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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 27 DE JANEIRO DE 2016. --------------------  

*A1* Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2016, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida, Augusto 

Rente, doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. ----------  

*A2* Às 14h30m, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença do senhor vereador Rogério 

Tenreiro, afirmando que tal se deve ao facto de o senhor 

vereador João Rodrigues ter pedido a sua substituição, na 

presente reunião, em conformidade com o previsto no artigo 

78.° da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 13 

do corrente mês de janeiro submetida à discussão e votação, 

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

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

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

ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

Rogério Tenreiro, 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. -------------------------------------------------------------  

*A4* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

17, datado de 26 do corrente mês de janeiro e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 397.932,80€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 180.885,84€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A5* Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Seguidamente, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor 

dos fundos disponíveis para o mês de janeiro de 2016, 

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

citada Lei, no Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e no 
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despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 7 do 

corrente mês de janeiro, existe, à presente data, um valor 

positivo para os mesmos, tal como consta do mapa que anexou, 

no valor de 155.666,08€.  ---------------------------------------------  

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

*A6* Dispensa de licença de habitabilidade/utilização:  Em 

seguida, foi presente o requerimento número 27 da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 20 do 

corrente mês de janeiro, de Casimiro Gonçalves Joaquim, 

residente na Guarda, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma edificação, sita na rua 

da Igreja, em Vila Franca das Naves, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 511, da União de Freguesias de Vila Franca 

das Naves e Feital,  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 do 

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

*A7* Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo destinado à ‘Certificação e 

Valorização do Arquivo Municipal de Arqueologia’:  

Seguidamente, foi presente informação da Divisão de Obras, 

Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, acerca do assunto 
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referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra: ---------------  

‘Sendo o património cultural um elemento territorialmente 

marcante, fundamental como recurso de desenvolvimento nas 

áreas demográficas e economicamente fragilizadas, a sua 

proteção e o seu aproveitamento integral exigem a sua 

valorização e uma integração na paisagem, olhada como 

património natural que o enquadre. O património local, 

composto por bens materiais e imateriais, é uma especificidade 

do território que poderá permitir a diferenciação e a 

diversificação dos destinos turísticos, incrementando a 

competitividade do turismo regional e nacional. O património 

histórico é uma amenidade local que poderá potenciar o 

desenvolvimento local. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal possui um vasto conjunto de vestígios 

arqueológicos que deveriam ser tratados, registados e 

divulgados, necessitando de contratar um arqueólogo para 

fazer o diagnóstico, tratamento, certificação e valorização do 

Arquivo Municipal de Arqueologia. --------------------------------  

Os objetivos da prestação de serviços seriam os seguintes: -----  

1 - Efetuar o diagnóstico do estado em que se encontra o 

tratamento, registo e armazenamento dos materiais 

arqueológicos à guarda da CMT, assim como as condições 

atuais do Arquivo Municipal de Arqueologia (AMA), onde esse 
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espólio está depositado. ---------------------------------------------  

2- Definir medidas e práticas normativas conducentes a uma 

célere e eficaz gestão do processo de depósito de materiais 

arqueológicos, desde a sua recolha em campo, até ao 

arquivamento para estudo e inventariação, e concretizar esse 

conjunto de medidas, aplicando-as ao espólio já existente no 

AMA. -------------------------------------------------------------------  

3 - Atendendo ao definido no ponto anterior, elaborar um plano 

com as alterações a realizar e elementos a introduzir ou 

corrigir no AMA, com vista à melhoria das condições de 

trabalho nesse espaço e à creditação do mesmo como espaço de 

Depósito de Espólio Arqueológico certificado pelos organismos 

tutelares do Estado. --------------------------------------------------  

4 - Apresentar sugestões para a valorização e divulgação do 

AMA entre a comunidade local, especialmente entre a 

comunidade escolar e produzir conteúdos, isto é, resumos 

ilustrados de carácter didático-informativo, sobre cada uma 

das intervenções arqueológicas com espólio associado no AMA, 

a utilizar em ações de promoção a definir, tais como: 

realização de exposições, edição de catálogo, publicação no 

website da autarquia, etc. -------------------------------------------  

O preço base do procedimento será de 27.754,18€+IVA, este 

valor está sujeito a redução remuneratória e respetiva 
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reversão, de acordo com o disposto no art.º 75.º da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, bem como o vertido no art.° n.° 2 

da Lei 159-A/2015, de 30 de dezembro. ----------------------------  

A prestação de serviços seria por um período de 23 meses.’ ----  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 75.º, nomeadamente nos seus nos. 5 e 12, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços. ---------------------------------------------------------------  

*A8* 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 referido em 

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

‘Tal como consta dos documentos previsionais aprovados para 

o exercício económico de 2016, está prevista, no PPI do 

Município de Trancoso, a concretização de alguns projetos de 

extrema relevância para o concelho, aos quais está associado 

um volume financeiro bastante significativo e cuja 

implementação se iniciará em breve. -------------------------------  

Neste contexto, entende o Executivo Municipal dar início ao 

procedimento inerente à contratação de uma operação de 

financiamento de M/L prazo que permita a sua concretização, 
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assegurando o respetivo financiamento, em complemento aos 

recursos próprios do Município alocados para o efeito. ---------  

Considerando, também, ser estratégico que se estudem as 

várias alternativas e possibilidades para dotar o Município de 

sustentabilidade financeira que assegure a continuidade de 

execução de projetos e garanta o cumprimento das atribuições 

e competências que lhe estão acometidas, entende, ainda, o 

Executivo Municipal ser pertinente a contratação de um serviço 

de consultadoria técnica de apoio à decisão, a qual inclui 

também a organização e acompanhamento do processo de 

contratação da referida operação de financiamento. -------------  

Neste contexto, proponho que a Câmara Municipal emita 

parecer favorável à contratação da referida prestação de 

serviços de consultadoria técnica, na modalidade de contrato 

de avença, o qual terá como horizonte temporal a data de 31 de 

dezembro, avaliando-se, nessa data, a eventual necessidade e 

oportunidade de proceder à renovação do mesmo. ---------------  

Estima-se um custo base associado ao procedimento em questão 

na ordem dos 8.800,00 euros, acrescidos de IVA à taxa legal 

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

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

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 75.º, nomeadamente nos seus nos. 5 e 12, da Lei n.º 82-
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B/2014, de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços. ---------------------------------------------------------------  

*A9* Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo destinado a contestar e 

acompanhar a ação n.º 2/16.5BECTB, movida pela 

Companhia de Seguros Zurich contra o Município e 

respeitante a um acidente de viação:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘O Município foi citado para contestar a acção n.° 

2/16.5BECTB, intentada pela companhia de Seguros Zurique 

Insurance PLC, Sucursal em Portugal, que corre termos no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco. ------------  

Verifica-se que, na petição inicial, a referida companhia de 

seguros reclama ao Município o pagamento da quantia de 

€6.901,02 (seis mil,  novecentos e um euros e dois cêntimos), em 

virtude de um acidente de viação de um seu segurado, 

provocado por uma tampa de esgoto, supostamente deslocada e 

que causou o despiste do seu veículo contra um portão e outro 

veículo estacionado atrás do mesmo. -------------------------------  

Após deslocação ao local e analisada, do ponto de vista 

jurídico, a reclamação da Companhia de Seguros, temos as 
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maiores reservas sobre as circunstâncias de facto do acidente e 

a responsabilidade que poderá será assacada ao Município. ---  

Entendemos que, na pior das hipóteses, ainda que se venham a 

provar os factos alegados na petição inicial, poderá verificar-

se uma concorrência de culpa entre o Município e o condutor 

segurado, uma vez que tudo indica que este conduziria em 

excesso de velocidade, dada a distância entre a tampa de 

esgoto e o referido portão e, em consequência, uma repartição 

da responsabilidade entre o Município e a seguradora, por esse 

facto. -------------------------------------------------------------------  

Neste contexto, impõe-se contestar a ação, sob pena de 

condenação do Município. -------------------------------------------  

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

- Que, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 75.º 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 n° 12 do artigo 75° 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, com vista a contestar a ação n.º 2/16.5BECTB, 

intentada pela companhia de Seguros Zurique Insurance PLC, 

Sucursal em Portugal, que corre termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco. -----------------------  

À contabilidade para cabimentar os seguintes valores: ----------  

- 1.250,00€+IVA, de honorários. -----------------------------------  

- 206,00€, de taxa de justiça.’ --------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 75.º, nomeadamente nos seus nos. 5 e 12, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços. ---------------------------------------------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo destinado a contestar e 

acompanhar a ação n.º 7/16.6BECTB, movida pela 

Companhia de Seguros Zurich contra o Município e 

respeitante a um acidente de trabalho: De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘O Município foi citado para contestar a ação n.º 

7/16.6BECTB, intentada pela companhia de Seguros Zurique 

Insurance PLC, Sucursal em Portugal, que corre termos no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco. ------------  
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Verifica-se que, na petição inicial, a referida companhia de 

seguros reclama ao Município o pagamento da quantia de 

89.899,46€ (oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove 

euros e quarenta e seis cêntimos), a título solidário ou 

subsidiário, conjuntamente com uma empresa de construção 

civil e uma sociedade de distribuição de gás, em virtude de um 

acidente de trabalho de um trabalhador daquela. ----------------  

Analisada, do ponto de vista jurídico, a reclamação da 

Companhia de Seguros, considera-se que o Município não tem 

qualquer responsabilidade no acidente em causa, até porque, 

por um lado, a empresa de construção não cumpriu as mais 

elementares regras de segurança e, por outro lado, o Tribunal 

de Trabalho da Guarda já se pronunciou sobre a 

responsabilidade do acidente, imputando a mesma à companhia 

de Seguros e à empresa de construção civil.  ----------------------  

Neste contexto, impõe-se contestar a ação, sob pena de 

condenação do Município. -------------------------------------------  

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

- Que, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 75.º 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 
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tarefa e avença; -------------------------------------------------------  

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

vinculativo é, nos termos do n° 12 do artigo 75° da Lei 82-

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

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável, com vista a contestar a acção n.º 7/16.6BECTB, 

intentada pela companhia de Seguros Zurique Insurance PLC, 

Sucursal em Portugal, que corre termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco. -----------------------  

À contabilidade para cabimentar os seguintes valores: ----------  

- 5.500,00€ + IVA, de honorários. ----------------------------------  

- 918,00€, de taxa de justiça.’ --------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 75.º, nomeadamente nos seus nos. 5 e 12, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços. ---------------------------------------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo destinado a propor e 

acompanhar a ação de impugnação do processo de 

constituição da PPP e/ou contestar, reconvir e acompanhar a 

ação da CGD contra o Município, relativa aos respetivos 

contratos de arrendamento: Seguidamente, o senhor 
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Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘Como é do conhecimento público, o Município mandou 

realizar auditorias jurídicas ao processo de constituição da 

Parceria Publico Privada, bem como uma auditoria técnica 

destinada a avaliar o custo de concepção e construção das 

respetivas obras (Central de Camionagem, Campo da Feira e 

Centro Cultural de Vila Franca das Naves). ----------------------  

As conclusões das referidas auditorias foram já amplamente 

divulgadas, na reunião da Câmara Municipal de 9/11/2015, na 

Assembleia Municipal do passado dia 13/11/2015 e em 

conferência de imprensa no dia 27/11/2015. ----------------------  

Face às conclusões das auditorias, a maioria deste executivo, 

apoiada na análise da Drª. Clara Valente da Silva, tomou a 

decisão de apresentar uma proposta ao grupo MRG, detentor 

de 51% do capital social da Paceteg e à Caixa Geral de 

Depósitos (CGD), entidade bancária que financiou a 

construção das referidas obras.-------------------------------------  

A proposta apresentada tinha três principais objetivos: ---------  

1.º - Encontrar uma solução extrajudicial, por forma a evitar 

os riscos e contingências inerentes a um processo judicial, até 

considerando a complexidade jurídica da matéria em causa; ---  

2.º - Ultrapassar a ausência de visto do Tribunal de Contas aos 
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contratos de arrendamento, facto que, por si só, inibe o 

Município, em obediência à lei e à jurisprudência em vigor, de 

proceder ao pagamento das respetivas rendas; -------------------  

3.º - Desonerar, ainda que parcialmente, o Município e a Tegec 

dos compromissos financeiros assumidos perante a CGD, 

considerando o resultado da auditoria técnica e que aponta 

para um valor de menos, aproximadamente, 4.319.458,48€, em 

relação ao valor pago pela Paceteg à MRG Engenharia e 

Construção SA, com recurso ao empréstimo contraído. ----------  

Nessa perspetiva, o Município e a Tegec agendaram reuniões 

com o grupo MRG e a CGD que ocorreram no passado dia 

18/12/2015 e 5/01/2016, respetivamente. --------------------------  

Sucede que, em ambas as reuniões, quer o grupo MRG, quer a 

CGD não aceitaram a proposta da Câmara Municipal e não 

apresentaram qualquer proposta que satisfizesse os pontos 2.° 

e 3.° dos objetivos traçados a atrás referidos. --------------------  

Na reunião com a CGD, o Município foi mesmo informado que, 

brevemente, iria dar entrada uma ação judicial contra a 

Paceteg, Tegec e o Município, destinada a obter a condenação 

destas entidades ao pagamento da dívida do empréstimo e/ou 

das rendas em dívida. ------------------------------------------------  

Face ao exposto, apesar do esforço desenvolvido para evitar 

um conflito judicial, não vislumbramos outra alternativa que 
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não seja o recurso ao Tribunal, para acautelar o interesse 

público, designadamente evitar que a Tegec e o Município 

venham a ser responsabilizados pelo pagamento das obras da 

PPP, por um valor avaliado em menos de metade do valor 

faturado e pago à MRG, Engenharia e Construção S.A.. --------  

A questão que se coloca é se o Município deve limitar-se a 

aguardar a propositura da ação da CGD contra si e contra a 

Tegec que, apesar de dissolvida, ainda se encontra em processo 

de liquidação, ou se, ao invés, deve assumir uma atitude ativa e 

propor a ação, sem prejuízo de, entretanto, ser citada na ação 

proposta pela CGD. --------------------------------------------------  

Considerando que o principal objetivo da ação consiste na 

declaração de nulidade dos diversos contratos que resultaram 

da parceria público privada, designadamente os contratos de 

arrendamento, contrato de empreitada e contrato de 

financiamento, bem como procurar que o Município seja 

responsabilizado, apenas, pelo valor resultante da auditoria 

para a conceção e construção das obras, é de toda a 

conveniência que assuma a posição de Autor na acção. ---------  

Com efeito, a qualidade de autor permite que a ação seja 

intentada contra a MRG, Engenharia e Construção S.A., 

sociedade que construiu as obras da PPP e recebeu o respetivo 

preço, cujo valor se contesta, possibilidade que, juridicamente, 
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é mais duvidosa se o Município assumir a posição de Réu na 

acção, ainda que pretenda contestar e deduzir reconvenção. ---  

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

- Que, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 75.º 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 n° 12 do artigo 75° da Lei 82-

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

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável com vista a propor e acompanhar a ação de 

impugnação do processo de constituição da Parceria Pública-

Privada e/ou contestar, reconvir e acompanhar ação a propor 

pela Caixa Geral de Depósitos contra o Município. --------------  

À contabilidade para cabimentar os seguintes valores: ----------  

- 74.500,00€ + IVA, de honorários. --------------------------------  

- 6.764€, de taxa de justiça.’ ----------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 75.º, nomeadamente nos seus nos. 5 e 12, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir 



 
 

Ata  n . º    0 2  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    27 -0 1 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

parecer prévio vinculativo favorável, destinado a esta 

contratação de serviços, tendo votado contra a senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio e tendo-se abstido os 

senhores vereadores Augusto Rente e Rogério Tenreiro. -------  

Os senhores vereadores do PSD apresentaram a seguinte 

declaração de voto: ‘O nosso sentido de voto tem muito a ver 

com o escasso tempo que mediou entre o envio da convocatória 

para a reunião e a realização da mesma, aliado à complexidade 

da matéria em causa, que não nos permitiu estudar 

convenientemente o assunto.’ ---------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à outorga 

de escritura de compra e venda, respeitante à cedência de 

um lote na Zona Industrial de Trancoso à Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso:  De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

‘Em reunião camarária de 22/10/2007, foi deliberado ceder o 

lote de terreno designado de n° 1, sito na Zona Industrial de 

Trancoso e inscrito na matriz sob o art.° 2070 da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o n.° 1870, 

no âmbito do Programa de Apoio ao Investimento, à Santa Casa 

da Misericórdia de Trancoso, nas seguintes condições: ---------  
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a) Preço de venda: um euro por metro quadrado; -------------  

b) Não alienação, no prazo de dez anos; ------------------------  

c) Construção, no prazo de dois anos, sob pena de reversão, 

a favor do município, sem direito a indemnização pelas 

benfeitorias realizadas. -----------------------------------------  

Atendendo ao tempo já decorrido, desde que foi tomada essa 

deliberação e por exigência do cartório notarial, torna-se 

necessário proceder à confirmação dessa tomada de posição, 

por parte do atual executivo. ----------------------------------------  

Como tal, proponho que se proceda à confirmação da 

deliberação tomada em 22/10/2007, mantendo as condições que 

presidiram à alienação do referido lote.’ --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, confirmando as 

condições de venda do referido lote, aprovadas em reunião 

camarária de 22/10/2007, dando poderes ao senhor Presidente 

da Câmara, para outorgar a respetiva escritura de compra e 

venda. ------------------------------------------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

adjudicação do lote n.º 2, sito no lugar de Forno da Telha, 

em Vila Franca das Naves: Àcerca deste assunto, o diretor de 

departamento fez a seguinte análise comparativa das propostas 

apresentadas: ----------------------------------------------------------  
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Na sequência do ato público de abertura de propostas que teve 

lugar em 29 do passado mês de dezembro, respeitante ao 

assunto supra referido, procedeu-se à análise comparativa das 

propostas apresentadas pelos dois concorrentes. -----------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------  

- O senhor Joaquim Dias propôs um preço global de 10.500€ 

(dez mil e quinhentos euros); ----------------------------------  

- E, a senhora Vera Catarina Monteiro Coito propôs o preço 

unitário de 16,20€/m2, originando um preço global de 

10.499,22€ (dez mil, quatrocentos e noventa e nove euros e 

vinte e dois cêntimos), resultante do seguinte produto: 

648,10m2 x 16,20€. ---------------------------------------------  

Atendendo a que, em conformidade com o previsto na alínea a) 

do edital respeitante às condições de venda, o primeiro critério 

de adjudicação era o do ‘preço mais elevado’, penso que a 

proposta apresentada pelo senhor Joaquim Dias deverá 

merecer a preferência do executivo camarário.’ ------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o lote n.º 2, com a 

área de 648,10 m2, sito no lugar de Forno da Telha, em Vila 

Franca das Naves, a Joaquim Dias, portador do cartão de 

cidadão n.º 04119024 e residente em França, pelo preço de dez 

mil e quinhentos euros, dando poderes ao senhor Presidente 

da Câmara para outorgar a respetiva escritura de compra e 
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venda. ------------------------------------------------------------------  

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

revogação da deliberação camarária de 12/08/2015 e à 

aprovação de uma nova deliberação, respeitantes à alteração 

ao loteamento de Nossa Senhora da Fresta, em Trancoso:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘Atendendo a que a memória descritiva e justificativa já 

presente em reunião de Câmara, respeitante a uma alteração 

ao loteamento de Nossa Senhora da Fresta, em Trancoso, 

continha algumas imprecisões, proponho que a deliberação do 

executivo de 12/08/2015 respeitante àquela alteração seja 

revogada e, consequentemente, seja aprovada uma nova 

alteração ao mesmo loteamento, já com uma memória 

descritiva e justificativa corrigida. ---------------------------------  

------------MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA ----------  

1. INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------  

Refere-se a presente Memória Descritiva e Justificativa à 

alteração ao Loteamento da Nossa Senhora da Fresta, 

alteração esta que a Câmara Municipal de Trancoso pretende 

levar a efeito e que se traduz no seguinte: ------------------------  

- Manutenção de todas as características do lote 1, alteração 
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das características dos lotes 2 a 10 e eliminação dos lotes 11 a 

21. Os lotes 2 a 10 serão alterados da seguinte forma: ----------  

Lote 2 contemplava 666,68 m2 passa a 367,61 m2, o lote 3 

contemplava 543,32 m2 passa a 670,80 m2, o lote 4 

contemplava 265,33 m2 passa a 358,28 m2, o lote 5 

contemplava 403,82 m2 passa a 363,31 m2, o lote 6 

contemplava 376,96 m2 passa a 368,58 m2, o lote 7 

contemplava 326,98 m2 passa a 307,41 m2, o lote 8 

contemplava 342,06 m2 passa a 547,42 m2, o lote 9 

contemplava 212,65 m2 passa a 453,60 m2, o lote 10 

contemplava 182,30 m2 passa a 439,97 m2. -----------------------  

Toda a área sobrante, resultante da alteração dos lotes 2 a 10 

e da eliminação dos lotes 11 a 21, integrará o domínio público, 

nomeadamente espaços verdes, espaços de equipamentos, 

arruamentos, passeios e estacionamentos (conforme descritos 

no resumo de áreas). -------------------------------------------------  

Os parâmetros considerados para a área de intervenção estão 

de acordo com a classe de espaços e de acordo com o Plano 

Diretor Municipal. ----------------------------------------------------  

2. RESUMO DE ÁREAS ----------------------------------------------  

a) Área total do terreno: 10 321,10 m2. -------------------------  

b) Área total dos lotes: 5 371,56 m2. ----------------------------  

c) Área total de arruamentos: 846,55 m2. ----------------------  



 
 

Ata  n . º    0 2  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    27 -0 1 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

d) Área total de passeios: 1 360,79 m2. -------------------------  

e) Área total de estacionamento público: 1 065,64 m2. -------  

f) Área total de zonas verdes de utilização coletiva: 1 364,82 

m2. ----------------------------------------------------------------  

g) Área total de equipamentos: 311,74 m2. ---------------------  

h) Número de lotes: 10 --------------------------------------------  

i) Número de lugares de estacionamento público: 48 ----------  

j) Número de lugares de estacionamento privado: 10 ---------  

k) Área total de implantação: 1 638,06 m2. --------------------  

l) Área total bruta de construção: 3 006,30 m2. ---------------  

3. QUADRO DE SÍNTESE--------------------------------------------  

 

N° de 
Lote 

Área do lote 
(m2) 

Área total de 
implantação (m2) 

Área bruta máx. de 
construção (m2) 

Área bruta máx. de 
Construção/Utilização 

(m2) 

N°total de 
pisos 

N°de 
pisos/utilização 

N°de 
fogos 

1 1494,58 520,50 1041,00  2  
E.P. 

Social 

2 367,61 109,56 189,12 
159,12 Habitação 

2 
2 Habitação 

1 
30,00 Garagem 1 Garagem 

3 670,80 126,00 222,00 
192,00 Habitação 

2 
2 Habitação 

1 
30,00 Garagem 1 Garagem 

4 358,28 126,00 222,00 
192,00 Habitação 

2 
2 Habitação 

1 
30,00 Garagem 1 Garagem 

5 363,31 126,00 222,00 
192,00 Habitação 

2 
2 Habitação 

1 
30,00 Garagem 1 Garagem 

6 368,58 126,00 222,00 
192,00 Habitação 

2 
2 Habitação 

1 
30,00 Garagem 1 Garagem 

7 307,41 126,00 222,00 
192,00 Habitação 

2 
2 Habitação 

1 
30,00 Garagem 1 Garagem 

8 547,42 126,00 222,00 
192,00 Habitação 

2 
2 Habitação 

1 
30,00 Garagem 1 Garagem 

9 453,60 126,00 222,00 
192,00 Habitação 

2 
2 Habitação 

1 
30,00 Garagem 1 Garagem 

10 439,97 126,00 222,00 
192,00 Habitação 

2 
2 Habitação 

1 
30,00 Garagem 1 Garagem 

 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, revogando a deliberação camarária de 

12/08/2015 e aprovando a alteração ao loteamento agora 

apresentada, nos seus exatos termos, cumprindo-se os demais 

formalismos legais. Os senhores vereadores do PSD 
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abstiveram-se nesta votação. ---------------------------------------  

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

atribuição de poderes ao senhor Presidente da Câmara, para 

poder assinar o termo de aceitação respeitante à ‘Nova 

ETAR da Quinta do Seixo’, na sequência da aprovação da 

candidatura formulada ao POSEUR: Tendo sido presente um 

ofício que deu entrada nos serviços, em 19 do corrente mês de 

janeiro, enviado pela Comissão Diretiva do POSEUR, a 

informar que havia sido aprovada a candidatura respeitante à 

´Nova ETAR da Quinta do Seixo’, com um investimento total e 

elegível de 615.864€ e uma comparticipação comunitária 

associada de 85%, ou seja 523.484,40€, a Câmara Municipal 

tomou conhecimento da aprovação da candidatura e deu 

poderes ao senhor Presidente da Câmara para assinar o 

respetivo termo de aceitação .  ---------------------------------------  

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

da finalidade de uma conta bancária existente junto da 

Caixa Geral de Depósitos: De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

‘Atendendo a que a conta bancária em nome do município n° 

0825018583030, existente junto da Caixa Geral de Depósitos, 

destinada a movimentos financeiros relacionados com o projeto 



 
 

Ata  n . º    0 2  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    27 -0 1 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

"Rede de Conjuntos Históricos", comparticipado no âmbito do 

Programa INTERREG III-A, se encontra saldada sem 

movimentos, propõe-se que a mesma seja utilizada em 

movimentos financeiros relativos à "Nova ETAR da Quinta do 

Seixo", comparticipada no âmbito do POSEUR, alterando-se só 

a finalidade da conta e evitando-se a abertura de uma nova 

conta bancária.’ ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, autorizando a utilização 

da referida conta para movimentos financeiros relativos à 

‘Nova ETAR da Quinta do Seixo’. ---------------------------------  

*A17*  Apreciação de um requerimento relativo à anulação de um 

processo de cobrança por ocupação de um espaço de venda, 

em feiras e mercados de Trancoso: Seguidamente, foi presente 

o requerimento número 154 que deu entrada na secretaria da 

Câmara, em 18 do corrente mês de janeiro, de Maria Fernanda 

Pinheira do Nascimento Costa, residente em Aguiar da Beira, a 

solicitar a desistência do espaço de venda nas feiras e 

mercados, por motivo de ter cessado a sua atividade e 

consequente anulação do processo de cobrança, respeitante ao 

1º trimestre de 2016. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou anular o processo de 

cobrança, respeitante ao 1º trimestre de 2016, atendendo a 
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que a requerente já havia cessado a sua atividade em 

31/12/2015. ------------------------------------------------------------  

*A18*  Apreciação de um requerimento relativo à isenção de taxas, 

no âmbito da modificação de titular na exploração de um 

estabelecimento comercial: De seguida, foi presente o 

requerimento número 26 que deu entrada na secção de obras 

particulares da Câmara, em 19 do corrente mês de janeiro, de 

António Joaquim Pinto, residente em Sebadelhe da Serra, a 

solicitar isenção de taxas, para a modificação de titular de 

exploração da atividade de mercearia e bebidas. ------------------  

A divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente informou que o pedido agora formulado não se 

enquadra no Capitulo III, artigo 15.º,  respeitante às Isenções e 

Reduções de Taxas, previstas no Regulamento de Taxas do 

Municipio de Trancoso. ----------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada, a 

Câmara Municipal deliberou indeferir a pretensão do 

requerente, atendendo a que a isenção de taxas solicitada não 

tem enquadramento no Capitulo das Isenções previstas no 

Regulamento de Taxas do Município. -----------------------------  

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

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 108 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 13 do corrente 
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mês de janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

um apoio de 61.000€, para fazer face ao pagamento do 

empréstimo contraído junta da Caixa Geral de Depósitos, para a 

construção do Complexo Desportivo de Trancoso. ---------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 61.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A20*  De seguida, foi presente o requerimento número 18 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 4 do corrente mês 

de janeiro, da Piscotávora - Associação de Produtores 

Florestais, com sede em Trancoso, a solicitar um apoio de 

16.000€, para fazer face às despesas inerentes à elaboração do 

Plano de Gestão Florestal, no âmbito das ZIF’s. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 13.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 128 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 15 do corrente 

mês de janeiro, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Moreira de Rei, a solicitar um apoio financeiro, destinado à 

realização de obras na capela de À do Cavalo. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A22*  De seguida, foi presente o requerimento número 33 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 6 do corrente mês 
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de janeiro, da Associação Cultural e Recreativa de Casas, a 

solicitar um apoio de 1.200€, para fazer face a despesas 

relacionadas com trabalhos realizados na sua sede. --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.200€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 244 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do corrente 

mês de janeiro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a 

solicitar um apoio de 6.500€, para fazer face a despesas 

relacionadas com o desenvolvimento de atividades 

extracurriculares. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A24*  De seguida, foi presente o requerimento número 149 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 18 do corrente 

mês de janeiro, da Associação de Dadores de Sangue de Vila 

Franca das Naves, a solicitar um apoio financeiro, destinado à 

concretização do seu plano de atividades para 2016. -------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A25*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 
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termos do disposto no número 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 

de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. -----  

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

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

Pelas 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 

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:  

 


