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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 21 DE ABRIL DE 2016. ------------------------  

*A1* Aos 21 dias do mês de abril  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, Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio. --------  

*A2* Às 10h30m, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

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 abril 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 
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site do Município. ----------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

76, datado de 20 do corrente mês de abril e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 281.720,69€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 192.481,67€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A5* Intervenção: Interveio o senhor Presidente da Câmara para 

informar que, no próximo dia 25 do corrente mês de abril,  para 

além das habituais provas de atletismo, pelas dez horas e trinta 

minutos, irá decorrer uma sessão da Assembleia Municipal de 

Trancoso, evocativa do “25 de abril de 1974”, a que se seguirá, 

cerca das treze horas, um almoço-convívio volante, no largo da 

Avenida. Continuando a usar da palavra, convidou os senhores 

vereadores a estarem presentes nos referidos eventos, 

acrescentando que o almoço se destina, para além dos senhores 

vereadores, a todos os participantes nas provas desportivas e 

aos membros da Assembleia Municipal. ---------------------------  

*A6* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: 

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira a 

dar conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 



 
 

Ata  n . º    0 8  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    21 -0 4 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos 

fundos disponíveis para o mês de abril 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 as alterações 

introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º  da Lei n.º   

7-A/2016, de 30 de março, existe, à presente data, um valor 

positivo dos Fundos Disponíveis para a assunção de novos 

compromissos, tal como consta do mapa que anexou, no valor 

de 1.155.384,46€.  -----------------------------------------------------  

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

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

*A7* Em seguida, foi presente o requerimento número 165 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 20 do 

corrente mês de abril, de Teodoro de Jesus Proença, residente 

em Cótimos, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização para uma habitação, sita no largo do 

Rossio, em Cótimos, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 298 da Freguesia de Cótimos, 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. --------  

*A8* Seguidamente, foi presente o requerimento número 167 da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

20 do corrente mês de abril, de Teodoro de Jesus Proença, 

residente em Cótimos, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma arrecadação/arrumos, 

sita na rua da Cancela, em Cótimos, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 317 da Freguesia de Cótimos, 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. --------  

*A9* Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento da Zona Industrial de 

Trancoso de 08/04/1999, relacionado com a união dos lotes 

n.os 14 e 15:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

34 da secção de obras particulares que deu entrada nesta 

Câmara em 26 do passado mês de janeiro, da empresa “Prisca – 

Alimentação, S.A.”, com sede em Trancoso, a solicitar licença 

administrativa para unificação dos lotes nos.  14 e 15, do 

loteamento da Zona Industrial de Trancoso. -----------------------  

Os serviços prestaram a seguinte informação que se reproduz na 

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

‘Para efeitos de consulta pública, por edital, conforme a alínea 

d) do ponto 1 do art.º 112 do Código do Procedimento 
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Administrativa e de acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 27 

do D.L. 136/2014, de 9 de setembro, informa-se que, findo o 

prazo de pronúncia de 10 dias úteis,  não houve oposição 

escrita por parte dos interessados. ---------------------------------  

As alterações foram solicitadas pela firma “Prisca 

Alimentação, S.A.” e incidem na unificação de dois lotes (n.os 

14 e 15), sitos no lugar de Crujeiro, União das Freguesias de 

Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior.’------------  

Na sequência da informação prestada pelos serviços e não 

tendo havido qualquer oposição escrita dos interessados, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração solicitada ao 

alvará de loteamento da Zona Industrial de Trancoso, de 

08/04/1999. ------------------------------------------------------------  

*A10*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso e respeitante à 

empreitada ‘Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso’: Seguidamente, foi presente o relatório final do júri 

do procedimento, acerca da empreitada supra referida, que se 

reproduz na íntegra: --------------------------------------------------  

‘1- INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------  

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

cumprimento do disposto no artigo 148° do Decreto-Lei n° 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, reuniu, nas 
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instalações deste organismo, sito no edifício dos Paços do 

Concelho, o júri do procedimento, designado para o presente 

concurso público, com o fim de elaborar o relatório final 

fundamentado, no qual pondera as observações dos 

concorrentes, efetuadas ao abrigo do direito de audiência 

prévia. -----------------------------------------------------------------  

Composição do júri do procedimento, por deliberação da 

Câmara, em sua reunião de fevereiro de 2016. -------------------  

Membros designados para integrarem o júri: ---------------------  

EFECTIVOS: ----------------------------------------------------------  

Presidente: Eng° Victor Jorge --------------------------------------  

Vogal: Eng° João Mano ----------------------------------------------  

Vogal: Eng° José Carlos Fantasia ----------------------------------  

SUPLENTES: ----------------------------------------------------------  

Dr. Fernando Delgado -----------------------------------------------  

Dr. Francisco Coelho ------------------------------------------------  

Nos termos do artigo 147° do Código dos Contratos Públicos, 

procedeu-se à Audiência Prévia dos interessados, tendo-lhes 

sido remetido o Relatório Preliminar, o qual constitui o Anexo 

I.  ------------------------------------------------------------------------  

2-OBSERVAÇÕES DOS CONCORRENTES -------------------------  

Durante o período de audiência prévia, o concorrente 

FLOPONOR- FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE,SA 
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pronunciou-se sobre o Relatório Preliminar, pronúncia essa 

que constitui o Anexo II.  ---------------------------------------------  

3-ANÁLISE DA PRONÚNCIA DO CONCORRENTE 

FLOPONOR-FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE,SA  

3.1-SUBFATOR- PT1 -------------------------------------------------  

Alega o concorrente que na apreciação das propostas não 

consta qualquer apreciação e avaliação qualitativa, 

desconhecendo por que motivo o júri pontuou com determinado 

valor, sem qualquer justificação e fundamento. -------------------  

Invoca não perceber a pontuação atribuída, 8 valores, 

alegando que a sua memória cumpre com todos os requisitos 

exigidos no Programa de Procedimento, apresentando, na 

memória descritiva do modo de execução da empreitada, a 

justificação dos rendimentos indicando fatores de influência 

que podem alterar rendimentos, esperados. Invoca, ainda, não 

entender a pontuação atribuída ao concorrente Edibeiras- 

Edifícios e Obras Públicas, Lda, uma vez que esta não justifica 

os rendimentos, nem os fatores que influenciam os rendimentos.  

Relativamente à pretensão do concorrente, esclarece o júri o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------  

No relatório preliminar, onde são analisados e ponderados os 

fatores e subfactores dos critérios de adjudicação, é feita uma 

análise recorrendo a quadros, nos quais, para cada proposta 
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concorrente, é atribuída uma pontuação, sem justificação 

escrita textual da pontuação.----------------------------------------  

Acresce, porém, que a pontuação atribuída corresponde a uma 

fundamentação escrita descrita no Programa de Procedimento 

disponibilizado a todos os concorrentes: ou seja, a cada ponto 

atribuído corresponde uma descrição fundamentada do seu 

significado. A pontuação 8 valores atribuída pelo júri 

corresponde, como definido no Programa de Procedimento, a 

"Bom detalhe da memória descritiva e justificativa do Plano de 

Trabalhos e bem adequada à obra em causa, com boa 

justificação do dimensionamento das equipas e rendimentos 

esperados". ------------------------------------------------------------  

A pontuação de 9 valores corresponde a apreciação intermédia, 

ou seja, a "Muito bom detalhe da memória descritiva e 

justificativa do Plano de Trabalhos e bem adequada à obra em 

causa, com boa justificação do dimensionamento das equipas e 

rendimentos esperados". ---------------------------------------------  

Neste subfactor, estava em causa a ponderação da memória 

descritiva e justificativa do Plano de Trabalhos, sendo que a 

memória descritiva e justificativa da execução da obra será 

outro fator, o qual será ponderado no MD- memória descritiva 

e justificativa. No que respeita à falta justificação de 

rendimentos e aos fatores que influenciam esses rendimentos, 
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por parte do concorrente Edibeiras- Edifícios e Obras 

Públicas, Lda, não é esse o entendimento do júri, uma vez que 

esse documento consta na proposta do concorrente, estando 

esses rendimentos devidamente calculados, contrariamente ao 

concorrente FLOPONOR- FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS 

DO NORTE,SA, que, nalgumas atividades, apresenta 

rendimentos das equipas" variáveis". Improcede, de acordo 

com esta fundamentação, o argumento invocado pelo 

concorrente, considerando-se justas e corretas as pontuações 

atribuídas. -------------------------------------------------------------  

3.2-SUBFATOR- MDJ1 -----------------------------------------------  

Alega o concorrente que a memória descritiva e justificativa do 

modo de execução da obra, constante na proposta, deveria ser 

sobrevalorizada, com pontuação idêntica à do concorrente 

BETONIT-,Engenharias e Construções, Lda, pois, perante 

situações idênticas, não pode o júri atribuir pontuações 

distintas, sob pena de incorrer em violação dos princípios 

basilares do Direito, mormente o da legalidade, imparcialidade 

e igualdade. -----------------------------------------------------------  

Invoca que, na página 9 do relatório preliminar, é apresentado 

um quadro com várias classificações, identificando o total do 

subfactor MDJ1 e MDJ2 com 50% e, na página 8 do Programa 

de Procedimento, este fator tem um peso 30%, o que 
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consubstancia um erro na atribuição de percentagens. ----------  

Relativamente à pretensão do concorrente, esclarece o júri o 

seguinte: A memória descritiva e justificativa do modo de 

execução da obra do concorrente FLOPONOR- FLORESTAS E 

OBRAS PÚBLICAS DO NORTE,SA, foi considerada pelo júri, 

conforme consta no Programa de Procedimento, como "Bom 

detalhe da análise global da obra e bastante adequada, 

considerando a referência aos locais onde irá decorrer", 

enquanto a memória descritiva e justificativa do modo de 

execução da obra do concorrente BETONIT-,Engenharias e 

Construções, Lda, foi considerada pelo júri, como "Muito bom 

detalhe da análise global da obra e bastante adequada, 

considerando a referência aos locais onde irá decorrer". Deste 

modo, não estamos perante situações idênticas, logo o júri 

atribuiu pontuações diferentes. -------------------------------------  

No que respeita à percentagem indicada na página 9, com 50%, 

confirma-se que é um erro. No entanto, as ponderações foram 

calculadas com 30%, conforme consta no Programa de 

Procedimento. ---------------------------------------------------------  

Improcede, de acordo com esta fundamentação, o argumento 

invocado pelo concorrente, considerando-se justas e corretas 

as pontuações atribuídas. --------------------------------------------  

3.3-SUBFATOR- SGSSTA 2 ------------------------------------------  



 
 

Ata  n . º    0 8  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    21 -0 4 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Alega o concorrente que, no seu projeto de estaleiro, estão 

contidas todas as informações sobre sinalização, circulação, 

utilização e controlo dos equipamentos, movimentação de 

cargas, apoios à produção, redes técnicas, recolha e evacuação 

dos resíduos, armazenamento e controlo de acesso ao estaleiro, 

não compreendendo a pontuação atribuída, 7 valores. ----------  

Invoca não perceber a pontuação atribuída ao concorrente 

Edibeiras- Edifícios e Obras Públicas, Lda, uma vez que 

entende que a proposta deste concorrente apresenta várias 

falhas, omissões e imprecisões. -------------------------------------  

Alega que a proposta do concorrente Costa & Carreira tem 

uma planta de estaleiro semelhante, apresentando um menor 

cuidado e preocupação na implantação da vedação e mesmo 

assim teve uma pontuação de 9 valores. ---------------------------  

Relativamente à pretensão do concorrente, esclarece o júri o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------  

A adequabilidade do projeto de estaleiro ao caderno de 

encargos visava aferir o estudo do projeto de execução, por 

parte dos concorrentes, tendo em conta o tipo de obra, a sua 

localização e área disponível, a sua relação com a malha 

urbana envolvente, vias de circulação interiores e exteriores e 

sinalização, reconhecendo, no entanto, o júri que a utilização 

de conceitos, tais como "adequado", é vago e deveria a 
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expressão estar mais densificada. ----------------------------------  

O concorrente FLOPONOR- FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS 

DO NORTE,SA, apresentou um projeto de estaleiro, cuja 

localização, no entendimento do júri,  não é a mais adequada, 

tendo em conta o local de implantação e a sua interação com a 

envolvente. A circulação no interior do estaleiro processa-se 

através de um passeio existente e para a sua implementação é 

necessária a demolição de um muro existente. Regista-se que 

foi o único concorrente que teve em conta a conduta adutora de 

água. No entanto, a vedação proposta vai além dos limites da 

área de intervenção, ocupando terreno privado. ------------------  

A zona de intervenção do presente projeto encontra-se 

fechada/vedada, através de edificações e portões. ---------------  

Não descortina o júri motivo para exclusão da proposta do 

concorrente Edibeiras-Edifícios e Obras Públicas, Lda, com 

base no disposto no artigo 146°, n°2, alínea d) e n.º 1 do artigo 

57° do CCP. -----------------------------------------------------------  

A proposta do concorrente Costa & Carreira localiza o 

estaleiro dentro da zona do mercado, pelo que não é idêntica à 

do concorrente FLOPONOR- FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS 

DO NORTE,SA.--------------------------------------------------------  

Neste subfactor, entende o júri rever a pontuação atribuída ao 

concorrente FLOPONOR-FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO 
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NORTE,SA., passando a sua pontuação a ser de 8 valores. -----  

4-CONCLUSÃO -------------------------------------------------------  

Assim, o júri deliberou, por unanimidade: ------------------------  

1-A existência de três propostas com preços iguais causou 

alguma estranheza ao júri,  tendo verificado que o valor das 

propostas era o valor limite para que o preço não fosse 

considerado anormalmente baixo. As propostas em questão 

foram apresentadas pelos concorrentes Edibeiras- Edifícios e 

Obras Públicas, Lda, FLOPONOR- FLORESTAS E OBRAS 

PÚBLICAS DO NORTE,SA e Jaime Mendo. O valor destas 

propostas é de 477.889,13€. -----------------------------------------  

O júri entende que houve um erro que obriga a refazer alguns 

aspetos fundamentais das peças do procedimento, 

designadamente o preço base, propondo a não adjudicação, nos 

termos do disposto na alínea c). do n.º 1 do artigo 79° do 

Código dos Contratos Públicos. A decisão de não adjudicação, 

de acordo o estipulado na alínea c) do n.º 1l do artigo 79° do 

Código dos Contratos Públicos, obriga a dar inicio a um novo 

procedimento no prazo máximo de seis meses, a contar da data 

da notificação da decisão de não adjudicação, conforme o 

vertido no ponto 3, artigo79° do Código dos Contratos 

Públicos. Dispõe o ponto 4 do artigo 79 do Código dos 

Contratos Públicos, quando o órgão competente para a decisão 
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de contratar decida não adjudicar com fundamento no disposto 

nas alíneas c) e d) do n° n.º 1 do artigo 79° do Código dos 

Contratos Públicos, a entidade adjudicante deve indemnizar os 

concorrentes, cujas propostas não tenham sido excluídas, pelos 

encargos em que, comprovadamente, incorreram com a 

elaboração das respetivas propostas. ------------------------------  

2-Nos termos do n.º 1 do artigo 148° do Código dos Contratos 

Públicos, modificar a valoração atribuída ao concorrente 

FLOPONOR- FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS DO 

NORTE,SA., no subfactor SGSSTA 2, passando de 7 valores 

para 8 valores. --------------------------------------------------------  

Manter o teor das demais conclusões do Relatório Preliminar. -  

A alteração decorrente da audiência prévia modifica a 

ordenação das propostas, registando-se um empate, em termos 

de classificação dos concorrentes Edibeiras-Edifícios e Obras 

Públicas, Lda e FLOPONOR- FLORESTAS E OBRAS 

PÚBLICAS DO NORTE,SA, pelo que, de acordo com o 

estipulado no n° 2 do artigo 148° do Código dos Contratos 

Públicos, o júri deveria proceder a nova audiência prévia. -----  

3-Nos termos do n.°3 do artigo 148.° do Código dos Contratos 

Públicos, enviar o presente relatório e demais documentos que 

compõem o processo de concurso à Câmara Municipal, órgão 

competente para a decisão de contratar, cabendo a este órgão, 
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nos termos do n°4 do citado artigo, decidir sobre a aprovação 

de todas as propostas contidas neste relatório. -------------------  

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatório, o 

qual vai ser assinado por todos os membros do júri.  -------------  

QUADRO 1 

Ordenação Concorrentes Pontuação Final 
1 Edibeiras, Lda 5,59999994 
1 Floponor, S.A. 5,59999994 
3 Consipel 4,92694138 
4 João Tomé Saraiva, Lda. 4,65183623 
5 Betonit 4,31436751 
6 Irmãos Almeida Cabral 4,17737131 
7 Casalva, Ida 4,11786453 
8 Centrejo 4,01575882 
9 Biosfera 3,95629980 

10 Costa & Carreira 3,74580106 
11 Cip 3,48094848 
12 Manuel Joaquim Caldeira, Lda 3,40646978 
13 Jaime Mendo 3,27199994 
14 Gualdim Anciães Amado, Lda 3,22835480 
15 Dabeira,lda 3,13813736 
16 Lopes e Irmãos, Ida 2,55754733 
17 Antero Alves de Paiva, Lda. 2,15482679 

 

A Câmara Municipal deliberou não adjudicar a empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal”, de acordo com o 

proposto no relatório final do júri e em conformidade com o 

previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 79.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, atendendo a que é necessário 

alterar aspetos fundamentais das peças de procedimento. 

Como tal e em conformidade com o previsto no art.º 80.º 

daquele diploma legal, revoga-se a decisão de contratar. ------  
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*A11*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes a novo procedimento concursal, bem 

como ao lançamento de concurso e à nomeação do júri, 

destinados à realização da empreitada ‘Requalificação do 

Mercado Municipal de Trancoso’:  De seguida, foi presente 

informação da divisão de obras, ambiente, estruturas e 

equipamento urbano, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘Na sequência do despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

de 11 de abril de 2016, procedeu-se à alteração das peças do 

procedimento “Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso”, as quais se remetem para ser rubricadas. -----------  

O preço base da empreitada em epígrafe é de 569.484,81€.’ ----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto, o caderno 

de encargos e o programa de procedimento, bem como lançar 

concurso público de empreitada destinado à realização da 

obra supra referida. --------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 

delegando nele todas as competências previstas no art.º 109.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: eng.º Victor 

Jorge, que preside, eng.º João Mano e eng.º José Carlos 

Fantasia. Como suplentes, foram nomeados o dr. Francisco 

Coelho e o dr. Fernando Delgado. ---------------------------------  
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*A12*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes ao procedimento concursal, bem como 

ao lançamento de concurso e à nomeação do júri, destinados 

à prestação de serviços de Recolha de RSU’s no concelho:  

Seguidamente, foi presente informação técnica dos serviços de 

ambiente e serviços urbanos, acerca do assunto acima referido, 

que se reproduz na íntegra: ------------------------------------------  

‘Na sequência do despacho do senhor Presidente da Câmara a 

solicitar informação destes serviços, com o registo número 252, 

de 4 de fevereiro de 2016, cujo assunto se refere à Prestação 

de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no 

concelho de Trancoso, vimos, pelo presente, anexar os 

documentos necessários para a abertura de procedimento: 

Programa de Procedimento e Caderno de Encargos.’ ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o caderno de encargos 

e o programa de procedimento, bem como lançar concurso 

público destinado à prestação de serviços de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, no concelho. --------------------------  

Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 

delegando nele todas as competências previstas no art.º 109.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: eng.º Victor 

Jorge, que preside, eng.º José Carlos Fantasia e eng.ª  Sandra 

Ribeiro. Como suplentes, foram nomeados o dr. Fernando 
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Delgado e a dr.ª  Carla Gamboa. ------------------------------------  

*A13*  Apreciação das contas de exercício da empresa municipal 

TEGEC, EM, relativas a 2015: Em seguida, foram presentes o 

relatório e as contas apresentadas pela empresa municipal 

TEGEC, EM, respeitantes ao exercício económico de 2015, com 

um resultado liquido negativo de 711.314,36€, acompanhadas 

da respetiva certificação legal e do relatório anual de 

conclusões e recomendações de auditoria. -------------------------  

A Câmara Municipal apreciou, favoravelmente, as contas do 

exercício da empresa municipal TEGEC, EM, relativas ao 

exercício económico de 2015, tendo, ainda, deliberado 

submetê-las à apreciação da Assembleia Municipal, em 

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

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

Mais, para efeitos do cumprimento do disposto no art.º 40.º da 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, ainda que a TEGEC, EM, em 

liquidação apresente resultados negativos, atendendo a que a 

mesma já não tem qualquer atividade, por se encontrar em 

fase de liquidação, foi deliberado não se proceder à 

transferência respeitante à reposição do equilíbrio das contas 

da empresa. -----------------------------------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas aos documentos de 

prestação de contas do município, referentes ao ano de 2015:  
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Seguidamente, foram presentes os documentos de prestação de 

contas do município, referentes ao exercício de 2015, com um 

total de receitas orçamentais de 9.219.160,45€ (sendo 

8.533.377,23€ de receitas correntes e 685.783,22€ de receitas 

de capital) e um total de despesas orçamentais de 9.289.544,20€ 

(sendo 6.623.799,96€ de despesas correntes e 2.665.744,24€ de 

despesas de capital).  --------------------------------------------------  

Àcerca deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara, 

para fazer uma resenha da atividade municipal desenvolvida e 

dos condicionalismos financeiros a que a mesma esteve sujeita. 

Assim, começou por salientar o rigor implementado na gestão e 

na contenção dos gastos públicos e na redução do 

endividamento municipal, em cerca de dois milhões e trezentos 

mil euros. Referiu, depois, os projetos e obras que, por 

iniciativa do município ou em colaboração com diversas 

Associações e com a Administração Central, foram sendo 

concretizados, nomeadamente o inicio da requalificação do 

Palácio Ducal, a construção do novo quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, a requalificação da Igreja de Santa 

Maria de Guimarães, as obras de melhoramento do Parque 

Municipal de Trancoso, a requalificação dos terrenos do 

loteamento sito no Bairro Sr.ª da Fresta, a concretização da 

ETAR e de arruamentos em Esporões, a requalificação da 
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Estrada do Freixial, a elaboração dos projetos respeitantes às 

ETAR’s de Trancoso que permitiu que viessem a ser lançados 

os respetivos concursos de empreitada, a aquisição de terrenos, 

no Crujeiro, em Trancoso, aos herdeiros de José Hermínio 

Cerveira, que irá permitir ampliar a Zona Industrial de 

Trancoso, estando já a ser elaborado o respetivo projeto 

técnico. ----------------------------------------------------------------  

Concluiu, chamando a atenção dos senhores vereadores para a 

página 8 do relatório de gestão, onde se pode verificar que, em 

2015, foi obtido o melhor resultado líquido do exercício dos 

últimos 5 anos. --------------------------------------------------------  

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

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

Municipal deliberou, por maioria, aprovar os documentos de 

prestação de contas do município, referentes ao ano de 2015, 

com a abstenção dos senhores vereadores do PSD. --------------  

Os senhores vereadores do PS apresentaram a seguinte 

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

Mais, foi deliberado submeter os referidos documentos à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal, em 

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

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

------------------------Declaração de Voto do PS -------------------  
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‘Tal como se antevia, aquando da apresentação dos documentos 

previsionais para 2015, a execução do exercício económico do 

ano findo traduz as dificuldades advindas do contexto de 

austeridade em que o País tem vivido. -----------------------------  

Esta situação teve reflexos negativos nos vários domínios da 

sociedade portuguesa, nomeadamente no aspeto económico, 

social e no emprego, dificultando a recuperação da economia, 

com consequências nefastas para as empresas, para as famílias 

e, obviamente, também para os municípios. -----------------------  

O prolongamento das medidas restritivas, por imposição da 

Comissão Europeia, continuou a limitar fortemente a gestão 

autárquica, quer na realização e promoção de novos projetos 

de investimento, quer na concessão de apoios às famílias, às 

empresas e às instituições do concelho. ---------------------------  

Por outro lado, a juntar à débil situação do país, o executivo 

continuou a enfrentar os constrangimentos decorrentes das 

limitações financeiras do próprio município, provocadas por 

uma divida ainda elevada e que, embora hoje mais controlada, 

não foi possível regularizar totalmente. ---------------------------  

Em consequência, o executivo prosseguiu, em 2015, uma 

rigorosa gestão dos recursos públicos à sua disposição e 

estabeleceu prioridades, com o propósito de conter e continuar 

a diminuir a despesa municipal. Este caminho permitiu 
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consolidar o objetivo de alcançar, tão depressa quanto o 

possível,  o reequilíbrio orçamental, meta que nos parece 

alcançável e que, então, permitirá ao município maior 

liberdade para decidir as suas opções de investimento. ---------  

Porém, a adoção de tais medidas não impediu a realização de 

obras prementes e necessárias nem a atribuição de apoios, 

financeiros e outros, às famílias com mais dificuldades, bem 

como às diversas instituições do concelho. ------------------------  

Assim, a Câmara Municipal empreendeu um vasto leque de 

iniciativas, atividades e eventos, de cariz económico e cultural, 

para dinamização de setores fulcrais da economia do concelho, 

tais como a agropecuária, o comércio e o turismo. --------------  

Na educação, o executivo manteve e reforçou os apoios ao 

Agrupamento de Escolas e à Escola Profissional de Trancoso, 

consciente da importância e do impacto que a manutenção da 

rede escolar e da oferta formativa têm para as pessoas, em 

particular para os jovens e para o futuro do concelho. ----------  

Na cultura e no desporto, foi inequívoco o apoio do Município, 

às diversas associações e grupos desportivos, na realização de 

inúmeras atividades artísticas, recreativas e/ou desportivas. ---  

Na área do turismo, o Município empenhou-se em divulgar a 

oferta turística, de uma forma multifacetada, fosse com a 

participação em eventos promotores regionais e nacionais, 
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fosse com a organização de eventos que levassem a população e 

os visitantes a descobrir a riqueza histórica, patrimonial e 

natural de Trancoso. -------------------------------------------------  

A estratégia implementada permitiu, ainda, apesar dos 

constrangimentos já referidos, dar início a alguns projetos, 

cujo investimento terá um impacto financeiro significativo nos 

próximos exercícios económicos. -----------------------------------  

Assim, foi possível: ---------------------------------------------------  

- Prosseguir o processo de revisão do PDM; -------------------  

- Concluir o pagamento integral do Palácio Ducal e dar 

início à requalificação do mesmo; ----------------------------  

- Adquirir e pagar os terrenos do loteamento do Bairro Sr.ª  

da Fresta; --------------------------------------------------------  

- Adquirir e pagar os terrenos para a Zona Verde de Cogula;  

- Apoiar, financeiramente, a construção do novo quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso; -------------------------  

- Apoiar, financeiramente, a requalificação da igreja de 

Santa Maria; -----------------------------------------------------  

- Instalar equipamentos e sinalética do circuito de 

manutenção do Parque Municipal; ----------------------------  

- Reabilitar as instalações das antigas escolas primárias de 

Trancoso; ---------------------------------------------------------  

- A realização do exercício "Livex - Vila Franca das Naves I 
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- 2015", promovido pelo serviço municipal de proteção 

civil de Trancoso, no âmbito do Plano Municipal de 

Emergência; ------------------------------------------------------  

- Instalar a ETAR de Esporões; ----------------------------------  

- Elaborar e candidatar, ao POSEUR, o projeto da ETAR de 

Courelas; ---------------------------------------------------------  

- Elaborar e candidatar, ao POSEUR, o projeto da ETAR da 

Quinta do Seixo; -------------------------------------------------  

- Candidatar a financiamento, no âmbito do projeto “Rotas 

de Sefarad - Valorização da Identidade Judaica 

Portuguesa no Diálogo Inter-Culturas”, os conteúdos da 

Casa Oficina do Sapateiro Bandarra; ------------------------  

- Prosseguir a realização, com parceiros locais, da Festa da 

História, da Feira do Fumeiro, da Feira de São 

Bartolomeu, da Feira da Castanha, etc…; -------------------  

- Continuar o programa relativo à Silvicultura Preventiva; --  

- Iniciar o Projeto de Cooperação com a UTAD, para 

valorização da Castanha; --------------------------------------  

- Regularizar o processo de aquisição de terrenos na Zona 

Industrial de Trancoso; -----------------------------------------  

- A requalificação da estrada do Freixial (EM 595); ----------  

- Apoiar a realização de arruamentos em Moreira de Rei e 

Mendo Gordo; ---------------------------------------------------  
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- Efetuar a pavimentação de arruamentos em Esporões; ------  

- Dar início ao procedimento concursal para requalificação 

do Mercado Municipal; -----------------------------------------  

- Realizar o capital social detido na empresa Resistrela, SA;  

- Conceder apoio financeiro e material, de forma equitativa e 

transparente, a todas as Juntas de Freguesia do concelho;  

- Encontrar uma solução para os trabalhadores da empresa 

municipal TEGEC, EM, e defender os seus postos de 

trabalho. ----------------------------------------------------------  

Como resultado da gestão realizada, a execução anual 

confirma a manutenção do caminho, para alcançar o desiderato 

de finanças municipais sustentáveis, evidenciando uma 

evolução positiva dos principais indicadores financeiros. ------  

A receita corrente cobrada bruta manteve a tendência 

crescente, tal como no ano anterior, tendo atingido os 

8.533.377€. Por outro lado, de igual modo, a despesa corrente 

manteve a trajetória de descida, tendo-se fixado nos 

6.623.799€. Assim, foi possível alocar ao financiamento de 

despesa de capital recursos provenientes da receita corrente. --  

Ao nível da execução anual da despesa, constata-se uma 

evolução positiva do seu grau de execução, face ao previsto, 

com realce para a redução do valor final dos compromissos por 

pagar (apenas 671.428€). --------------------------------------------  



 
 

Ata  n . º    0 8  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    21 -0 4 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

No que diz respeito à divida do município, tal como é dito no 

Relatório de Gestão, “de facto, o Passivo de M/L prazo e de 

curto prazo, decresceu no seu conjunto, cerca de 2.392.019€, 

refletindo a tendência sustentada de redução e de uma 

trajetória no sentido do equilíbrio e sustentabilidade das 

contas da autarquia”. ------------------------------------------------  

Em consequência, a redução efetiva e em valor muito 

substancial do valor das dívidas a terceiros no decurso de 

2015, o Município de Trancoso apresenta, no final do 

exercício, um valor de dívida consideravelmente mais baixo 

(7.032.810€), do que o calculado a 31 de dezembro de 2014 

(citei pág. 38 do RG). ------------------------------------------------  

Neste contexto, a margem apurada relativamente ao limite 

máximo que a lei estipula para o valor total de dívida 

permitida (11.074.505€) apresenta um valor considerável. 

Deste modo, no final de 2015, o Município encontrava-se 

abaixo do valor máximo de dívida permitida (citei pág. 38 do 

RG). --------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo a análise da demonstração de resultados, importa 

destacar uma inegável melhoria dos diversos indicadores, 

nomeadamente ao nível dos resultados operacionais, 

financeiros, correntes e do resultado líquido do exercício, o 

qual, embora ainda negativo (548.971,06€), melhorou 
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substancialmente, pois, em 2014, havia sido de -5.141.035€, 

sendo mesmo o melhor resultado dos últimos 5 anos. ------------  

Com a estratégia política adotada, o futuro poderá ser 

encarado com mais otimismo e ambição, uma vez que o 

concelho está agora em melhores condições para aproveitar as 

oportunidades de investimento que se anteveem poder surgir, 

com os fundos comunitários do Portugal2020. --------------------  

Privilegiámos sempre o diálogo e o consenso, procurando unir 

todos os Trancosenses e canalizando todas as nossas energias 

no progresso e desenvolvimento do concelho. ---------------------  

Conscientes do trabalho realizado, votamos favoravelmente os 

documentos de prestação de contas do ano 2015. ----------------  

Trancoso, 21 de abril de 2016. --------------------------------------  

Os membros do PS no executivo municipal, a) Amílcar 

Salvador, b) Eduardo Pinto, c) João Paulo Matias, d) 

Humberto Almeida’. --------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas ao inventário de todos 

os bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e 

respetiva avaliação:  Seguidamente, foi presente o relatório do 

inventário do património municipal, em 31/12/2015. -------------  

A Câmara Municipal, dando cumprimento ao previsto na 

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

setembro, deliberou aprovar o documento referido. -------------  
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Mais, foi deliberado submetê-lo à apreciação e votação por 

parte da Assembleia Municipal, em conformidade com o 

previsto na alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. ----------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 2.ª 

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: De seguida, foi presente a 2.ª 

revisão às grandes opções do plano e ao orçamento da receita e 

da despesa, para o corrente ano de 2016, com um reforço global 

de 275.190,01€. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar os 

referidos documentos, com um reforço de receita e de despesa, 

no montante global de 275.190,01€, com a abstenção dos 

senhores vereadores do PSD. ---------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

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

*A17*  Apreciação do relatório de acompanhamento ao Programa 

de Apoio à Economia Local, a submeter à apreciação por 

parte da Assembleia Municipal:  Seguidamente, foi presente 

informação da divisão financeira a remeter, para efeitos de 

análise e avaliação da execução do Programa de Apoio à 

Economia Local e do Programa de Ajustamento Financeiro que 
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lhe está subjacente, os documentos de acompanhamento da 

execução do referido programa, elaborados com referência a 31 

de dezembro de 2015. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou 

submeter os documentos de acompanhamento da 

implementação do Programa de Apoio à Economia Local à 

apreciação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso. --  

*A18*  Análise, discussão e votação acerca de proposta de acordo a 

celebrar entre o Município e a Biosfera, Lda, relativamente 

às transações homologadas por sentenças nos processos nos .  

348/13.4BECTB, 349/13.2BECTB, 350/13.6BECTB, 

351/13.4BECTB e 352/13.2BECTB que correram termos no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte 

proposta, acerca do assunto referido em epígrafe, que se 

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

------------------------------‘Proposta  --------------------------------  

‘No âmbito dos processos a seguir identificados, o Município 

foi condenado a pagar os seguintes montantes: -------------------  

- Proc. n.° 348/13.4BECTB: 65.100, 00€. -----------------------  

- Proc. n.° 349/13.2BECTB: 156.450,00€. ----------------------  

-Proc. n.° 350/13.6BECTB: 39.900,00€. ------------------------  

-Proc. n.° 351/13.4BECTB: 123.900,00€. -----------------------  
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- Proc. n.° 352/13.2BECTB: 55.650,00€. ------------------------  

- TOTAL: 441.000,00€ (quatrocentos e quarenta e um mil 

euros). ---------------------------------------------------------------  

Os referido processos foram intentados pela empresa Biosfera 

Lda., tendo o anterior Presidente da Câmara, Dr. Júlio 

Sarmento, assinado termos de transação (acordos) a 

reconhecer a dívida a favor do município. ------------------------  

A dívida reporta-se a um conjunto de obras realizadas na área 

das freguesias de Vila Franca das Naves, Vilares, Castanheira, 

Póvoa do Concelho e Torres. ----------------------------------------  

Tais obras foram realizadas sem que qualquer procedimento 

concursal tenha decorrido na Câmara Municipal.  ----------------  

Conforme despacho de 8 de Novembro de 2013 e face às 

dúvidas que suscitou a celebração dos termos de transação, 

determinou-se a sua análise jurídica sendo que, enquanto tal 

não sucedesse, os montantes a que o Município foi condenado 

não foram considerados na sua contabilidade, como 

pagamentos em atraso. -----------------------------------------------  

Entretanto, esta maioria procedeu à análise jurídica aos 

termos de transação celebrados. Dessa análise, resulta que, 

tendo as transações sido homologadas por sentenças e tendo 

estas já transitado em julgado, torna-se muito difícil  o 

Município reagir judicialmente contra as mesmas. ---------------  
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As hipóteses de reacção judicial, como seja a acção de revisão 

e a oposição à execução, revelam-se de muito difícil alcance. --  

Com efeito, perante a força do caso julgado de que estão 

revestidas tais sentenças, não se vislumbram mecanismos 

judiciais que possam abalar as mesmas e dentro dos prazos que 

a lei processual civil impõe, designadamente no que diz 

respeito à acção de revisão. -----------------------------------------  

Dispõe o art.º 619.º do Cód. Proc. Civil que "Transitada em 

julgado a sentença ou o despacho saneador que decida do 

mérito da causa, a decisão sobre a relação material 

controvertida fica a ser obrigatória dentro do processo e fora 

dele, nos limites fixados pelos artigos 580.º e 581.º, sem 

prejuízo do disposto nos artigos 696.º a 702.°". ------------------  

Também o art.º 621.º do aludido diploma prevê que "A sentença 

constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que se 

julga; (.. ..)".  -----------------------------------------------------------  

Dos fundamentos de oposição à execução plasmados nos artigo 

729.º do aludido diploma, apenas se vislumbra como plausível 

o recurso à al. i). "Tratando-se de sentença homologatória de 

confissão ou transação, qualquer causa de nulidade ou 

anulabilidade do acto". ----------------------------------------------  

Entretanto, foram decorrendo conversações entre a empresa 

Biosfera e o Município. ----------------------------------------------  
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A empresa Biosfera tem vindo a faturar (faturas n.º 

2015/15001, 2016/16001, 2016/16003) ao Município os juros 

vencidos, à taxa comercial, que ascendem já, nesta data, na 

quantia de 88.128,72€ (oitenta e oito mil, cento e vinte e oito 

euros e setenta e dois cêntimos). -----------------------------------  

Ademais, é do conhecimento desta maioria que, em pleno 

período de campanha para as eleições autárquicas de 2013, a 

pedido do então Presidente da Câmara, Dr. Júlio Sarmento, a 

referida empresa realizou um conjunto de obras, 

designadamente no caminho da Quinta da Cabana. --------------  

Uma vez mais, tais obras não foram precedidas de qualquer 

procedimento concursal o que, aliás, já foi objeto de denúncia 

à Policia Judiciária da Guarda e à Inspeção Geral de 

Finanças. --------------------------------------------------------------  

No âmbito das conversações entre as partes, foi possível 

alcançar um acordo que, na nossa perspetiva, acautela o 

interesse público e permite evitar maiores encargos financeiros 

para o Município, no futuro. ----------------------------------------  

Através do acordo alcançado, a empresa Biosfera renuncia aos 

juros legais vencidos que, sem prejuízo dos valores já 

faturados, ascendem já, nesta data, na quantia de 88.128,72€. -  

A empresa Biosfera renuncia, ainda, ao direito de reclamar, 

pela via judicial ou extrajudicial, o pagamento de outras obras 
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realizadas sem procedimento concursal.  ---------------------------  

É, hoje, jurisprudência dominante que, apesar da ausência de 

procedimento concursal, os Municípios podem ser condenados 

no pagamento de obras não concursadas, através da declaração 

de nulidade dos respetivos contratos ou, a título subsidiário, 

através do Instituto do enriquecimento sem causa, previsto no 

art.º 473.º do Cód. Civil.  --------------------------------------------  

Veja-se, a título de exemplo, os seguintes acórdãos do Supremo 

Tribunal de Justiça: --------------------------------------------------  

17-12-2008 ------------------------------------------------------------  

EMPREITADA ---------------------------------------------------------  

NULIDADE ------------------------------------------------------------  

EFEITOS ---------------------------------------------------------------  

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ----------------------------------  

JUROS DE MORA-----------------------------------------------------  

I - É nula, face ao disposto nos artºs 220° e 294° do C. Civil, 

no art.º 48.°, n.° 2, do DL 256/86 (cf. no mesmo sentido o n.º 2 

do art.º 47.º do DL n.º 405/93, de 10/12) e no art.  184° do CPA, 

uma relação contratual estabelecida entre uma Câmara e um 

empreiteiro, com vista à construção, mediante retribuição, de 

uma obra pública, visando a satisfação de necessidades 

públicas e que não foi reduzida a escrito. -------------------------  

II - No domínio da nulidade do contrato e do seu regime 
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especial de restituição de tudo o que tiver sido prestado (art.º 

289.º do C. Civil), está vedado o recurso aos princípios do 

enriquecimento sem causa, em função do carácter subsidiário 

deste (art.º 474.º do C. Civil).  --------------------------------------  

III - A declaração de nulidade do negócio jurídico tem efeito 

retroactivo, devendo ser restituído tudo o que tiver sido 

prestado. (art.º 289.°, n.º 1 do C. Civil).  --------------------------  

IV - Todavia, nos contratos de execução continuada, como é o 

caso da empreitada, em que uma das partes beneficie do gozo 

dos serviços cuja restituição em espécie não é possível, a 

nulidade não deve abranger as prestações já efectuadas, 

produzindo o contrato os seus efeitos como se fosse válido em 

relação ao tempo durante o qual esteve em execução. -----------  

V - De harmonia com o exposto quem executou a obra tem 

direito ao recebimento de juros de mora, a calcular nos termos 

dos artºs 189.º e n° 1 do artº 190.º do citado DL 256/86. --------  

SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ------------------------  

18-02-2010 ------------------------------------------------------------  

PLENO DA SECÇÃO DO CA ----------------------------------------  

JOÃO BELCHIOR -----------------------------------------------------  

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS ----------  

NULIDADE ------------------------------------------------------------  

EFEITOS ---------------------------------------------------------------  
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ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ----------------------------------  

OPOSIÇÃO DE ACÓRDÃOS -----------------------------------------  

I - A decisão relativa à questão preliminar da existência de 

oposição pode ser alterada no julgamento final do recurso (cf.  

n.º 3 do art.  766.° do CPC, anterior redacção). ------------------  

II - No domínio da nulidade do contrato e do seu regime 

especial de restituição de tudo o que tiver sido prestado (art.  

289°, n° 1 do C. Civil),  está vedado o recurso aos princípios do 

instituto do enriquecimento sem causa, em função do carácter 

subsidiário deste. -----------------------------------------------------  

III - A declaração de nulidade do negócio jurídico tem efeito 

retroactivo, devendo ser restituído tudo o que tiver sido 

prestado. (art.º 289.º, n.º 1 do C. Civil).  --------------------------  

IV - Mas, não sendo possível nos contratos de execução 

continuada, como é o caso da empreitada - em virtude de a 

obra feita nunca mais poder ser restituída -, a restituição em 

espécie, haverá, então, que condenar o réu no pagamento do 

"valor correspondente" à utilidade advinda da sua realização.  

Face à jurisprudência indicada, ainda que o Município 

lograsse obter a declaração de nulidade dos referidos termos 

de transação, sempre poderia a empresa Biosfera, de seguida, 

interpor nova acção para reclamar o pagamento do preço pelas 

obras realizadas, invocando para tal a nulidade dos contratos 
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de empreitada, por não terem sido reduzidos a escrito e em 

violação do código de contratação pública. -----------------------  

O mesmo será dizer que, face à jurisprudência pacifica e 

dominante sobre este matéria, além do risco, que consideramos 

apreciável face ao trânsito em julgado das sentenças que 

homologaram os termos de transação, o eventual sucesso da 

declaração de nulidade dos mesmos, pouco ou nenhum efeito 

útil teria, face pelo à possibilidade da empresa empreiteira, 

logo de seguida, reclamar o pagamento do preço, invocando a 

nulidade dos contratos de empreitada. -----------------------------  

Face ao exposto e considerando em resumo: ----------------------  

- Os juros legais vencidos atrás referidos; ---------------------  

- A possibilidade da Biosfera reclamar o pagamento de 

outras obras realizadas, sem procedimento concursal e que 

ascendem a milhares de euros; --------------------------------  

- O risco iminente de penhora dos bens do domínio privado 

do Município, designadamente das suas receitas, o que, 

face às dificuldades económicas que atravessa o 

Município, constituiria um importante, senão mesmo 

decisivo, estrangulamento financeiro e consequentes 

dificuldades de gestão; -----------------------------------------  

- A escassez e fragilidade dos mecanismos jurídicos que o 

Município dispõe para invocar a nulidade das sentenças 



 
 

Ata  n . º    0 8  /  2 01 6 .    Reuniã o  de    21 -0 4 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

transitadas em julgado que homologaram as transações 

celebradas; -------------------------------------------------------  

- O facto de que, ainda que o Município tivesse sucesso 

através de oposições às execuções ou recurso de revisão, 

sempre seria condenado através da invocação da nulidade 

do contrato e/ou instituto de enriquecimento sem causa, 

mediante acção interposta pela Biosfera, contra o 

Município, para o efeito. ---------------------------------------  

Entende-se que o acordo, cuja minuta se transcreve de seguida, 

acautela o interesse público, porquanto representa uma 

poupança significativa consubstanciada: --------------------------  

- No perdão de juros legais vencidos; ---------------------------  

- Na renúncia da Biosfera ao direito de reclamar o 

pagamento de outras obras realizadas, sem procedimento 

concursal, designadamente o alcatroamento do caminho 

para a Quinta das Cabanas e cujo preço ascenderia a 

largos milhares de euros; --------------------------------------  

- Nos honorários, custas judiciais e outras despesas que os 

mecanismos legais ao alcance do Município implicariam. -  

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

no sentido de aprovar novo acordo entre o Município e a 

empresa Biosfera, Lda., no âmbito das acções supra 

identificadas e cuja minuta se transcreve de seguida: -----------  
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-----------------------------ACORDO ---------------------------------  

Entre, ------------------------------------------------------------------  

PRIMEIRO OUTORGANTE: Município de Trancoso, pessoa 

coletiva n.º 501143726, com sede na Praça do Município, 6420-

107 Trancoso; ---------------------------------------------------------  

SEGUNDA OUTORGANTE: Biosfera, Construções Unipessoal 

Limitada, pessoa coletiva n.º 508307880, com sede em lugar da 

Pega, EN n.º 221, 6400-417 Pinhel, --------------------------------  

É celebrado o presente acordo que se vai reger pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------------  

-----------------------Cláusula Primeira -----------------------------  

A segunda Outorgante intentou, no Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Castelo Branco, os processos judiciais a seguir 

identificados: ----------------------------------------------------------  

a) Processo n.º 348/13.4BECTB, contra o primeiro 

Outorgante e a Junta de Freguesia de Castanheira; --------  

b) Processo n.º 349/13.2BECTB, contra o primeiro 

outorgante e a Junta de Freguesia de Vila Franca das 

Naves; ------------------------------------------------------------  

c) Processo n.º 350/13.6BECTB, contra o primeiro 

outorgante e a Junta de Freguesia de Vilares; --------------  

d) Processo n.º 351/13.4BECTB, contra o primeiro 

outorgante e a Junta de Freguesia de Carnicães; -----------  
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e) Processo n.º 352/13.2BECTB, contra o primeiro 

Outorgante e a Junta de Freguesia de Torres. ---------------  

-----------------------Cláusula Segunda -----------------------------  

Através de termos de transação, homologados por sentenças 

transitadas em julgado e assinados pelo anterior Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Júlio José Saraiva Sarmento, em 

representação do Primeiro Outorgante, pelo legal 

representante da Segunda Outorgante e pelos Presidentes de 

Junta supra identificados, foi o Primeiro Outorgante 

condenado a pagar as quantias a seguir discriminadas e 

afastada a responsabilidade das Juntas de Freguesia:-----------  

a) 65.100,00€ (sessenta e cinco mil e cem euros); -------------  

b)156.450,00€ (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e 

cinquenta euros); ------------------------------------------------  

c) 39.900,00€ (trinta e nove mil e novecentos euros); ---------  

d) 123.900,00€ (cento e vinte e três mil e novecentos euros);  

e) 55.650,00€ (cinquenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta 

euros). ------------------------------------------------------------  

TOTAL: 441.000,00€ (Quatrocentos e quarenta e um mil 

euros). ------------------------------------------------------------  

-----------------------Cláusula Terceira -----------------------------  

Mediante o presente documento, o Primeiro e a Segunda 

Outorgante declaram que chegaram a novo acordo, quanto ao 
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montante dos créditos devidos, no âmbito dos processos 

judiciais identificados na cláusula primeira e segunda. ---------  

-----------------------Cláusula Quarta -------------------------------  

Em conformidade, a Segunda Outorgante aceita reduzir o 

montante do crédito total, assente nos referidos processos 

judiciais, no montante de 441.000,00€ (quatrocentos e quarenta 

e um mil euros), para o montante de 440.000,00€ (quatrocentos 

e quarenta mil euros), de que o Primeiro Outorgante se 

confessa devedor à segunda Outorgante. --------------------------  

-----------------------Cláusula Quinta -------------------------------  

A Segunda Outorgante declara, assim, que renuncia ao 

montante de 1.000,00€ (mil euros), a que tinha direito, através 

das sentenças proferidas nos processos identificados na 

cláusula primeira. ----------------------------------------------------  

-----------------------Cláusula Sexta ---------------------------------  

A Segunda Outorgante declara, ainda, que renuncia aos juros 

legais, à taxa comercial, a que tinha direito, através das 

referidas sentenças e que, à presente data, perfaziam a quantia 

de 88.128,72€ (oitenta e oito mil, cento e vinte e oito euros e 

setenta e dois cêntimos). ---------------------------------------------  

-----------------------Cláusula Sétima -------------------------------  

No prazo de 15 dias, a contar da assinatura do presente 

acordo, a Segunda Outorgante obriga-se a proceder à anulação 
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das faturas relativas aos juros legais vencidos e não pagos, 

emitidas até à presente data, a favor do Primeiro Outorgante, 

designadamente as faturas n.º 2015/15001, 2016/16001 e 

2016/16003 ou outras emitidas de que o primeiro outorgante 

não tenha conhecimento. ---------------------------------------------  

-----------------------Cláusula Oitava -------------------------------  

O Primeiro Outorgante obriga-se a pagar a referida quantia de 

440.000,00€ (quatrocentos e quarenta mil euros), através de 9 

(nove) prestações mensais sucessivas, até ao dia 30 de cada 

mês, sendo as primeiras 7 (sete) de 40.000,00€ (quarenta mil 

euros) cada e as últimas 2 (duas), correspondentes aos meses 

de Novembro e Dezembro de 2016, de 80.000,00€ (oitenta mil 

euros) cada, sendo que a primeira prestação deverá ser paga 

até ao dia 30 de Abril de 2016. -------------------------------------  

-----------------------Cláusula Nona ---------------------------------  

Com o pagamento da última prestação, a Segunda Outorgante 

considera-se integralmente ressarcida de todos os créditos que 

lhe eram devidos pelo Primeiro Outorgante, no âmbito dos 

processos judiciais supra identificados, pelo que prescinde do 

direito de reclamar, pela via judicial ou extra-judicial, tais 

pagamentos, designadamente através de processos de execução.  

-----------------------Cláusula Décima-------------------------------  

Através do presente acordo, a Segunda Outorgante reconhece 
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que o Primeiro outorgante nada mais lhe deve, designadamente 

por outras obras realizadas até à presente data e que não 

constam nos processos judiciais identificados na cláusula 

primeira. ---------------------------------------------------------------  

Por corresponder à plena e fiel vontade dos outorgantes, vai o 

presente acordo ser assinado em duplicado, ficando um 

original, certificado mediante termo de autenticação, na posse 

de cada um dos outorgantes. ----------------------------------------  

O Primeiro Outorgante: ---------------------------------------------  

A Segunda Outorgante.’ ----------------------------------------------  

*A19*  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 

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

*A20*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A21*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12h30m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 
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senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 


