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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 24 DE FEVEREIRO DE 2016. ----------------  

*A1* Aos 24 dias do mês de fevereiro 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, João 

Rodrigues, 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 Augusto Rente 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. ------------  

*A3* Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara informou que o 

ponto 7 da ordem de trabalhos, respeitante à apreciação do 

relatório de execução relativo ao PAEL, iria ser retirado da 

mesma, atendendo a que não foi possível concluir os mapas de 

suporte ao referido relatório. ----------------------------------------  

Acrescentou que este assunto irá ser agendado para uma das 
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próximas reuniões do executivo. ------------------------------------  

*A4* Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

entregou um convite a cada um dos senhores vereadores, no 

sentido de poderem estar presentes na inauguração da 13.ª Feira 

do Fumeiro que, no próximo dia 26 do corrente mês de 

fevereiro, pelas 17h30m, no Pavilhão Multiusos de Trancoso, 

irá ser inaugurada e poderem participar na degustação que, nas 

instalações da Encanta, pelas 19h, irá ter lugar. ------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A5* 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 10 

do corrente mês de fevereiro 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, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio, 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. ----------------------------------------------------  

*A6* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

36, datado de 23 do corrente mês de fevereiro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 559.311,41€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 187.408,71€. ----------------  

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

*A7* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Rodrigues para afirmar: ----------------------------------------  

‘1 – Na sequência da aprovação das candidaturas respeitantes 

às duas ETAR’s de Trancoso e do lançamento do concurso 

destinado à construção da ETAR de Courelas, os vereadores do 

PSD vêm lembrar o executivo da necessidade de, em Vila 

Franca das Naves, remodelar a ETAR já existente e construir 

uma outra ou, em alternativa, encontrar uma solução para os 

esgotos que, na rua das Laiginhas, desaguam a céu aberto. ----  

2 – Os vereadores do PSD, apesar de, aquando da saída do 1.º 

boletim municipal, terem alertado a Câmara Municipal para a 

conveniência e saúde democrática de também a oposição poder 

nele escrever, são agora confrontados com a saída de um novo 

boletim municipal, pela calada da noite, sem que os mesmos 

vereadores tenham tido conhecimento da sua elaboração e da 

oportunidade de nele poderem produzir as suas opiniões. 

Verifica-se que o boletim municipal não é mais que um veículo 
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de propaganda do Partido Socialista que procura induzir em 

erro os munícipes do concelho, chamando a si a realização de 

obras que não são suas, tais como o Museu do Azeite em 

Freches, realizado pela Junta de Freguesia, com 

comparticipação da Raia Histórica, bem como o Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso e a Igreja de Santa Maria.   

Não podem os vereadores os PSD esquecer que, apesar de 

terem estado presentes em todas as iniciativas inscritas nos 

Boletins Municipais, não conseguem ser vistos nas imagens 

fotográficas dos mesmos. Em face de tudo quanto se deixa dito, 

chama-se, uma vez mais, a atenção do executivo, para que o 

próximo boletim municipal a publicar possa ter a intervenção 

dos vereadores da oposição.’ ---------------------------------------  

Em jeito de resposta e em nome da maioria no executivo, o 

senhor Presidente da Câmara disse: --------------------------------  

‘Compreendemos muito bem as críticas, ou melhor, um certo 

sentido de frustração, por parte dos senhores vereadores do 

PSD, pela quantidade de obras e realizações que esta maioria, 

apesar das enormes dificuldades financeiras em que o 

município se encontra, tem conseguido desenvolver. -------------  

Todas as obras enumeradas pelos senhores vereadores do PSD 

(Museu do Azeite, Quartel dos Bombeiros e Igreja de Santa 

Maria) tiveram um claro e inequívoco apoio por parte da 
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Câmara Municipal, sem o qual seria impossível concretizá-las.  

O boletim municipal insere-se na linha de clareza, 

transparência, rigor e verdade por que este executivo se tem 

pautado, no sentido de todos os munícipes poderem 

acompanhar, de perto, as atividades do executivo. Nele, não 

encontrarão, certamente, uma inverdade. Quanto à 

participação dos senhores vereadores, na elaboração do 

boletim, é bom verificar que aparecem, apenas, um editorial 

por parte do Presidente da Câmara e um artigo de opinião, por 

parte do senhor Presidente da Assembleia Municipal, onde, 

certamente, todos se reveem.’ ---------------------------------------  

De seguida, usou da palavra o senhor vereador Eduardo Pinto, 

para afirmar: ----------------------------------------------------------  

‘Na sequência da intervenção do senhor vereador João 

Rodrigues e no que diz respeito à ETAR de Vila Franca das 

Naves, segundo informação da concessionária, aquela Estação 

de Tratamento cumpre todos os requisitos, em termos de 

efluentes e, por isso, não haverá necessidade de qualquer 

reabilitação da mesma. No futuro, o município tomará as 

providências que vierem a ser necessárias. As requalificações 

das ETAR’s de Courelas e da Quinta do Seixo estavam 

referenciadas pelos serviços da Comunidade Europeia, 

contrariamente ao que acontece com a de Vila Franca das 
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Naves.’ -----------------------------------------------------------------  

Reagindo à intervenção do senhor vereador Eduardo Pinto, o 

senhor vereador João Rodrigues disse: -----------------------------  

‘Em resposta à exposição do senhor vereador Eduardo Pinto, 

os senhores vereadores do PSD afirmam que votaram 

favoravelmente a realização das ETAR’s de Trancoso, por 

entenderem que se trata de obras necessárias ao bem estar das 

populações. Já quanto à necessidade de obras na ETAR de Vila 

Franca das Naves, a posição dos senhores vereadores do PSD 

secunda um pedido feito por alguns moradores vizinhos da 

ETAR que, em determinadas épocas do ano, sentem o cheiro 

nauseabundo vindo dessa Estação de Tratamento.’ --------------  

ORDEM DO DIA 

*A8* 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 fevereiro 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 

despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de 7 do 

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

positivo para os mesmos, tal como consta do mapa que anexou, 
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no valor de 630.570,04€.  ---------------------------------------------  

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

Dispensa de  Licenças de Utilização: ------------------------------  

*A9* Em seguida, foi presente o requerimento número 49 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 3 do 

corrente mês de fevereiro, de José Jacinto Albuquerque 

Delgado, residente em Sesimbra, a solicitar isenção de licença 

de utilização para uma habitação, sita em Moimentinha, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 320, da Freguesia de 

Moimentinha, 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. --------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 62 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de fevereiro, de Vítor Manuel Lourenço 

Alexandre, residente em Vila Franca das Naves, na qualidade 

de proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita em Vila Franca das Naves, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 1005, 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 
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38382, de 7 de agosto de 1951. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 75 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 22 do 

corrente mês de fevereiro, de Alberto Jorge Fernandes da Costa 

Pena, residente em Lisboa, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na Estrada da Póvoa, n.º 5, em Vila Franca das Naves, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 404, 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. --------  

Apreciação de requerimentos a solicitar a emissão de 

deliberações fundamentadas de reconhecimento de interesse 

público, visando o licenciamento de unidades produtivas que 

se encontram em desconformidade com os instrumentos de 

gestão territorial em vigor, ao abrigo do disposto no 

Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro: -------------------  

*A12*  Relativamente ao assunto supra referido, em 29/12/2015, deu 

entrada nos serviços do Município, o requerimento n.º 642, em 
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nome de Carlos Alberto dos Santos, residente em Vila Franca 

das Naves, a solicitar a emissão de uma deliberação 

fundamentada de reconhecimento do interesse municipal para a 

sua unidade produtiva (ovil), visando a regularização do 

processo de licenciamento. ------------------------------------------  

A divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente elaborou o seguinte parecer: -----------------------------  

‘A sua regularização só é possível face ao Decreto-lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, que, no seu artigo 3.º, definiu que 

o dia 2 de janeiro de 2016, era a data limite para apresentação 

dos pedidos de regularização, e uma vez que o requerimento 

deu entrada no prazo regulamentar, a deliberação, ainda que 

no ano de 2016, deve ser tomada, para que os requerentes 

possam concluir a instrução dos processos. -----------------------  

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, criou um 

mecanismo que permite avaliar a possibilidade de 

regularização de um conjunto de unidades produtivas que não 

dispõem de título de exploração ou de exercício de atividade 

válido, por motivo de desconformidade com os planos de 

ordenamento do território vigentes ou com servidões 

administrativas e restrição de utilidade pública. -----------------  

As instalações em causa não se encontram licenciadas, estando 

em desconformidade com o previsto no artigo 20°, alínea d) do 
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regulamento do PDM que define o afastamento mínimo de 200 

metros a zonas residenciais.-----------------------------------------  

De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 

de novembro, o pedido de regularização apresentado à 

entidade coordenadora ou licenciadora, na parte respeitante à 

desconformidade da localização com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares, servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública, deve ser 

acompanhado, entre outros elementos, de deliberação 

fundamentada de reconhecimento do interesse público 

municipal, emitida pela Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal. É esta deliberação de reconhecimento de 

interesse público que o requerente pretende para instruir o 

pedido de regularização.’ -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que emita deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal da unidade 

produtiva, atendendo à importância de que se reveste o setor 

agropecuário na economia local, criando empregos e 

incrementando a atividade económica e, ainda, ao fato de o 

requerente não dispor de condições que lhe permitam uma 

localização alternativa à que pretende licenciar. ----------------  

*A13*  Ainda relativamente ao assunto supra referido, em 29/12/2015, 
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deu entrada nos serviços do Município, o requerimento n.º 643, 

em nome de Manuel Carlos Torres dos Reis, residente em Vila 

Franca das Naves, a solicitar a emissão de uma deliberação 

fundamentada de reconhecimento do interesse municipal para a 

sua unidade produtiva (ovil), visando a regularização do 

processo de licenciamento. ------------------------------------------  

A divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente elaborou o seguinte parecer: -----------------------------  

‘A sua regularização só é possível face ao Decreto-lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, que, no seu artigo 3.º, definiu que 

o dia 2 de janeiro de 2016 era a data limite para apresentação 

dos pedidos de regularização, e uma vez que o requerimento 

deu entrada no prazo regulamentar, a deliberação, ainda que 

no ano de 2016, deve ser tomada, para que os requerentes 

possam concluir a instrução dos processos. -----------------------  

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, criou um 

mecanismo que permite avaliar a possibilidade de 

regularização de um conjunto de unidades produtivas que não 

dispõem de título de exploração ou de exercício de atividade 

válido, por motivo de desconformidade com os planos de 

ordenamento do território vigentes ou com servidões 

administrativas e restrição de utilidade pública. -----------------  

As instalações em causa não se encontram licenciadas, por 
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motivo de se localizarem numa área pertencente à Reserva 

Ecológica. -------------------------------------------------------------  

De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 

de novembro, o pedido de regularização apresentado à 

entidade coordenadora ou licenciadora, na parte respeitante à 

desconformidade da localização com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares, servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública, deve ser 

acompanhado, entre outros elementos, de deliberação 

fundamentada de reconhecimento do interesse público 

municipal, emitida pela Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal. É esta deliberação de reconhecimento de 

interesse público que o requerente pretende, para instruir o 

pedido de regularização.’ -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que emita deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal da unidade 

produtiva, atendendo à importância de que se reveste o setor 

agropecuário na economia local, criando empregos e 

incrementando a atividade económica e, ainda, ao facto de o 

requerente não dispor de condições que lhe permitam uma 

localização alternativa à que pretende licenciar. ----------------  

*A14*  Por último e ainda relativamente ao assunto supra referido, em 
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18/02/2016, deu entrada nos serviços do Município, o 

requerimento n.º 72, em nome da firma ‘Torres & Condesso, 

Limitada’, com sede em Póvoa do Concelho, a solicitar a 

emissão de uma deliberação fundamentada de reconhecimento 

do interesse municipal para a sua unidade produtiva (lavagem 

de inertes), visando a regularização do seu processo de 

licenciamento. ---------------------------------------------------------  

A divisão de planeamento, licenciamento, urbanismo e 

ambiente elaborou o seguinte parecer: -----------------------------  

‘O processo deu entrada em 7 de setembro de 2015, com o 

registo n.º 435 e processo n.º 10/2015/54. -------------------------  

Em 18 de janeiro, foi produzida informação, sustentada no 

Decreto-lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, 

a qual sugeria a legalização, através de uma comunicação 

prévia, por escrito e dirigida à CCDRC (artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro). 

Acontece que o requerente se dirigiu à CCDRC, onde lhe foi 

dito que não seria possível a sua legalização, pelo facto de se 

tratar de uma indústria, tendo o processo sido sinalizado por 

estes serviços como prospeção e exploração de recursos 

geológicos. ------------------------------------------------------------  
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Assim, a sua legalização só é possível face ao Decreto-lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, que, no seu artigo 3.º, definiu que 

o dia 2 de janeiro de 2016 era a data limite para apresentação 

dos pedidos de regularização, e uma vez que o requerimento 

deu entrada no prazo regulamentar, a deliberação, ainda que 

no ano de 2016, deve ser tomada para que os requerentes 

possam concluir a instrução dos processos. -----------------------  

O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, criou um 

mecanismo que permite avaliar a possibilidade de 

regularização de um conjunto de unidades produtivas que não 

dispõem de título de exploração ou de exercício de atividade 

válido, por motivo de desconformidade com os planos de 

ordenamento do território vigentes ou com servidões 

administrativas e restrição de utilidade pública. -----------------  

As instalações em causa não se encontram licenciadas, por 

motivo de se localizarem numa área pertencente à Reserva 

Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional. ---------------  

De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 

de novembro, o pedido de regularização apresentado à 

entidade coordenadora ou licenciadora, na parte respeitante à 

desconformidade da localização com os instrumentos de gestão 

territorial vinculativos dos particulares, servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública, deve ser 
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acompanhado, entre outros elementos, de deliberação 

fundamentada de reconhecimento do interesse público 

municipal, emitida pela assembleia municipal, sob proposta da 

câmara municipal. É esta deliberação de reconhecimento de 

interesse público que o requerente pretende para instruir o 

pedido de regularização. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que emita deliberação fundamentada 

de reconhecimento do interesse público municipal da unidade 

produtiva, atendendo à importância da mesma na economia 

local, criando empregos e incrementando a atividade 

económica e, ainda, ao facto de o requerente não poder 

exercer esta atividade num outra localização alternativa à que 

pretende licenciar. ---------------------------------------------------  

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

de parecer prévio vinculativo destinado à elaboração dos 

projetos de especialidades para o ‘Centro Escolar da 

Ribeirinha’: Seguidamente, foi presente informação da divisão 

de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano, acerca do 

assunto referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra: -----  

‘O projeto de arquitetura foi elaborado nestes serviços. Para 

elaboração dos projetos das diferentes especialidades, é 

necessário contratar serviços, uma vez que, nos quadros da 
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Câmara, não existem determinadas especialidades, 

designadamente eletrotecnia e mecânica. --------------------------  

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, todos os contratos de aquisição de serviços. -------------  

Nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio vinculativo 

é, nos termos do n.º 12 do artigo 75.º da Lei 82-B/2014, de 

31/12, da competência do órgão executivo, propondo-se que a 

Câmara Municipal emita parecer prévio favorável à 

contratação da prestação de serviços para elaboração de 

projetos das especialidades do Centro Escolar da Ribeirinha. -  

O custo inerente à elaboração dos projetos das diferentes 

especialidades estima-se em 16.000,00€ +IVA. -------------------  

Este valor está sujeito a redução remuneratória e respetiva 

reversão, de acordo com o disposto no artigo 75.º da Lei n.º 

82-B/2014, de 31/12, bem como o plasmado nos artigos n.os 2 e 

4 da Lei 75/2014, de 12/9.’ ------------------------------------------  

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. ---------------------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 1.ª 
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revisão ao orçamento da receita e da despesa e às grandes 

opções do plano: Tendo sido presentes a 1.ª revisão às grandes 

opções do plano e a 1.ª revisão ao orçamento da receita e da 

despesa, a Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

documentos, com valores equivalentes de 217.636€ para o 

reforço das receitas e das despesas e, consequentemente, do 

volume global do orçamento.  ---------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

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

*A17*  Análise, discussão e votação de minuta do termo de 

transação, no âmbito do processo 186/15.0T8TCS: De 

seguida, o senhor vereador João Paulo Matias, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

------------------------------‘PROPOSTA -----------------------------  

Encontra-se a correr termos o processo n.º 186/15.0T8TCS, na 

instância local de Trancoso, comarca da Guarda. ----------------  

O referido processo foi intentado pelo Município de Trancoso 

contra Fernando Andrade dos Santos e Prazeres Silva Janela 

dos Santos e destinava-se a libertar um caminho, onde foram 

realizados diversos investimentos pela Câmara Municipal e 

obstruído por aqueles. -----------------------------------------------  

Entretanto, na sequência da providência cautelar, o caminho 
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foi desobstruído. ------------------------------------------------------  

Após negociações entre as partes, foi possível chegar a um 

acordo que acautela o interesse público. --------------------------  

Assim, ------------------------------------------------------------------  

- Considerando que a Câmara Municipal fez diversos 

investimentos no caminho em causa, tais como ampliação da 

rede eléctrica, colocação de manilhas, reparação e manutenção 

do caminho ao longo dos anos, com aplicação de touvenant; ---  

- Considerando que faleceu a principal testemunha do 

processo, Carlos Humberto Salvador que fez a doação verbal 

do caminho à Câmara Municipal; ----------------------------------  

- Considerando que os executivos anteriores nunca 

acautelaram a prova da propriedade do caminho, a favor do 

Município, com qualquer documento; ------------------------------  

- Considerando o risco inerente a qualquer acção judicial que, 

na pior das hipóteses, poderia levar a que o Tribunal não 

reconhecesse o caminho como propriedade do Município e a 

consequente perda dos investimentos ali realizados; -------------  

- Considerando a utilidade pública do caminho, até para 

futuros proprietários com ele confinantes; ------------------------  

- Considerando que, sempre que possível, o Município deve 

evitar a litigância judicial com os seus munícipes, 

privilegiando a via do diálogo e da concertação que, aliás, foi 
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sempre fonte de preocupação permanente, neste caso concreto;  

- Considerando que a celebração de um acordo implica 

necessariamente a cedência de ambas as partes, o que, neste 

caso concreto, significa que os RR. reconhecem a propriedade 

do caminho a favor do Município e este, por sua vez, se obriga 

ao pagamento da quantia de 8.000,00€, a título de 

compensação. ---------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a minuta 

do termo de transação que a seguir se transcreve, após o que o 

mesmo deverá ser assinado, no uso das competências que lhe 

assistem, pelo Presidente da Câmara Municipal. -----------------  

----------------------Termo de Transação  ---------------------------  

MUNICÍPIO DE TRANCOSO e FERNANDO ANDRADE DOS 

SANTOS E PRAZERES SILVA JANELA DOS SANTOS, 

respectivamente Autor e Réus, no processo à margem 

referenciado e no mesmo já devidamente identificados, vêm, 

muito respeitosamente, informar os autos que alcançaram 

acordo quanto à transacção que se destina a pôr fim ao 

presente, o qual se rege pelas cláusulas seguintes: --------------  

-------------------------------Primeira  --------------------------------  

Os Réus reconhecem que o caminho devidamente identificado 

nos artigos 7.º e 8.º da petição inicial e na planta de 

localização e levantamento topográfico que se juntam com o 
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presente (caminho com 149,40m de comprimento, 5,5m de 

largura e que possui, no seu limite poente, uma raquete de 

inversão com a área de 76,5m2) é propriedade do Autor 

Município de Trancoso, por estar integrado no seu domínio 

público municipal. ----------------------------------------------------  

-------------------------------Segunda  --------------------------------  

Os Réus reconhecem que o prédio que lhes pertence e que se 

encontra registado na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o n.º 1090/20011112 da freguesia de Trancoso 

(São Pedro) confronta, de norte, com o caminho identificado 

nesta e na cláusula anterior. ----------------------------------------  

-------------------------------Terceira  --------------------------------  

Os Réus obrigam-se a abster-se de impedir a utilização do 

caminho identificado na cláusula primeira, por qualquer meio e 

por quem quer que seja, obrigando-se, designadamente, a não 

impedir a passagem de pessoas, veículos e animais. -------------  

-------------------------------Quarta  ----------------------------------  

Os Réus obrigam-se a desobstruir o caminho em toda a sua 

largura e comprimento e na zona da raquete de inversão, no 

que se inclui a obrigação de remover as pedras de granito que 

se encontram depositadas ao longo do seu leito e as estacas de 

ferro que se encontram cravadas no solo, no limite nascente do 

caminho, o que se obrigam a fazer no prazo de 30 dias 
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contados da homologação da presente transacção. ---------------  

-------------------------------Quinta  ----------------------------------  

No prazo de 6 meses, contados da homologação da presente 

transacção, os Réus obrigam-se a alterar, junto da 

Administração Tributária e da Conservatória do Registo 

Predial, a confrontação norte do prédio que lhes pertence e 

identificado na supra cláusula segunda, fazendo constar nessas 

entidades públicas que o seu prédio confronta, a norte, com um 

caminho público, devendo, para o efeito, enviar ao Autor 

documento comprovativo das referidas alterações, logo que 

efectivadas. ------------------------------------------------------------  

-------------------------------Sexta  ------------------------------------  

No prazo de 8 dias, contados da homologação da presente 

transacção, o Autor compromete-se a entregar aos Réus o 

montante de 8.000,00€ (oito mil euros), através de cheque a 

enviar para escritório do mandatário dos RR.. -------------------  

-------------------------------Sétima ----------------------------------  

O Autor e os Réus prescindem de custas de parte, sendo que o 

montante de custas judiciais que, eventualmente, se venha a 

apurar encontrar-se em dívida, será suportado pelos mesmos, 

em partes iguais.’ -----------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara exarou o 

seguinte despacho: ----------------------------------------------------  
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‘Encontra-se a correr termos o processo n.° 186/15.0T8TCS na 

instância local de Trancoso, comarca da Guarda. ----------------  

O referido processo foi intentado pelo Município de Trancoso 

contra Fernando Andrade dos Santos e Prazeres Silva Janela 

dos Santos e destinava-se a libertar um caminho onde foram 

realizados diversos investimentos pela Câmara Municipal e 

obstruído por aqueles. -----------------------------------------------  

Entretanto, na sequência da providência cautelar, o caminho 

foi desobstruído. ------------------------------------------------------  

Após negociações entre as partes, foi possível chegar a um 

acordo que acautela o interesse público. --------------------------  

No âmbito desse acordo, o Município obriga-se a pagar a 

quantia de 8.000,00€ à referida contraparte. ---------------------  

Em conformidade, cabimente-se o referido montante. ------------  

À contabilidade.’ -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a minuta 

apresentada, nos seus exatos termos. Votaram contra os 

senhores vereadores do PSD que apresentaram uma 

declaração de voto. Os membros do PS apresentaram outra 

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

--------------------Declaração de Voto do PSD ---------------------  

‘Os vereadores do PSD não aceitam a indemnização a atribuir 

aos réus, uma fez que o falecido senhor Carlos Humberto Paulo 
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Salvador, ao ter alienado o seu prédio rústico ao senhor Carlos 

Ramalho e, posteriormente, à senhora Prazeres Silva Janela, 

estabeleceu, verbalmente, a favor de ambos, uma servidão de 

passagem, com a largura de 2m a 3,5m. ---------------------------  

Posteriormente, a Câmara Municipal ali colocou água e luz 

elétrica, a favor desses dois munícipes. Além dos terrenos 

desses munícipes, haverá um outro, pertença de um terceiro 

proprietário, que beneficia, igualmente, dessa servidão de 

passagem. --------------------------------------------------------------  

Ora, se o anterior proprietário de todos os terrenos, em que se 

encontram implantados os prédios urbanos dos senhores Carlos 

Ramalho e Prazeres Janela, era único proprietário de todo o 

terreno e se doou, ainda que verbalmente, o acesso aos imóveis 

dos mesmos, nada justifica que a Câmara Municipal venha, 

agora, pagar uma indemnização, por algo que tinha sido já 

doado.’ -----------------------------------------------------------------  

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

‘A declaração de voto do PSD é bem reveladora de uma 

absoluta incoerência e demagogia, se não mesmo populismo, do 

que nela é dito.--------------------------------------------------------  

Com efeito, em tal declaração, os senhores vereadores do PSD 

limitam-se a alegar factos que, além de não corresponderem à 

verdade, não adiantam qualquer prova dos mesmos. Na 
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realidade, designadamente o doutor João Rodrigues, como 

ilustre advogado desta praça, sabe que não basta alegar factos, 

num processo judicial, necessário se torna provar os mesmos. 

Ora, tendo sido o doutor João Rodrigues diretamente 

interveniente neste processo, não se lhe reconhece, agora, 

legitimidade para subscrever a declaração de voto do PSD, 

quando sendo vereador, à data da doação, não acautelou o 

interesse público do município, ao exigir, pelo menos, um 

documento particular que fosse, onde constasse a referida 

doação do então constituinte. A declaração de voto do PSD 

refere uma servidão de passagem, ora a testemunha, 

infelizmente já falecida, em plena audiência de julgamento, 

referiu que o caminho tinha sido doado á Câmara Municipal e 

não havia sido constituída qualquer servidão de passagem. 

Mais, como se refere e bem na declaração de voto do PSD, o 

caminho (seja servidão ou público) tinha apenas uma largura 

de 2m a 3m. ------------------------------------------------------------  

Ora, como resulta do termo de transação, o reconhecimento 

dos réus é de 5,5m. A referida testemunha também nada deu à 

Câmara Municipal, a título de raquete de inversão que, só por 

si,  perfaz uma área de 76,5m2. --------------------------------------  

Ademais, estranha-se que os senhores vereadores do PSD 

venham criticar um acordo que envolve a quantia de 8.000€ 
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que, no exercício de um dever de transparência, vem à reunião 

de Câmara, quando, até hoje, não ouvimos esses vereadores 

dizer uma palavra, uma critica que seja, a um conjunto de 

acordos celebrados pelo anterior Presidente da Câmara de que 

o doutor João Rodrigues era vereador e que vincularam a 

Câmara, no montante de cerca de 900.000€, referente a obras 

não concursadas e cujos acordos nem sequem vieram à reunião 

de Câmara, como agora acontece. ----------------------------------  

Face ao exposto, reiteram-se todas as razões já expostas na 

proposta de minuta do termo de transação, realçando-se que 

qualquer ação judicial, como o doutor João Rodrigues bem 

sabe, implica um risco e esse risco, até face ao falecimento da 

principal testemunha do processo e à ausência de qualquer 

documento de cuja primeira responsabilidade era do doutor 

João Rodrigues, seria a Câmara Municipal ver-se desapossada 

do caminho, quando, ao longo dos anos, gastou uma quantia 

muito superior aos 8.000€, na realização desse caminho.’ ------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à isenção 

do pagamento de transportes escolares a todos os alunos dos 

estabelecimentos de ensino do concelho: Seguidamente, foi 

presente informação dos serviços de transportes escolares, 

acerca do assunto referido em epígrafe, que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  
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‘Conforme solicitado pelo Senhor Presidente da Câmara, 

cumpre-me informar que este Município cobrou, nos termos da 

Lei, no ano letivo de 2014/2015, aos alunos matriculados no 

ensino secundário, a título de comparticipação nos transportes 

escolares, correspondente a 50% sobre o total da despesa 

suportada pela Autarquia, o montante de 22.444,12€.’ ----------  

O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta:  

‘O Município de Trancoso, reconhecendo o papel decisivo da 

educação como eixo fundamental para o desenvolvimento local, 

tem, no âmbito das suas competências, contribuído para a 

criação de melhores condições que possibilitem uma boa 

aprendizagem e consequente sucesso educativo dos nossos 

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

Porém, atenta a conjuntura exigente e difícil  como é aquela em 

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

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

Trancoso, aqui matriculando os seus alunos, considero ser 

oportuno e fundamental, para este Município, assegurar que os 

alunos optem por estudar em Trancoso e aqui permaneçam o 

maior número de anos possível, pelo que proponho que a 

Câmara Municipal delibere isentar do pagamento dos 

transportes escolares, todos os alunos do ensino secundário, 

independentemente do seu escalão, matriculados nos 
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estabelecimentos de ensino do concelho. --------------------------  

A deliberação tomada, apenas produzirá os seus efeitos, a 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

*A19*  De seguida, foi presente o requerimento número 173 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do passado mês 

de janeiro, da Associação Karate Shotokan Trancoso, a solicitar 

um apoio financeiro, para fazer face às atividades constantes do 

seu calendário, para a época desportiva 2015/2016. --------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A20*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 474 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 24 do corrente 

mês de fevereiro, da AeneBeira – Associação Empresarial do 

Nordeste da Beira, com sede em Trancoso, a solicitar a 

atribuição de uma comparticipação financeira, no montante de 

17.500€, para fazer face às despesas relativas à organização da 

13.ª Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do Nordeste 

da Beira. ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 17.500€, mediante a celebração de protocolo.-  
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Não participaram na discussão e votação os senhores 

vereadores doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. ---  

*A21*  De seguida, foi presente o requerimento número 377 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do corrente 

mês de fevereiro, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar um apoio 

financeiro, no montante de 20.000€, destinado à aquisição de 

equipamentos diversos para combate aos fogos florestais e 

situações de emergência. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 20.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 472 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 23 do corrente 

mês de fevereiro, da Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais, 

a solicitar um apoio financeiro, no montante de 12.000€, 

destinado a fazer face às despesas relativas ao seu plano de 

atividades para o corrente ano. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 11.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A23*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

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

termos do disposto no número 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 
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de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. -----  

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A25*  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:  

 


