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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 11 DE FEVEREIRO DE 2015. ----------------  

*A1* Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, nesta cidade 

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

a Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, Paulo Matias, Ivone Mouco, João Rodrigues e 

Augusto Rente. --------------------------------------------------------  

*A2* Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. ------  

*A3* Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

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

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 28 

do passado mês de janeiro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, atendendo a que 
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não participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues, por não ter estado presente nessa reunião, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

28, datado de 10 do corrente mês de fevereiro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 448.784,94€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 324.828,42€. ----------------  

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

*A6* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Rodrigues para, referindo-se à resposta dada pelo senhor 

Presidente da Câmara, na última reunião do executivo, acerca 

das obras de saneamento executadas na rua da Póvoa, em Vila 

Franca das Naves, afirmar que o senhor Presidente se esqueceu 

de contabilizar os dias de trabalho da máquina retroescavadora 

que, de acordo com os seus cálculos, terão sido, 

aproximadamente, oito. ----------------------------------------------  

*A7* De seguida, em nome dos vereadores do PSD, o mesmo 

vereador apresentou a seguinte proposta: --------------------------  

‘Tendo os Vereadores do P.S.D tomado conhecimento do 

interesse que a SIC tem em fazer, no próximo dia 28 de 
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Fevereiro, um programa em directo de Trancoso, levando ao 

País, às comunidades Lusófonas e aos Portugueses radicados 

no Estrangeiro, a Feira do Fumeiro e Trancoso, sendo que os 

custos rondarão entre os 7 e os 8 mil euros, ----------------------  

Propõem os Vereadores do P.S.D como forma de divulgar, 

dinamizar quer a Feira, quer o Concelho que seja respondido 

positivamente à intenção da SIC.’ ----------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara disse que 

não foi possível chegar a um acordo com a SIC, uma vez que a 

proposta apresentada por essa estação de televisão chegou 

tardiamente e a poucos dias da inauguração da feira e exigia 

uma considerável capacidade logística e financeira. Por outro 

lado, atendendo à colaboração já acordada com a AeneBeira e 

aprovada em reunião camarária, não era possível assumir mais 

este compromisso. Acrescentou que, estando nós em pleno 

inverno, seria sempre um risco, no dia 28 de fevereiro, trazer a 

SIC a Trancoso, uma vez que o pavilhão existente está 

completamente preenchido com stands, o que iria, certamente, 

levar a custos acrescidos. Concluiu dizendo que a presença da 

SIC, no evento, seria sempre uma mais-valia e como tal havia 

sido comunicado àquela estação de televisão que, numa 

próxima oportunidade, seria solicitada a sua presença em 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  
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Ainda acerca deste assunto, interveio o senhor vereador 

Eduardo Pinto para referir que a despesa inerente à presença da 

SIC, em Trancoso, não se ficaria pelos oito mil euros e que, 

num dia de chuva, a tenda necessária e exigida custaria, 

certamente, esse valor. Referiu, depois, que, para além dessa 

despesa, havia que adicionar os custos relativos às dormidas, à 

alimentação e a outras despesas complementares. ----------------  

*A8* Seguidamente, interveio o senhor vereador Paulo Matias para 

informar que, relativamente ao processo nº 97/14.6T8FRD 

(Comarca da Guarda – Seção Civil e Criminal), abordado em 

anteriores reuniões do executivo e relacionado com terrenos 

inundados pela Barragem da Teja, em que um herdeiro do 

doutor Sampaio e Melo reclamava uma dívida do município de 

232.831,76€, o Tribunal da Comarca da Guarda se havia 

considerado incompetente quanto à matéria. ----------------------  

Interveio, depois, o senhor Presidente da Câmara para referir 

que a próxima reunião do executivo terá que ser alterada, uma 

vez que o dia agendado para a mesma, 25 do corrente mês de 

fevereiro, coincide com a data da inauguração da Bolsa de 

Turismo de Lisboa, onde o executivo pensa estar presente. -----  

ORDEM DO DIA 

*A9* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira a 
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dar conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 8/2012 

de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos fundos 

disponíveis para o mês de fevereiro de 2015, verificando-se 

que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei, no 

Decreto – Lei nº 127/2012 de 21 de junho e no despacho do 

senhor Presidente da Câmara de 5 de dezembro último, existe, à 

presente data, um valor positivo para os mesmos, tal como 

consta do mapa que anexou, no valor de 732.824€. ---------------  

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

Dispensa de licenças de habitabilidade/utilização: ------------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 60 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 26 do 

passado mês de janeiro, do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, S.A., na qualidade de proprietário, a solicitar isenção 

de licença de utilização para um prédio misto, sito no lugar de 

casais, em Freches, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 648, da freguesia de Freches, uma vez que o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licença de utilização. --------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 72 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 
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4 do corrente mês de fevereiro, de João Rodrigues, residente em 

Trancoso, na qualidade de gestor de negócios, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uns arrumos, no lugar de 

corga, em Trancoso, inscritos na matriz predial urbana sob o 

artigo P1859, da união de freguesias de Trancoso, uma vez que 

os mesmos foram construídos antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isentos de licença de utilização. -------  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues. -------------------------------------------------------------  

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 76 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 6 do 

corrente mês de fevereiro, de Lucília dos Prazeres do 

Nascimento, residente em Vila Cova à Coelheira, na qualidade 

de proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma arrecadação e uns arrumos, sitos na rua da Boiça, em 

Valdujo, inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 546, da 

freguesia de Valdujo, uma vez que os mesmos foram 

construídos antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isentos de licença de utilização. -------  
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*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 85 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 

11 do corrente mês de fevereiro, de Maria Isabel dos Santos 

Pombo Pinto, residente em Alcobaça, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita na rua da Fonte, em Sebadelhe da Serra, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 852, da união de 

freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e 

Terrenho, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isenta de licença de utilização. --------  

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

de parecer prévio vinculativo, destinado à contratação de 

serviços de auditoria técnica referente às obras incluídas na 

parceria público-privada: Seguidamente, o senhor Presidente 

da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a 

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

‘Os custos financeiros da parceria público-privada, resultantes 

dos contratos de arrendamento em vigor, entre a TEGEC e a 

empresa PACETEG S.A., têm sido uma constante e crescente 

fonte de preocupação para o município. ---------------------------  
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Com efeito, os contratos de arrendamento vigentes entre 

aquelas entidades respeitantes à Central de Camionagem, 

Campo da Feira e Centro Cultural Miguel Madeira, em Vila 

Franca das Naves, importam numa renda mensal total a cargo 

da TEGEC e por via indireta para o Município, no montante 

total de 74.250,36€ mais IVA, ou seja, um encargo mensal de 

91.327,94€. ------------------------------------------------------------  

É hoje consabido que parte substancial deste montante, 

145.583,66€, corresponde ao encargo trimestral da PACETEG 

S.A. com a amortização da dívida contraída na Caixa Geral de 

Depósitos para a conceção e construção dos referidos 

equipamentos. ---------------------------------------------------------  

O Partido Socialista, enquanto oposição, seja na Câmara 

Municipal ou na Assembleia Municipal, votou contra a 

constituição da parceria público-privada, por considerar que 

os custos financeiros associados eram incomportáveis para o 

município e representariam um estrangulamento permanente e 

forte condicionante nas suas opções futuras. ---------------------  

Construídos os equipamentos, o Partido Socialista sempre 

manifestou discordância, quanto ao custo despendido na 

conceção e construção de tais equipamentos, de alegadamente 

cerca de 9.000.000€ (nove milhões de euros). --------------------  

Em conformidade e em obediência ao princípio da 
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transparência, este novo executivo mandou proceder a uma 

avaliação dos custos de construção dos referidos equipamentos 

à divisão de obras e urbanismo da Câmara Municipal.  ----------  

O resultado desta avaliação apontou para um custo inferior a 

50% do referido valor. -----------------------------------------------  

No entanto, devido ao fato de não constar dos projetos de 

arquitetura e especialidades das referidas obras qualquer 

orçamento ou mapa de quantidades com preços unitários, a 

referida avaliação deve ser analisada com prudência, 

admitindo-se que a metodologia adoptada para a avaliação do 

custo de construção da Central de Camionagem e Centro 

Cultural Miguel Madeira (comparação do preço m2 para a 

construção do Centro de Interpretação Isaac Cardoso) pode 

implicar uma margem de erro considerável.  ----------------------  

Ainda assim, esta avaliação veio adensar ainda mais as 

dúvidas quanto ao real custo de construção dos referidos 

equipamentos. ---------------------------------------------------------  

Paralelamente, corre termos uma auditoria ao processo de 

constituição da Parceria Público Privada, com uma abordagem 

do ponto de vista financeira e jurídica. ----------------------------  

Do ponto de vista jurídico, o município tem já na sua posse um 

relatório preliminar, cujas conclusões finais serão 

oportunamente divulgadas em reunião de Câmara e na 
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Assembleia Municipal. -----------------------------------------------  

Este relatório preliminar não deixa margem para dúvidas 

quanto a um conjunto de irregularidades de que padeceu e 

padece o processo de constituição da parceria público-privada, 

entre as quais se destaca a ausência de visto do Tribunal de 

Contas aos contratos de arrendamento, o que, por si só, inibe o 

Município e/ou a TEGEC de proceder ao pagamento das 

respetivas rendas, sob pena de responsabilidade financeira dos 

seus legais representantes. ------------------------------------------  

O relatório aponta também para a possibilidade de, mediante a 

propositura de uma acção judicial de natureza cível, o 

Município e/ou a TEGEC, lograr uma redução substancial do 

montante das rendas, provando-se que o custo de conceção e 

construção dos equipamentos foi manifestamente inflacionado.  

Acresce ainda que, a confirmar-se a manifesta desproporção 

dos custos, o relatório da avaliação, designado de auditoria 

técnica, será um importante, senão mesmo decisivo suporte 

documental, não apenas para a referida ação de natureza cível, 

como também para uma eventual participação criminal ao 

Ministério Público. ---------------------------------------------------  

Face ao exposto: ------------------------------------------------------  

- Considerando que a complexidade de uma auditoria técnica 

destinada à avaliação dos custos de conceção e construção das 
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obras da PPP, designadamente devido à omissão de mapas de 

quantidade, aconselha recorrer a uma empresa especializada, 

com experiência e competência reconhecida na prestação deste 

tipo de serviço; -------------------------------------------------------  

- Considerando que o relatório resultante da referida 

auditoria, poderá, de acordo com as suas conclusões, ser um 

decisivo elemento de prova destinado a instruir uma eventual 

acção cível e participação criminal. -------------------------------  

- Considerando que a avaliação realizada pela divisão de obras 

e urbanismo da Câmara Municipal, pela metodologia adotada, 

deixa uma margem de erro considerável.  --------------------------  

Considerando que, nos termos do disposto no nº 5 do artigo 75º 

da Lei 82-B/2014 de 31/12 carecem de parecer prévio 

vinculativo, entre outros, todos os contratos de aquisição de 

serviços, designadamente no que respeita a: ----------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------  

E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do nº 12 do artigo 75º da Lei 82-

B/2014 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços de auditoria 

técnica às obras da Parceria Pública Privada, com vista à 
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elaboração de relatório da avaliação dos custos de conceção e 

construção das três obras da PPP. ---------------------------------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 30.000 €, sem 

IVA.’--------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

75º, nomeadamente nos seus nos.  5 e 12, da Lei nº. 82-B/2014 

de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir parecer 

prévio vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD.  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinado à contratação de 

serviços para tradução para inglês do formulário de 

candidatura do Campo Militar da Batalha de Trancoso à 

marca de património europeu: De seguida, o senhor vereador 

Eduardo Pinto, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a 

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

‘O executivo municipal tem procurado tomar medidas que, de 

forma direta ou indirecta, valorizem o património existente na 

área do concelho. -----------------------------------------------------  

À semelhança de outros edifícios concelhios, também o Campo 

Militar da Batalha de Trancoso, sito no Planalto de São 

Marcos, é já um espaço classificado como Monumento Nacional 

(desde dez/2012). -----------------------------------------------------  
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Com o objectivo de divulgar e valorizar aquele espaço, o 

Município pretende apresentar a candidatura do Campo 

Militar da Batalha de Trancoso à Marca do Património 

Europeu - pré-seleção nacional para 2015 - respondendo, 

desta forma, ao desafio lançado pela Direção Regional de 

Cultura do Centro. ---------------------------------------------------  

Para concretizar essa apresentação, torna-se necessário que os 

respectivos formulários sejam apresentados na versão em 

inglês. ------------------------------------------------------------------  

Assim, considerando: -------------------------------------------------  

- Que o Município não possui, no seu quadro de pessoal, um 

técnico com formação e habilitado para proceder à tradução 

daqueles formulários; ------------------------------------------------  

- Que, nos termos do disposto no nº 5 do artigo 75º da Lei 82-

B/2014 de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, os contratos de aquisição de serviços, designadamente 

no que respeita a: ----------------------------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------  

- E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do nº 12 do artigo 75º da Lei 82-

B/2014 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 
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favorável à contratação da prestação de serviços de tradução 

dos formulários de candidatura do Campo Militar da Batalha 

de Trancoso à Marca do Património Europeu para a língua 

inglesa. ----------------------------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 80 €, sem iva.’ ----  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

75º, nomeadamente nos seus nos.  5 e 12, da Lei nº. 82-B/2014 

de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir parecer 

prévio vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços, tendo-se abstido os senhores vereadores do PSD. ----  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinado à contratação de 

serviços jurídicos para contestar e acompanhar a ação 

movida pela empresa Transdev contra o município:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

‘Considerando que corre termos, contra a Câmara Municipal, o 

seguinte processo: ----------------------------------------------------  

a) Processo: 16/15.2BECTB (Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Castelo Branco – Ação Administrativa Comum - 

Transdev Interior, S.A. ---------------------------- 11.815,84€ 

Considerando que se impõe o acompanhamento da referida 
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ação por mandatário judicial, por forma a acautelar o 

interesse público e a defesa dos direitos e interesses do 

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

Considerando que não consta, do quadro de pessoal da Câmara 

Municipal, um jurista com experiência no exercício da 

advocacia, nomeadamente no acompanhamento de ações 

judiciais e em audiência de julgamento, bem como com 

conhecimento sobre Direito Processual Administrativo e Civil, 

matéria imprescindível para o acompanhamento jurídico da 

referida ação com o máximo rigor e competência possível.  -----  

Que, nos termos do disposto no nº 5 do artigo 75º da Lei 82-

B/2014 de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

designadamente no que respeita a: ---------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------  

E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do nº 12 do artigo 75º da Lei 82-

B/2014 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços jurídicos, 

com vista à constituição de mandatário para os seguintes fins:  

a) Acompanhamento da ação supra identificada com o nº 
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16/15.2BECTB, até conclusão da mesma. -----------------------  

b) Elaboração e apresentação de todos os articulados, como 

seja contestação, tréplica, articulados por factos 

supervenientes e outros que se reputem por necessários, com 

vista à cabal defesa dos direitos do Município. ----------------  

c) Elaboração e apresentação de requerimentos avulsos, termos 

de transação, e outros requerimentos necessários, com vista 

à cabal defesa dos direitos do Município. ----------------------  

d) Elaboração e apresentação de requerimento de recurso ou 

resposta a recurso. ------------------------------------------------  

e) Participação e intervenção do mandatário em todas as 

diligências designadas pelo Tribunal, tal como audiência de 

partes, audiência de julgamento e audiência no âmbito de 

recursos em Tribunais superiores. -------------------------------  

f) Participação e intervenção do mandatário em todas as 

reuniões extra-judiciais, designadamente com os legais 

representantes do município e mandatário da contraparte, 

destinada à prestação de informação sobre o decurso das 

ações e eventuais tentativas de conciliação. --------------------  

À contabilidade para cabimentar: ----------------------------------  

- a título de estimativa total de honorários do mandatário 

judicial a constituir, o valor de 1.650,00€ (mil seiscentos e 

cinquenta euros) sem IVA. ----------------------------------------  
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- a título de taxa de justiça, o valor de 306€.’ --------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

75º, nomeadamente nos seus nos.  5 e 12, da Lei nº. 82-B/2014 

de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir parecer 

prévio vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços, tendo-se abstido os senhores vereadores do PSD. ----  

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

de parecer prévio vinculativo, destinado à contratação de 

serviços de consultadoria, na área financeira:  De seguida, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘Considerando o Executivo Municipal que a criação de 

condições de sustentabilidade financeira da autarquia constitui 

um objetivo estratégico, o qual condicionará a implementação 

de medidas e o desenvolvimento de projetos ao longo do 

mandato, entende-se como pertinente a contratação de um 

serviço de consultadoria técnica de apoio à decisão. ------------  

No âmbito da referida prestação de serviços, pretende-se, 

nomeadamente, o desenvolvimento de estudos de impacto de 

renegociação de operações de financiamento de médio/longo 

prazo, relativamente às quais se entende ser possível obter, nas 

atuais condições de mercado, taxas de juro mais favoráveis, 

bem como o apoio na organização e acompanhamento do 
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respetivo processo administrativo. ---------------------------------  

Pretende-se, ainda, que seja disponibilizado um apoio à 

tomada de decisão, quanto aos processos pendentes relativos às 

entidades que integram a esfera do grupo municipal, o que 

pressupõe uma análise permanente da situação económico-

financeira do grupo municipal no seu todo e do respetivo 

impacto nas contas do Município de Trancoso. -------------------  

Neste contexto, proponho que a Câmara Municipal emita 

parecer prévio favorável à contratação da referida prestação 

de serviços de consultadoria técnica. ------------------------------  

Estima-se um custo associado à prestação de serviços em causa 

na ordem dos 8.000,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor. ---------------------------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar. ----------------------------------  

À reunião de Câmara.’ -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

75º, nomeadamente nos seus nos.  5 e 12, da Lei nº. 82-B/2014 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços. ------------  

*A18*  Apreciação da 2ª alteração às grandes opções do plano e ao 

orçamento da receita e da despesa:  -------------------------------  

Tendo sido presentes a 2ª alteração às grandes opções do 

plano e a 2ª alteração ao orçamento da receita e da despesa, a 
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Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento das 

alterações àqueles documentos, no montante global de 

51.300€, atendendo a que se trata de uma competência 

delegada no senhor Presidente da Câmara. ----------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 1ª 

revisão às grandes opções do plano e ao orçamento da 

receita e da despesa, a submeter à apreciação e votação por 

parte da Assembleia Municipal:  ----------------------------------  

Tendo sido presente a proposta respeitante à 1ª revisão às 

grandes opções do plano e à 1ª revisão ao orçamento da 

receita e da despesa, a Câmara Municipal deliberou aprovar a 

proposta apresentada, com um acréscimo de despesa de 

1.221.500€, resultante de um montante de 1.489.000€ de 

reforços/novas inscrições e de 267.500€ de diminuições, em 

diversas rubricas orçamentais. Consequentemente, o 

acréscimo global de receitas foi de 1.221.000€. Apesar de 

terem votado favoravelmente esta proposta, os senhores 

vereadores do PSD apresentaram uma pequena declaração de 

voto. --------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, ainda, submeter esta proposta 

à apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

------Declaração de Voto dos senhores vereadores do PSD ------  
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‘Os vereadores do PSD votam favoravelmente esta revisão às 

grandes opções do plano e ao orçamento da receita e da 

despesa, chamando, no entanto, a atenção para a situação que 

se vive com a ETAR de Vila Franca das Naves e que já foi 

objeto de reclamações por parte dos munícipes e, como tal, 

merecia e deveria ter sido comtemplada nesta revisão. Acresce, 

ainda, dizer que, também, deveriam ter sido comtempladas, 

nesta revisão, as obras de abastecimento de água às 

localidades de Garcia Joanes e Broca.’ ---------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à aplicação 

de sanções a trabalhadores do município, no âmbito dos 

respetivos processos disciplinares:  -------------------------------  

*A20*  Tendo sido presente o relatório final elaborado pelo instrutor 

do processo disciplinar, respeitante ao trabalhador do 

município, Justino dos Santos Monteiro, a Câmara Municipal, 

nos termos do nº 4 do art.º 197º e nº 1 do art.º 220º da Lei nº 

35/2014 de 20 de junho, deliberou aprovar a proposta de 

sanção aí prevista, aplicando ao referido trabalhador uma 

pena única de suspensão, por um período de 20 dias. Mais, foi 

deliberado, conforme proposta do instrutor, suspender a 

aplicação da pena acima referida, pelo período de um ano. 

Votou contra a senhora vereadora Ivone Mouco .  ----------------  

*A21*  De seguida, foi presente outro relatório final elaborado pelo 
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instrutor do processo disciplinar, respeitante ao trabalhador do 

município, António Abel Andrade Plácido. ------------------------  

A Câmara Municipal, nos termos do nº 4 do art.º 197º e nº 1 

do art.º 220º da Lei nº 35/2014 de 20 de junho, deliberou 

aprovar a proposta de sanção aí prevista, aplicando ao 

referido trabalhador uma pena única de suspensão, por um 

período de 30 dias. Mais, foi deliberado, conforme proposta do 

instrutor, suspender a aplicação da pena acima referida, pelo 

período de um ano. Votou contra a senhora vereadora Ivone 

Mouco. -----------------------------------------------------------------  

*A22*  Apreciação de um processo relativo à definição da natureza 

jurídica de um caminho de acesso à Quinta dos Lacraus, em 

Trancoso:  De seguida, foi presente o requerimento número 77 

que deu entrada na secretaria da Câmara, em 13 do passado mês 

de janeiro, de José Santos, residente em Trancoso, a solicitar a 

reapreciação de um parecer referente a um caminho que dá 

acesso à Quinta dos Lacraus e outras propriedades. --------------  

A divisão de obras, ambiente e equipamento urbano do 

município, acerca do assunto acima exposto, prestou a seguinte 

informação que se reproduz: ----------------------------------------  

‘Na sequência do pedido de reapreciação de parecer, solicitado 

pelo Sr. José Santos, informo o seguinte: --------------------------  

1 - Desconheço anteriores pareceres que consideravam o 
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caminho como público. --------------------------------------------  

2 - A sinalização de STOP, colocada aquando da intervenção 

na estrada nacional n° 226, pelas Estradas de Portugal, 

existe também em serventias de particulares. ------------------  

3 - Um caminho é público, desde que utilizado livremente por 

todas as pessoas, sendo irrelevante a qualidade da pessoa 

que o construiu e providencie a sua manutenção. Basta, 

portanto, de acordo com o assento do STJ, de 19-04-89 e 

Acórdão do STJ, de 10-11-93, para ser público que, desde 

tempos imemoriais, se encontre no uso direto e imediato do 

público, para satisfação de interesses coletivos de certo grau 

de relevância. ------------------------------------------------------  

A definição da natureza jurídica de caminho não é competência 

da autarquia, mas sim dos tribunais. -------------------------------  

Deverá a Câmara, se assim o entender, solicitar um parecer 

jurídico sobre o assunto. --------------------------------------------  

Deixa-se o assunto à consideração de V. Ex..’ --------------------  

A Câmara Municipal, concordando com o teor da informação 

técnica prestada pelos serviços, deliberou informar o 

requerente de que não cabe nas suas competências a definição 

da natureza jurídica do caminho em questão. --------------------  

Análise, discussão e votação acerca de apoios: -----------------  

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3616 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 30 do passado mês 

de dezembro, da Associação de Dadores de Sangue de Vila 

Franca das Naves, a enviar o plano de atividades programadas 

para o ano de 2015 e a solicitar um financiamento que ajude a 

concretizar as ações nele previstas.---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 750€, mediante a celebração de protocolo. Não 

participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues. -------------------------------------------------------------  

*A24*  De seguida, foi presente um requerimento da Piscotávora – 

Associação de Produtores Florestais, com sede em Trancoso, a 

solicitar a atribuição de um subsídio, no montante de 15.000€, 

para ajudar a fazer face às despesas inerentes ao processo de 

constituição de Zonas de Intervenção Florestal – ZIF, de acordo 

com o decreto-lei nº 27/2014 de 18 de fevereiro. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, conceder um 

apoio financeiro, no montante de 12.000€, mediante a 

celebração de protocolo. Votaram contra os senhores 

vereadores do PSD, por entenderem que o montante atribuído 

deveria ser de apenas 7.500€. ---------------------------------------  

*A25*  Seguidamente, foi presente o ofício número 277 da Secretaria 

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

fevereiro, da Escola Profissional de Trancoso, a solicitar um 
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apoio de 150.000€, para fazer face a algumas necessidades de 

tesouraria imediatas, atendendo aos atrasos ocorridos na 

aprovação do financiamento e à redução dos respetivos 

montantes, por parte do POPH. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, conceder um 

apoio financeiro no montante de 150.000€, mediante a 

celebração de protocolo. Não participou na discussão e 

votação o senhor vereador Eduardo Pinto. Votaram contra os 

senhores vereadores do PSD que apresentaram uma 

declaração de voto. Os senhores vereadores do PS 

apresentaram, também, uma declaração de voto. ----------------  

-----Declaração de voto dos senhores vereadores do PSD --------  

‘Votamos contra, porque entendemos que a Escola deverá 

encontrar, por si só, os mecanismos que lhe permitam 

conseguir manter-se em atividade.’ --------------------------------  

-------Declaração de voto dos senhores vereadores do PS --------  

‘Também entendemos que a Escola deverá, efetivamente, 

procurar controlar progressivamente as suas despesas e 

simultaneamente procurar encontrar outras fontes de receita, 

mas a difícil situação financeira vinda do passado, com dívidas 

à banca de cerca de 500.000€ e pagamentos em atraso, de 

cerca de 250.000€, compromete muito a gestão corrente da 

Escola, no presente ano letivo. No entanto, há sinais de que a 
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Escola está no bom caminho, uma vez que, no corrente ano 

letivo, tem mais alunos matriculados e as despesas mensais de 

funcionamento têm vindo a decrescer. Muito se estranha que 

um dos subscritores da declaração de voto do PSD, o senhor 

vereador João Rodrigues, que foi vereador, desde a 

constituição da Escola Profissional até às últimas eleições 

autárquicas, revele um absoluto desconhecimento quanto à 

situação económica da Escola e para a qual contribuiu, uma 

vez que, como ele próprio não desconhece, a Câmara Municipal 

é um dos principais promotores da Escola.’ -----------------------  

*A26*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata, 

sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

executoriedade imediata. ---------------------------------------------  

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

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

Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em 
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minuta e que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara 

e pelo Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 
 
 


