direito de superfície. 

Portanto, referiu que se a MRG quisesse concorrer teria que propor um preço mínimo do mesmo valor, mas 

apresentou uma proposta de quatrocentos e setenta e cinco mil euros, metade daquilo que a própria Câmara 
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tinha definido e que constava no relatório de peritagem. Disse que a pontuação dada ao item “proposta de 

aquisição ao direito de superfície do campo da feira “, numa pontuação de zero a dez, foi de oito. A Dr.ª Clara 

da Silva menciona que mesmo que fosse o valor mínimo novecentos e quarenta e nove mil quatrocentos e 

quarenta mil euros, a proposta teria de ser classificada com zero pois não trazia nenhuma mais valia. Referiu 

que, depois, começaram a surgir alterações entre aquilo que constava das condições do concurso e aquilo 

que veio a ser executado. Desde logo o concurso foi lançado para sete obras, vinte e cinco milhões de euros 

e aquilo que se veio a fazer foram três obras, oito milhões e cento e vinte oito mil euros pelo que foi violado 

o principio da concorrência. Disse não existir qualquer documento que refira essa alteração e isso, 

naturalmente, restringiu o universo de candidatos que poderiam ter querido concorrer. Referiu, também, 

terem aparecido o valor de duzentos e noventa e um mil, cento e oitenta e três euros de trabalhos a mais. 

Não percebe, sendo o risco da MRG, como é que esta, depois, aparece com este valor de trabalhos a mais 

a serem pagos não só pela MRG mas, também, pela Tegec, ou seja, houve violação da partilha do risco. 

Referiu existir uma minuta nos documentos do concurso de um contrato de manutenção. Uma das 

obrigações da Paceteg, depois de construir as obras, era celebrar um contrato com uma terceira empresa, 

onde se obrigava a manter em boas condições de funcionamento as três obras da PPP. Salientou que esse 

contrato nunca foi feito, assim como a manutenção, ou seja, violação entre aquilo que foi proposto e aquilo 

que veio a ser realizado.  Referiu que na acta de Câmara de oito de Agosto de 2007 o então Presidente da 

Câmara disse, e os vereadores do PSD assinaram por baixo, passando a citar: “Todos os projectos da PPP 

têm de ser aprovados pela autarquia, controlando apostriori o respectivo preço.” Salientou que depois, em 

outra reunião de Câmara, foi dispensado o licenciamento invocando um diploma que permite que obras 

publicas sejam dispensadas de licenciamento. Referiu que a Paceteg é uma empresa privada porque tem 

51% de capital privado.  Resultou que a Câmara não licenciou, não acompanhou os projectos nem custos 

e, por isso, é que os técnicos da Câmara Municipal do Serviço de Obras todos eles referem nunca terem ido 

a uma obra da PPP enquanto decorreram os trabalhos.   Referiu que os contratos de arrendamento, nos 

cadernos de concurso, previam que tinham de ter parecer da Assembleia Municipal, coisa que não 

aconteceu. Relativamente ao visto do Tribunal de Contas disse ser verdade existir uma lei que refere que os 

contratos de arrendamento não estão submetidos a visto, mas já na altura havia acórdãos que 

demonstravam que este contrato de arrendamento não era um simples contrato de arrendamento, pois, 

também, tinha uma locação financeira pelo meio. Disse que existia uma complexidade de actos que obrigava 

a que este contrato tivesse sido submetido a visto do Tribunal de Contas porque a Câmara ao ter assinado 

esses contratos estava a aceitar uma responsabilidade das tais rendas na ordem dos noventa mil euros ano, 

ou, se a coisa corresse mal, de vinte e dois milhões. Disse ser por isso que as rendas deixaram de ser pagas 

em Agosto de 2012 e o que o Tribunal de Contas refere é que quem pagou as rendas incorre em 

irresponsabilidade financeira e criminal. Informou que, neste momento, como Presidente do Conselho de 

Administração da Paceteg tem processos fiscais por não pagamento de IMI, de IRC, processos criminais por 

abuso de confiança fiscal, porque as rendas têm IVA e, supostamente, deveria entregar esse IVA ao Estado 

mas como não recebe rendas, não pode entregar o IVA. No que diz respeito à auditoria técnica, como seja 
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a avaliação das obras da PPP referiu que para se fazer uma avaliação das obras era necessário, para cada 

projecto que entrou na Câmara, um mapa de quantidades, ou seja, um documento onde consta o metro 

cúbico de betão, de ferro, de tijolo que são necessários para construir uma obra e os respectivos preços. 

Disse que os projectos estão na Câmara Municipal, mas os mapas de quantidade não estão, apesar de 

constarem no índice. Em reuniões que tiveram com o Grupo MRG solicitaram esses mapas e foi-lhes dito 

que os iriam fazer chegar. Passou tempo e os mapas de quantidades não chegaram pelo que os solicitou 

por email e como resposta a MRG, construtora, disse que não tinham mapas de quantidades. Mencionou 

que, como não havia esses mapas, a avaliação foi feita com base nas plantas que constam nos projectos 

de especialidade e de arquitectura, e foi feita outra avaliação com deslocação ao local para verificar se aquilo 

que estava nas plantas correspondia com a realidade. Daí constem, na auditoria técnica, duas estimativas 

que diferem cerca de cento e cinquenta mil euros uma da outra. Informou que o resultado dessa estimativa 

essas obras teriam custado cerca de metade já a contar com a concepção desses mesmos projectos. A 

conclusão mais flagrante foi na central de camionagem que ficou a três mil duzentos e cinquenta e dois euros 

/ metro quadrado e a estimativa diz que esse preço teria de ser no máximo de novecentos e noventa euros/ 

metro quadrado. O Centro Cultural de Vila Franca das Naves teve um custo de mil quinhentos e quatro euros/ 

metro quadrado e a estimativa diz que ficaria a um preço de novecentos e setenta e quatro euros.  -----------

-------- Interveio o membro da assembleia Júlio Sarmento referindo não poder deixar de referir que tenha 

trespassado por alguns membros da assembleia algumas considerações sobre esta questão como se não 

soubessem que as parcerias publico privadas foram desenvolvidas em Portugal, sobretudo, pelos governos 

do PS. Disse que a PPP foi conduzida através da Empresa Municipal. Referiu que esta auditoria não ouviu 

o ROC da Tegec e da Paceteg, o empreiteiro nem os membros do Conselho de Administração da época. 

Relativamente ao relatório da Drª Clara Silva mencionou ter ouvido o vereador dizer que tinha sido pedida 

não uma, mas duas análises jurídicas, porém não lhe parece que haja evidência no portal dos contratos 

públicos de que tenha existido adjudicação, contrato ou requisição de serviços à Dr.ª Clara Valente para esse 

efeito.  A ser assim, configura-se que poderiam estar numa circunstância de subcontratação que, nos termos 

da lei, teria de ser autorizada. Sobre o parecer disse relativamente à ausência de fixação de um de preço 

mínimo nas deliberações da assembleia municipal para alienação do direito de superfície do campo da feira 

que na opinião da autora e do vereador tornará ilegal as deliberações pela violação do art.53º n.2 da alínea 

1 da lei 169/99. Referiu que o artigo invocado não opõe um preço mínimo, nem um preço fixo, citando: 

“Compete à Assembleia Municipal autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis 

de valor superior a mil vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função 

publica.” Disse que em 2008 o valor em causa era de trezentos e trinta e três mil euros o que impunha que 

a sua competência fosse da Assembleia Municipal.  Referiu que esta apreciou e votou favoravelmente a 

autorização à Câmara Municipal para alienar o direito de superfície do campo da feira com base no valor de 

avaliação desse terreno feita pelo perito que a fixou em novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e 

quarenta euros. Disse que a autora do parecer e o vereador voltam a referir esta questão no ponto quinto 

para entender o valor pago de quatrocentos e setenta e cinco mil euros e como era menor do que o valor da 
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avaliação, no seu entender, a proposta deveria ter sido excluída. Disse que não souberam calcular o valor 

de direito de superfície. Referiu que o valor patrimonial tributário da propriedade do solo, quando o direito de 

superfície for temporário, como era o caso, obtém-se deduzindo ao valor da propriedade plena 10% por cada 

período indivisível de cinco anos, não podendo em qualquer caso exceder 80% na redacção dada pelo o art. 

97º da lei 64 A/2008 de 31 de Dezembro. Referiu que foi assim que o valor de quatrocentos e setenta e cinco 

mil euros pago pela Paceteg foi calculado não tendo razão a advogada no ponto 1 e ponto 5. Relativamente 

ao ponto 2, falta de publicação no jornal oficial das comunidades do procedimento publico da contratação da 

parceria publico privada, o que violaria o principio previsto nos artigos 52º e 245º do Decreto lei 59/99.   Citou 

o nº1 do artº 52: “Sempre que a lei exija a publicação de algum acto, a mesma será feita na 3.ª série do 

Diário da República, num jornal de âmbito nacional e num jornal de âmbito regional da área territorial onde 

a obra deva ser executada.” Depois o nº2: “Para além do disposto no artigo anterior, o anúncio de abertura 

do concurso deve também ser enviado, o mais rapidamente possível e pelas vias mais adequadas, para o 

Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias (SPOCE), sempre que o valor da obra seja 

igual ou superior nos termos da alínea a) e alínea b) “. Referiu que o art.º 245 afecta a publicitação dos 

concursos para a celebração de contratos de construção de obras publicas. Ora o regime imperativo 

constante do nº1 do art.º 52º foi integralmente cumprido pela Empresa Municipal. Quanto à falta de 

incumprimento previsto no nº2, disse tratar-se de uma regra não imperativa para qual não é afixado prazo 

nem culminação. Referiu tratar-se de uma irregularidade censurável do ponto de vista do principio da 

concorrência, mas que se não for arguida nos termos do art.49º do mesmo diploma e, nesse prazo, 

considera-se sanada. Relativamente aos pontos três e quatro, inexistência de estudos impostos pelo art.9º 

do DL 53-F/2006 para justificar o orçamento da PPP configuraria uma ilegalidade e tornaria nula a decisão 

da criação da Paceteg. Referiu que o art.º 9º do DL 53-F/2006 dispõe e passou a citar: “nº 1 - Sob pena de 

nulidade e de responsabilidade financeira, a decisão de criação das empresas, bem como a decisão de 

tomada de uma participação que confira influência dominante, deve ser sempre precedida dos necessários 

estudos técnicos,” etc. Disse que este articulado bem como o artigo anterior apenas se dirige à criação de 

empresas públicas ou à participação de empresas onde exista uma componente publica com influência 

dominante, o que não é o caso da Paceteg. Por isso, disse não ser aplicável não tendo razão a advogada 

pois não se trata de uma empresa municipal em si exigível, como salientado, mas sim de uma empresa onde 

a parte publica não é dominante, não sendo necessário essa exigência. No ponto seis o parecer diz que a 

não construção da totalidade dos equipamentos configuraria uma alteração do objecto contratual pelo que 

poderia levar à consequente nulidade procedimental. Referiu que o facto de apenas terem sido construídos 

três dos sete equipamentos previstos para além de evidenciar uma acautelada medida em limitar o montante 

de investimento, encontrava-se previsto, quer no caderno de encargos, quer no anuncio da abertura do 

concurso, pelo que não colhe o argumento de que se trataria de uma alteração de objecto contratual que 

não se verifica. Sobre o ponto sete, a não outorga do contrato de manutenção e conservação previsto, referiu 

que o parecer estava correcto mas que pode e deve ser realizado a todo o tempo e, se ainda não tinha sido 

concretizado nos últimos dois anos, não lhe parece que exista grande razão para ser censurada apenas a 
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anterior gestão da Empresa Municipal. Relativamente ao ponto oito e dez, a outorga dos contratos de 

arrendamento pelo Município aliada à carta de conforto, desvirtuariam a partilha do risco, disse tratar-se de 

uma opinião pessoal muito discutida e controvertida que não tem a ver com a análise do processo de 

constituição da parceria, mas que mais adiante analisaria. Relativamente aos pontos onze, doze, treze e 

catorze disse que constituem uma apreciação pessoal do estudo da parceria, dos caminhos a percorrer pelo 

que não mereciam comentários. Referiu que concluía sobre o que disse a Dr.ª Clara Valente Sílvia que se 

trata de uma matéria complexa e discutível que como confissão não a redime da falta de consistência das 

suas alegações onde se evidência, desde logo, um profundo desconhecimento de muitas matérias, 

designadamente, o direito de superfície e as consequências da não publicação no Jornal Oficial das 

Comunidades, bem como uma deficiente análise do processo em causa. Relativamente à analise Jurídica 

da PPP do Dr. Ricardo Bexiga disse tratar-se de um documento que chegou sem ser assinado, sem qualquer 

evidência da sua autoria. Por outro lado, se foram submetidas apenas as conclusões, não se pode deixar de 

evidenciar nas mesmas a descuidada técnica da remissão da legislação.  Quanto ao parecer disse que os 

números um, dois, três, quatro, cinco e sete referem que o Município não analisou, não ponderou e não 

diligenciou o processo de constituição da PPP. Referiu que tendo sido o processo da constituição da PPP 

desenvolvido pela Empresa Municipal não se pode utilizar a expressão “Município de Trancoso” para 

identificar a Tegec, pois juridicamente são realidades diferentes. Acresce que os estudos existentes eram os 

adequados à constituição de uma sociedade de maioria de capital privado e não uma empresa com 

dominante de prevalência publica e, portanto, não são aplicáveis os artigos invocados. Quanto à violação do 

principio de equilíbrio geracional disse acreditarem que o autor sabe mesmo do que fala. Quanto aos pontos 

oito e nove relativamente à insuficiente concretização do programa de procedimento em sede de avaliação 

e classificação das propostas disse que não tem razão o relatório porque não se verifica qualquer violação 

dos princípios da boa fé, da imparcialidade e da transparência. Nos pontos dez e onze quando faz a 

apreciação do júri e a falta da fundamentação do respectivo relatório que violaria os princípios da boa fé, 

transparência e da legalidade disse não ser manifesto, atendendo à isenção e qualificação do júri que 

envolveu altos quadros do Município. Relativamente ao ponto doze, conselho de administração da Tegec, 

disse que se limitou a seguir a indicação do júri do procedimento, não podendo ser assacada qualquer outra 

responsabilidade. Pontos treze e dezanove disse que relativamente a eventuais alterações do teor das 

minutas dos contratos desconhecem-se, mas, também, não vêem a relevância da sua alegação nas 

conclusões enunciadas. Nos pontos quinze e dezasseis, relativamente à questão se os contratos de 

arrendamento celebrados entre o Município de Trancoso e a Paceteg devem ser ou não submetidos a 

fiscalização prévia do Tribunal de Contas, referiu que dispõe a lei da organização do processo do Tribunal 

de Contas, no seu art.47º, que entre as isenções de fiscalização prévia, estão os contratos de arrendamento 

nada se dizendo acerca da sua natureza. Referiu que parece óbvio que   não estão sujeitos a visto prévio, 

mas não quer significar que não devam estar sujeitos à tutela sucessiva do Tribunal de Contas. Na sua 

opinião, como é óbvio, estando isentos de fiscalização prévia não se verifica qualquer violação da lei 

podendo produzir, inclusive, efeitos financeiros. No ponto dezoito , relativamente à carta de conforto subscrita 
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pelo Município, aprovada por maioria na reunião de cinco de Novembro de 2009 e tendo sido conferidos 

poderes ao Presidente da Câmara por unanimidade como decorre da devida acta, não tem a natureza 

jurídica de garantia pessoal como foi afirmado, nem garante  directamente o pagamento do empréstimo 

porque apenas garante, expressamente, como se clausulou a estabilidade do relacionamento entre a 

Câmara Municipal e a Tegec e não a responsabilidade do próprio empréstimo em si. Disse que este 

empréstimo de cerca de oito milhões e quinhentos mil euros, pois a anterior gestão da empresa municipal 

amortizou cerca de quinhentos mil euros, é da responsabilidade de 51% do parceiro privado, 49% do parceiro 

publico e esta carta de conforto não exime o parceiro privado de ser responsabilizado pelo empréstimo. Se 

acontecesse que a CMT fosse responsabilizada pelo empréstimo poderia ter o direito de regresso 

relativamente ao parceiro privado pelos 51% que tem, o que quer dizer que, também, aqui a partilha do risco 

é evidente nas responsabilidades financeiras pelo cumprimento do empréstimo. Disse que quanto aos pontos 

dezanove e vinte desconhecem-se as alegações, todavia sem relevância para a natureza do parecer. Nos 

pontos vinte e um e vinte e três a alegação de que a Paceteg deveria ser considerada dona da obra publica 

e, por isso, estar sujeita ao regime jurídico de empreitadas de obras publicas referiu que a opinião do autor 

e do vereador João Paulo Matias traduz ao surpreendente desconhecimento do modelo de uma parceria 

porque em nenhuma parceria desenvolvida em Portugal, o parceiro privado deixou de ser o próprio construtor 

e, por via disso, nunca foi aplicado o referido normativo legal. Referiu no ponto treze não ser verdade que 

não tenha existido fiscalização podendo-se apurar que a houve durante a execução destes trabalhos. 

Relativamente ao ponto catorze, dispensa de licenciamento municipal e do pagamento das respectivas taxas 

é da competência da Câmara Municipal, disse estar no âmbito da sua discricionalidade e encontrava-se 

prevista na legislação. De resto, referiu que esta deliberação foi votada por unanimidade como decorre da 

acta do executivo de sete de Julho de 2008. Quanto ao ponto dezasseis desconhece-se, nos últimos dois 

anos, se o parceiro publico está ou não desligado da parceria ou se deixou de monitorizar o seu desempenho. 

Em relação aos pontos vinte e quatro e trinta disse ser verdade que nos termos do nº3 do art.º 68º do Regime 

Jurídico das Actividades Empresariais Locais, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal 

está obrigada a deliberar sobre a alienação da participação social e a dissolução da Tegec bem como das 

participações devidas pela mesma e da Paceteg. Referiu que o Dr. Ricardo Bexiga bem se esforçou para 

evidenciar um lote suficientemente significativo de ofensas a princípios, de violações da lei mas como é de 

manifesto no domínio dos princípios foram observados princípios da transparência, do respeito pela 

concorrência, da boa fé e do próprio principio da legalidade mas depois  em conclusão refere e passou a 

citar: “que as ilegalidades elencadas na fase de processo de contratação da PPP, integram a infracção 

financeira prevista no art.65º, nº1 B da lei de organização de processos do Tribunal de Contas e, como tal, 

são susceptíveis de gerar responsabilidade financeira sancionatórias imputadas aos membros do executivo 

municipal e da administração da Tegec.” Disse não se compreender que possa existir a mínima 

responsabilidade para o Executivo Municipal nem para a administração da Tegec mas se existisse estaria 

por aplicação conjugada dos artigos 69º e 70º do referido diploma, prescrita e, por isso, extinta a respectiva 

responsabilidade sancionatória. Por ultimo, relativamente ao relatório de auditoria técnica às obras da PPP 
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referiu que o mesmo foi adjudicado à Sopsec - fiscalização SGS, empresa que está no momento em 

processo de insolvência. Uma empresa que fiscalizou abundantes obras do parque escolar, sabendo-se bem 

de que sector político vem e, várias vezes, referida em acordãos do Tribunal de Contas certamente pela sua 

bondade na fiscalização das obras. É certo que não dispõem de elementos materiais para saber quais as 

quantidades, trabalhos desenvolvidos e medidos por falta de acesso aos processos e de tempo para os 

analisar. Lamenta que não tenham sido questionados nem ouvidos o empreiteiro, nem a administração da 

empresa. Referiu que o estudo, também, não evidencia os parâmetros de que se serviu para a avaliação 

das obras sendo totalmente omisso quanto a essa matéria. Fez um breve comentário aos valores finais 

referindo que primeiro não se encontram deduzidos os valores de aquisições de terrenos do direito de 

superfície, que são quatrocentos e setenta e cinco mil euros do campo da feira, duzentos e cinquenta mil 

euros da Central de Camionagem e cerca de quarenta mil euros em Vila Franca das Naves dos vários 

terrenos. Segundo, referiu que não se encontram medidos, também, vários trabalhos realizados no âmbito 

destas obras como o passeio e a cubeta realizado do lado da Repsol do outro lado do Campo da Feira, o 

passeio em cubeta desde a Central de Camionagem às Portas do Prado, nem tida em conta a área de 

pavimentação em frente da Central de Camionagem executada para que os autocarros pudessem virar. 

Disse não saber o valor nem estimar a medição destes trabalhos. De qualquer forma, deduzindo as 

aquisições de terreno mesmo sem deduzir o IVA teriam um valor de seis milhões, setecentos e dezassete 

mil, oitocentos e noventa e seis euros para o conjunto da obra e três milhões, oitocentos e oitenta e sete mil 

euros   para o valor da avaliação que foi feita pela Sopsec. A diferença encontrada e assim corrigida seria 

de dois milhões, oitocentos e trinta mil euros o que traduziria uma diferença para mais de 38%. Disse que 

sem se ouvir o parceiro privado, o construtor, não se podem tirar conclusões pela insuficiência de elementos 

relativos aos parâmetros considerados e que não são relevados. Referiu que de qualquer forma, a diferença 

é significativa, e é significativa, sobretudo, em relação à Central de Camionagem. Disse que quando viu o 

projecto não gostou e foi pedido e pago pela empresa municipal um outro projecto ao filho do Ernesto 

Albuquerque que projectou uma obra significativamente, diferente que foi o projecto que gostou, mas que 

não conseguiu que o empreiteiro executasse.  Salientou que é necessário compreender que nos preços das 

obras das PPP em Portugal não é apenas o custo da obra que conta, mas é, também, incluído nesse custo 

a responsabilidade pelo incumprimento do serviço de divida, que é um risco para o parceiro privado, e o 

plano de manutenção ao longo dos anos. Em conclusão, referiu que o relatório não tinha razão relativamente 

ao preço do direito de superfície e até manifesta alguma incompreensão, porque efectivamente não se sabe 

calcular o direito superfície. Não existe razão do ponto de vista da não publicação no jornal oficial das 

comunidades bem como não existe no que diz respeito à carta de conforto que, da sua leitura, não se deduz 

a responsabilidade directa do Município por parte do empréstimo. Disse , também, não existir razão quando 

se diz que a Paceteg estava sujeita ao Regime Jurídico das empreitadas publicas assim como quando se 

diz que os contratos de arrendamento teriam de ter visto prévio do Tribunal de Contas .Portanto neste 

contexto deve-se dizer que nos termos da lei de organização dos processos do Tribunal de Contas há uma 

prescrição de cinco anos, já vencidos, sobre todas as responsabilidades sancionatórias, embora ainda não 
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esteja ainda vencido o prazo da responsabilidade reintegratória que é de dez anos.-------------------------------- 

-------- No uso da palavra o Presidente do Município disse que gostaria de repor a verdade relativamente a 

uma questão levantada na intervenção do membro da assembleia Júlio Sarmento a propósito do 

procedimento de adjudicação da auditoria jurídica à Drª Clara Silva. Referiu que todo o procedimento foi 

submetido a parecer prévio da reunião de Câmara, não tendo razão naquilo que disse. –------------------------- 

-------- Interveio o vereador Eduardo Pinto referindo que tem sido estratégia, nomeadamente, por parte do 

membro da assembleia Júlio Sarmento de lançar duvidas nos restantes membros da assembleia. Disse que 

o mesmo levantou a questão quanto a forma de contratação desta jurista. O vereador referiu que este 

procedimento foi absolutamente legal, seguindo todos os passos que tinha de seguir e que a lei impõe. 

Porém, não se encontra no portal de publicação dos contratos públicos porque tinha um valor inferior a cinco 

mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O membro da assembleia Júlio Sarmento referiu que tinha dito apenas que não havia evidência no 

portal da contratação. Sublinhou que o reparo que fez quanto à circunstância dos regimes simplificados 

deverem ir ao portal tem sido seguido ultimamente por esta Câmara pelo que se congratula. Pensou que a 

não indicação significaria que não teria sido adjudicada.  ------------------------------------------------------------–----- 

-------- Interveio o membro da assembleia Nuno Rodrigues referindo que no quadro três, da página vinte e 

oito do resumo do documento, vê que o Município poderia ter poupado quatro milhões, trezentos e dezanove 

mil, quatrocentos e cinquenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos na soma das três obras. Questionou 

se estaria certo na sua análise. Pensa que apesar de não se poderem descurar esta totalidade de 

ilegalidades, se houvesse algum beneficio para o Município ainda se poderia ter alguma condescendência, 

mas passou-se exactamente o contrário, houve prejuízo em cerca de quatro milhões, trezentos e cinquenta 

mil euros e, por isso, é de opinião que terão de se atribuir responsabilidades jurídicas, económicas e até 

criminais. Perante este cenário questionou qual o procedimento que a Câmara Municipal irá ter ou já teve. 

Questionou se, após a análise destes relatórios, a Câmara ainda poderá vir a ter algum beneficio económico 

se seguir com alguma acção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em resposta às questões o vereador João Paulo Matias disse que de facto o valor referido pelo 

membro da assembleia Nuno Rodrigues estava correcto, sendo a diferença  de quatro milhões, trezentos e 

dezanove mil, quatrocentos e cinquenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos. Referiu que a auditoria 

técnica teve um concurso publico, concorreram cinco empresas, sendo uma delas o Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil, que só não ficou com este trabalho devido à diferença de mil euros. Relativamente à ultima 

pergunta disse ser de conhecimento publico que ainda antes deste Executivo estar à frente da Câmara já 

decorria, como saiu em vários jornais, um processo na judiciária de Coimbra relativamente a um conjunto de 

PPP, entre quais a de Trancoso. Além desse processo, também no ano de 2014, na sequência das obras 

não concursadas, a Câmara  apresentou uma queixa crime na Policia Judiciaria da Guarda onde referia a 

questão das obras não concursadas e ainda as questões relativas às PPP's. Referiu relativamente à 

intervenção do membro da assembleia Júlio Sarmento foi que de facto que ao falar de uma parceria de 2007, 

todos sabem que os prazos de prescrição para a prática deste tipo de infracções e de crimes é infelizmente 



Acta n.º 12 – 13 de Novembro 2015 
 

Pág. 20 
 

muito curto. Portanto mesmo ao falar da questão das obras não concursadas estão a falar de obras de 

2008/2009 e até de datas anteriores. Não se admira nada que todos estes processos não dêem em nada e, 

portanto, que as pessoas responsáveis pelo conjunto de ilegalidades que foram referidas que saiam imunes 

deste processo pois o tempo jogou a favor. Provavelmente o membro da assembleia sairá limpo desta 

situação e poderá vir a ser candidato nas próximas eleições autárquicas. Referiu que a única duvida que 

tem é se as pessoas que disseram: “Eu não sabia de nada” o irão acompanhar. Mencionou parecer-lhe que 

o membro da assembleia está mais preocupado com questões formais, (como saber se o concurso foi 

publicado no portal e do documento não estar assinado, referindo que apenas se tratam de conclusões do 

relatório e não do próprio), do que com questões substanciais. Verificou, também, que relativamente a 

algumas ilegalidades o membro da assembleia não disse nada. Relativamente à questão que a lei obrigava 

a que o concurso internacional fosse publicado, o membro da assembleia reconheceu, mas disse que havia 

uma nulidade que a mesma teria de ser invocada. Acha lamentável, uma pessoa que foi Presidente de 

Câmara vir dizer que as nulidades foram praticadas, mas como ninguém as invocou não existe problema 

nenhum. Quando o membro da assembleia disse em reunião de Câmara que o processo e os projectos 

seriam todos objecto de licenciamento e depois fez o contrário, também é um facto. Gostaria de saber o 

porquê. Em relação ao preço do campo da feira disse ter o relatório do Revisor Oficial de Contas onde consta 

a peritagem e, também, os chamados termos de referência. Estes termos remetem para o relatório do júri e 

este diz: “Prédio sito no concelho de Trancoso, urbano, terreno com a área total de 22 452 metros quadrados.  

Preço 949 000€.”  O que o membro da assembleia disse é que de acordo com a lei teria sido necessário 

fazer o cálculo do chamado direito de superfície, mas não disseram que esse valor tinha depois de estar 

sujeito ao cálculo que a lei prevê, remeteram apenas para o relatório do júri e tendo sido a proposta 

apresentada metade desse valor. Relativamente ao custo das obras disse ser uma avaliação credível, tendo 

em conta até os serviços a mais que foram feitos e o chefe dos serviços técnicos poderá responder se 

alguma vez fiscalizou as três obras. No que se refere à carta de conforto disse que ela existe, foi emitida e 

garante o pagamento do financiamento à CGD. Se ela é nula? Poderão estar no campo de opinião jurídica 

pois existe um relatório que diz que a mesma poderá vincular a Câmara e existe outro que diz que não. 

Referiu que não deixa de ser uma possibilidade, e esta existe, não tanto na questão da Carta de conforto, 

mas sobretudo nas obrigações assumidas pela Câmara no contrato de financiamento. Salientou não estar 

previsto no caderno de encargos que houvesse uma carta de conforto como, também, não estava previsto 

que a Câmara fosse assinar o contrato de financiamento. O financiamento era entre uma entidade privada 

Paceteg e a CGD. O Município foi lá comprometer-se, à semelhança da carta de conforto, com o pagamento 

das rendas e a Câmara diz lá tudo fazer para que a Tegec pague as rendas. Referiu também que o membro 

da assembleia não explicou a existência da cláusula penal. Quanto ao facto de dizer que o empreiteiro não 

foi questionado referiu que perguntou em duas reuniões com a MRG, com o Engº Gouveia e enviou um e-

mail. Relativamente ao facto do membro da assembleia municipal, Júlio Sarmento, ter dito que a dispensa 

do licenciamento foi aprovada, por unanimidade, em reunião de Câmara, referiu que, nessa altura, os 

vereadores da oposição eram ele, o Dr. Amaral Veiga e o Prof. Amílcar Salvador, essa reunião foi fictícia ou 
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se existiu, nenhum deles esteve presente, e na deliberação consta que foi aprovada e não que foi aprovada 

por unanimidade. Salientou a posição que o PS sempre teve em relação à PPP que não encontram uma 

única posição da pretensão ou de voto a favor, foi sempre contra. Mencionou que o resultado destas 

auditorias é um instrumento importante de trabalho perante as soluções que se apresentam ao Município. 

Essas soluções terão de ser ou de natureza judicial, uma acção seja ela na perspectiva de quem propõe 

essa acção, seja na perspectiva de quem reage, no caso da CGD, da Paceteg de vir uma acção contra o 

Município, ou seja, ela do ponto de vista extrajudicial. Referiu que nessa perspectiva houve já a contratação 

novamente de serviços da Drª Clara Silva para fazer uma análise das soluções possíveis para resolver este 

imbróglio, sobretudo com as consequências já conhecidas e o estrangulamento que isso representa para as 

contas do Município e para as opções que o mesmo pretende ter no futuro. ------------------------------------------

-------- Tomou a palavra, novamente, o membro da assembleia Júlio Sarmento referindo que a reunião que o 

vereador diz não ter existido realizou-se a sete de Julho de 2008 e que poderia ser consultada online. 

Mencionou que quando nas deliberações se põe aprovado por maioria é porque houve votos contra, quando 

se põe aprovado pressupõe-se que foi por unanimidade. Salientou, novamente, que a avaliação dos 

novecentos e quarenta mil euros que o Eng.º João Luís fez foi respeitante à propriedade e que o direito de 

superfície se calcula da forma como tinha referido na sua anterior intervenção que conduz justamente aos 

quatrocentos e setenta e cinco mil euros. Quanto à fiscalização disse que o Sr. Santos Costa, poderia intervir 

no Período destinado ao Publico e esclarecer por que era a fiscalização da Empresa Municipal e não da 

Câmara Municipal. No que diz respeito à carta de conforto sublinhou que, no seu entendimento, não vincula 

a Câmara Municipal porque consta na sua redacção que esta apenas desenvolveria o apoio à Tegec, 

dotando-a de financiamento, não assumindo assim responsabilidades directas. Afirmou, uma vez que a 

Tegec foi extinta, que estava curioso sobre qual a opção que a Câmara irá tomar relativamente a essas 

responsabilidades. Referiu que a Câmara Municipal teve que prestar a carta de conforto porque quem 

contratou o empréstimo foi a Paceteg  e esta tinha dois sócios, um sócio maioritário que deveria garantir a 

solvabilidade do ponto de vista da CGD e o outro sócio, a TEGEC, que dependia em exclusivo do 

financiamento da Câmara Municipal e, por isso, na repartição do risco  é que a Câmara Municipal acabou 

por se responsabilizar pelos tais 49%, uma vez que a Empresa Municipal não tinha recursos próprios para 

esse efeito. Como conclusão disse que os membros da assembleia do PS possam estar certos que esta 

Câmara tem desenvolvido com uma extraordinária solicitude todo o tipo de queixas a tudo o que é Ministério 

publico, policia judiciaria e tribunais, pode não fazer grande obra, mas nisso tem trabalhado. Disse é que 

não assiste nenhuma razão para virem perorar sobre o funcionamento da justiça, sobre o que compete à 

mesma, nem sequer presumir de que estão face a um novo candidato à CMT porque isso não irá acontecer. 

Por ultimo, referiu que se tem dito que este processo da parceria publico privada tolhe por completo a gestão 

financeira da Câmara Municipal. Disse que é bom que se diga que a responsabilidade e o custo desta 

parceria andam pelos quinhentos e setenta mil euros / ano. Estranha que a Câmara não fale da receita 

extraordinária que resulta das eólicas, pois já quando foi Presidente tinha um encaixe de cerca de duzentos 

mil euros /ano com catorze torres. Disse que com os três parques que estão praticamente concluídos é 
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previsível que o encaixe de rendas extraordinárias provenientes dos 2,5% de facturação sob a renda das 

eólicas seja suficiente para pagar o serviço dessa divida. Referiu, também, que a Câmara Municipal recebe 

do estado por ano de transferências mais de quatro milhões de euros, que tem um custo com pessoal e 

encargos de cerca de dois milhões, logo o executivo poderia fazer obra se quisesse. ------------------------------ 

-------- No uso da palavra o Presidente do Município disse que sistematicamente o membro da assembleia 

vem falar na receita das eólicas. Informou se no passado durante vinte e oito anos enquanto Presidente o 

membro da assembleia conseguiu fazer um parque com catorze torres, em dois anos, este executivo, já 

conseguiu que fossem construídas mais vinte e cinco torres. Salientou que a divida que encontraram quando 

tomaram posse ultrapassava os vinte e quatro milhões de euros. --------------------------------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia Paulo Leocádio referindo que ao olhar para o tal quadro da página 

vinte e oito ficam um pouco perplexos com os valores. A central de camionagem teve um custo superior a 

três milhões referindo que ninguém de bom senso acredita que aquela obra tenha custado esse valor. Foi 

dito pelo vereador que desde Agosto de 2012 que a renda não é paga. Questionou se existe algum processo 

em Tribunal e o que é que poderia resultar, para a Câmara, desse incumprimento. ---------------------------------

-------- Interveio o membro da assembleia Leonel Alves mencionando que quanto ao facto do membro da 

assembleia Júlio Sarmento ter dito que a câmara poderia fazer obra apesar da divida pois esta poderia ser 

coberta com receita das eólicas, pensa não ser justificação pois está a tentar justificar um erro grave de uma 

má gestão com uma receita que poderia ser aplicada em beneficio de todos os munícipes do concelho. 

Relativamente à Central da Camionagem disse que realmente não vê obra para que tenha custado os tais 

três milhões. Disse que o valor que se gastou a mais nestas obras foram mais de quatro milhões, sendo 

muito dinheiro. Questionou se não teria sido mais inteligente ter pedido a uma instituição bancária esse 

dinheiro, pois não se pagaria metade dos juros dos quatro milhões e tal e a obra ficaria paga, sem estarmos 

à espera dos vinte e poucos anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa deu a palavra ao vereador João Paulo Matias para responder às questões 

formuladas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Em resposta ao membro da assembleia Paulo Leocádio, o vereador disse que a CGD já tinha escrito 

à Câmara a solicitar para se resolver a situação porque já admitiram a possibilidade de intentar uma acção 

contra o Município. Relativamente à Paceteg disse que, na reunião de Julho, o que tinha sido dito pelo Engº 

Gouveia foi que estavam a pensar meter uma acção. Como Presidente do Conselho de Administração da 

Paceteg, respondeu-lhe que caso fosse metida uma acção, demitir-se-ia desse cargo porque sendo vereador 

não saberia como estar no lugar de autor e de réu.  Salientou que a Câmara irá defender-se e invocar as 

nulidades e as questões que constam nos relatórios, mas que não se diga que isso não é um peso e uma 

possibilidade permanente que recai sobre o Município.  Relativamente ao facto do membro da assembleia 

Júlio Sarmento ter dito que  a cláusula penal e a carta de conforto não serão questões que se irão colocar 

no futuro passou a citar o que diz o Tribunal de Contas, numa situação semelhante, no acórdão 3/ 28 Janeiro 

de 2010: “Dito de outro modo, o que sucede é que os montantes que o Município se obriga a pagar nos 

contratos de arrendamento é o necessário para que a sociedade faça face ao serviço da divida e de todos 
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os custos que aquela está obrigada a assegurar no âmbito da sua actividade. Resulta desta obrigação que 

as rendas liquidadas pelo Município à sociedade apenas servem para que a renda que é paga não seja 

directamente à CGD pelo Município, contabilizando-se como custo de arrendamento e não como custo de 

financiamento que efectivamente é.” Referiu que a este propósito já concluiu o Tribunal de Contas, no plano 

da realidade, que: “ o que aconteceu e acontece é que os equipamentos objecto da PPP foram construídos 

mediante contratação de um empréstimo que efectivamente, mediante renda está a ser paga pelo Município, 

isto é pelos munícipes e fontes financiamento publico. Não deixemos que as classificações jurídicas ou 

artifícios contabilísticos nos impeçam de ver a realidade. O verdadeiro proprietário dos equipamentos é o 

Município, a empresa constituída para a sua construção foi um veiculo para o acesso ao crédito e para 

associar a entidade privada na sua construção e sendo o Município o verdadeiro proprietário continua a 

haver aqui um artificio, isto é, o Município é arrendatário dos seus próprios bens.” ---------------------------------- 

-------- Interveio o membro da assembleia João Baptista referindo que o PS em Janeiro de 2011, e bem, 

tornou publico a projecção dos encargos a que toda a comunidade teve conhecimento. Disse não querer 

entrar em pormenores em tudo aquilo que foi estritamente cumprido a nível do Código dos Contratos 

Públicos porque houve um júri habilitado por pessoas idóneas e não quer aceitar, nem sequer quer admitir 

que a apreciação do processo estivesse em causa. Relativamente à situação e valores disse que nada 

daquilo que foi dito durante esta tarde o surpreendeu.  Julga que se deve apurar o que existe para apurar, 

mas salientou que já há quatro anos este tema era publico. ---------------------------------------------------------------

-------- O Presidente da Mesa lembrou que consta do art. 3º do Regimento no seu nº2 alínea g) ser 

competência da Assembleia Municipal conhecer e tomar posição sobre relatórios definitivos resultantes de 

acções tutelares ou de auditorias executadas sobre a actividade dos órgãos e serviços do Município. 

Salientou, portanto, estarem no âmbito das competências da Assembleia Municipal. -------------------------------

-------- Interveio novamente o membro da assembleia Nuno Rodrigues referindo, em resposta à intervenção 

feita pelo membro da assembleia João Baptista, que as auditorias poderiam ser vistas de uma forma jurídica 

e de uma forma técnica e essa é que foi a surpresa. Disse nunca ter havido uma auditoria que viesse atribuir 

os valores que realmente deveriam ter custado aquelas obras, existindo a diferença de quatro milhões, 

trezentos e cinquenta mil euros relativamente àquilo que foi pago. Considera ser um facto muito importante, 

existindo a obrigação por parte do Executivo de trazer, a esta Assembleia, estas informações para todos 

terem conhecimento do conteúdo do relatório técnico. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Em resposta, o membro da assembleia João Baptista disse que quando esta questão se tornou publica 

em 2011, os valores que o PS difundiu foram os seguintes: campo da feira, dez milhões; central de 

camionagem, oito milhões; centro cultural de Vila Franca das Naves, cinco milhões perfazendo um valor total 

de vinte e três milhões. Questionou se, nessa altura, o membro da assembleia Nuno Rodrigues tinha 

ignorado estes números. Gostaria que ficasse claro que não é contra o aspecto de tornar de forma liquida 

um instrumento, que o vereador João Paulo Matias, disse ser importante até para uma situação futura. O 

que quis situar é que este assunto já em 2011 era de conhecimento publico. -----------------------------------------

-------- Usou da palavra o membro da assembleia Daniel Joana corroborando com as afirmações do membro 
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da assembleia João Baptista quando este disse que o PS em 2011 chamou à atenção para estes números 

e para este problema. Pensa que como oposição na altura era o que teria de fazer, já o Presidente da Câmara 

da altura, Júlio Sarmento, não o fez pois numa entrevista ao Jornal do interior datado de 11/10/2012, em que 

o então Presidente da Concelhia do PS, Eduardo Pinto, acusou a câmara de má gestão, no mesmo artigo, 

o Presidente da Câmara respondeu que a mesma se encontrava em óptima situação financeira. -------------- 

-------- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao Período destinado ao publico. ------------------ 

-------- Interveio o munícipe Fernando Jorge dos Santos Costa, de Trancoso, referindo que o assunto da sua 

intervenção não era propriamente sobre o relatório porque não teve conhecimento dele, mas uma vez que 

o Vereador João Paulo Matias disse ter o relatório desde Julho pensa que deveria tê-lo disponibilizado às 

partes que iriam exercer o contraditório. Frisou que não só foram feitas as vistorias às obras da Paceteg, 

como estão actas lavradas e assinadas dessas mesmas vistorias. Quanto ao facto do Presidente da Paceteg, 

vereador João Paulo Matias, dizer que não tinha reuniões com a Paceteg questionou então porque é que 

não as convocava. Dá-lhe ideia que o Presidente da Paceteg, vereador do PS na Câmara, pretende ver as 

pessoas na prisão e não o pagamento da divida. Disse ser uma opção que não tem de contrariar, mas o que 

é certo algumas pessoas falaram-lhe do que estava no relatório e o relatório feito pela Dr.ª Clara viu lá coisas 

que realmente pensa que foi feito muito à pressa ou, então, descorou alguns pormenores ou não lhe foram 

facultados todos os elementos mas que isso iriam ver com o prosseguimento do processo. Gostaria de ser 

esclarecido sobre o facto do PS ter colocado na Policia Judiciária que não foram feitos os sete 

empreendimentos. Referiu que uma das coisas que falam os relatórios é que não foram feitas as sete obras.  

Disse que algumas foram retiradas da PPP porque tiveram outras vantagens, inclusivamente fundos 

comunitários como foi o caso do centro de interpretação judaica. Concorda com o relatório quando refere 

que deveria ter havido um estudo prévio. Quanto à carta de conforto disse ter sido uma exigência da CGD 

mas não é para a Câmara pagar a divida. Se as dividias não forem pagas, quem é accionada é a Paceteg 

porque esta é que contraiu a divida. Se os bens que estão a ser geridos pela Paceteg não chegarem para 

contrair a divida então é que irão sobre a carta de conforto porque é um avalista. Dirigiu-se ao vereador 

dizendo que este não fazia reuniões e anda a fugir ao fisco, tendo de responder por que é que só em 

Dezembro de 2014 é que existe IVA liquidado. Questionou o vereador o porquê de ter recebido uma carta 

em casa de duzentos e quarenta mil euros para pagar o IVA.  ------------------------------------------------------------

------- O Presidente da Mesa interrompeu o munícipe referindo que o mesmo teria de tratar as pessoas com 

urbanidade antes que lhe retirasse a palavra. Poderia fazer os pedidos de esclarecimento que quisesse, mas 

não tinha o direito de estar a acusar quem quer que fosse. ---------------------------------------------------------------- 

-------- O munícipe pediu desculpa ao vereador por aquilo que poderia ter, acidentalmente, proferido e disse 

que não tinha mais nada a dizer. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em resposta o vereador João Paulo Matias afirmou não querer ver ninguém na prisão. Disse tratarem-

se apenas de auditorias baseadas em documentos, não sendo processos judiciais e nesses é que existe o 

contraditório. Referiu que a metodologia utilizada para as auditorias, no caso da Dr.ª Clara Silva pediram à 

funcionária da Tegec para digitalizar todos os documentos e enviar para Lisboa. No caso do Dr. Ricardo 
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Bexiga, o mesmo deslocou-se cá com funcionárias e analisaram os documentos. Disse que não pediram 

nada a ninguém, entregaram informação e, com base nessa, foram retiradas as conclusões. Salientou que 

ainda antes deste Executivo tomar posse, em 2013, já decorria um processo na policia judiciária de Coimbra 

sobre a PPP. A única queixa que fizeram até hoje foi só uma, aproveitando-a para fazer lá constar o role de 

ilegalidades que entendiam, como a questão da PPP, sobretudo a questão das obras não concursadas e de 

obras construídas em espaço REN como foi o caso do Reboleiro. Disse para não se esperar que o Município, 

depois de conclusões tão graves como foram retiradas dos relatórios, ficasse de braços cruzados e não 

desse conhecimento disto às autoridades para estas tirarem as suas conclusões.  Relativamente à 

fiscalização das obras salientou ter dito que a obra não foi fiscalizada pela Câmara Municipal. Quanto à carta 

de conforto questionou se esta tinha sido apenas uma questão de formalidade por que razão é que a CGD 

já ameaçou a Câmara Municipal de intentar uma acção com base nessa carta e na tal obrigação assumida 

no contrato de empréstimo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual, para constar, se lavrou a presente acta, 

que depois de lida e aprovada irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. ------------------------- 

-------- O Presidente da Mesa da Assembleia 

 

-------- O Primeiro Secretário 

 

-------- O Segundo Secretário 
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