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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 12 DE JULHO DE 2017. -----------------------  

*A1* Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2017, 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, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A3* Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 26 

do passado mês de junho 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 
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edifício dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no 

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

130, datado de 11 do corrente mês de julho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 972.754,85€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 190.418,57€. ----------------  

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

*A5* Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis. ----------------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de junho. -  

Ponto 4:  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

aumento do número de compartes, com manutenção 

indivisível de um prédio rústico. ---------------------------  

Ponto 5:  Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  3, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR de Courelas”. ---------------------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas ao auto de 
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medição de trabalhos n.º  3, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo”. ------------  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

lançamento de concurso e à nomeação do júri,  destinados 

à “Aquisição de uma Varredora / Aspiradora Elétrica de 

Limpeza Urbana”. --------------------------------------------  

Ponto 8: Apreciação dos relatórios, respeitantes ao 2.º  

semestre/2016 e ao ano de 2016, enviados pela empresa 

“Águas da Teja, S.A.”. ---------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

minuta do termo de transação a outorgar entre o 

Município de Trancoso e a sociedade “Aurélio Lopes, 

Limitada”, no âmbito do processo n.º 333/14.9BECTB 

que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Castelo Branco. -----------------------------------------------  

Ponto 10:  Apreciação da 8.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e da 6.ª alteração às grandes opções 

do plano para 2017. ------------------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas a dois 

pedidos de indemnização, por danos ocorridos em 

viaturas. --------------------------------------------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

apoio. ----------------------------------------------------------  
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ORDEM DO DIA 

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

da Câmara para informar que o ponto 7 da ordem de trabalhos, 

respeitante à aquisição de uma varredora / aspiradora elétrica, 

iria ser retirado da mesma, uma vez que, só por lapso, consta 

dessa ordem de trabalhos. Acrescentou que se trata da aquisição 

de um equipamento cujo preço base é de 117.000€ e, como tal,  

em conformidade com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, a entidade competente para autorizar 

a despesa é o Presidente da Câmara. -------------------------------  

*A7* De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues para 

perguntar se a Câmara Municipal tinha conhecimento das obras 

que estavam a ser executadas na linha da Beira Alta, 

nomeadamente em Vila Franca das Naves, com a possível 

criação de Parques de Contentores. ---------------------------------  

Referiu, ainda, que Vila Franca das Naves tem um terreno que 

poderá ser disponibilizado para o efeito, criando empregos. ----  

Em resposta, o senhor vereador Eduardo Pinto disse que a 

empresa responsável pelas obras de remodelação da linha havia 

pedido dispensa de licença de ruído, na concretização das 

obras. -------------------------------------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara 

acrescentou que a Câmara Municipal iria estar atenta e iria 
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informar a empresa “Infraestruturas de Portugal, S.A.” da 

situação, procurando, sempre, valorizar Vila Franca das Naves.  

*A8* 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 

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

fundos disponíveis para o mês de julho de 2017, verificando-se 

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

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais 

redações, bem como o previsto no n.º  1 do artigo 64.º da Lei n.º  

42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as deliberações relativas 

à antecipação de fundos correspondentes às comparticipações 

comunitárias aprovadas e homologadas, referentes aos projetos 

de Requalificação das ETAR’s da Quinta do Seixo e das 

Courelas, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no montante de 1.005.583,00€. ----  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

Dispensa de licenças de utilização:  -------------------------------  

*A9* Em seguida, foi presente o requerimento número 295 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 28 do 

passado mês de junho, de Berta Maria Fernandes Mateus 

Brízido, residente em Castaíde, na qualidade de proprietária, a  

solicitar isenção de licença de utilização  de uma habitação, sita 
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na rua da Igreja, em Castanheira, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 254 da Freguesia de  Castanheira, uma vez 

que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 306 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de julho, de Emília da Silva Abílio, residente 

em Granja, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uns arrumos, sitos no lugar de Vais, em 

Moimentinha, inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 

300 da Freguesia de Moimentinha, uma vez que os mesmos 

foram construídos antes da entrada em vigor do Decreto - Lei  

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 314 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 10 do 

corrente mês de julho, de Adelaide Maria Soares dos Reis Pena, 

residente em Viseu, na qualidade de cabeça de casal da herança 

de João António dos Reis Ferreira, a solicitar isenção de 

licença de utilização de um palhal,  sito na rua da Praça, em 
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Esporões, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1468 da 

Freguesia de Moreira de Rei, uma vez que o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 319 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

11 do corrente mês de julho, de Luís Manuel Baptista da 

Fonseca, residente em Cascais, na qualidade de cabeça de casal  

da herança de José Joaquim Damas da Fonseca, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita em 

Garcia Joanes, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

316 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. --------  

*A13*  Em seguida, foi presente o requerimento número 320 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 12 do 

corrente mês de julho, de José Carlos Pinheiro Augusto, 

residente em Aldeia Nova, na qualidade de proprietário, a  

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 
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na rua do Terreiro, em Aldeia Nova, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 217 da Freguesia de Aldeia Nova, 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. --------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 321 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

12 do corrente mês de julho, de José Carlos Pinheiro Augusto, 

residente em Aldeia Nova, na qualidade de proprietário, a  

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na rua do Terreiro, em Aldeia Nova, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 218 da Freguesia de Aldeia Nova, 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. --------  

*A15*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de junho:  De 

seguida, foi presente informação da divisão de obras, ambiente,  

estruturas e equipamento urbano, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de junho, 

designadamente as que estão sujeitas a autorização de 
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utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34.º  do 

Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

“Licenças: -------------------------------------------------------------  

Construção de um armazém agrícola, n.º 16, em nome de 

João Manuel Rosa Pinto, sito no lugar de Carvalhal, em 

Sebadelhe da Serra; ------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n.º 17, em nome de Joaquim 

Dias, sita no lugar de Forno da Telha, em Vila Franca 

das Naves; -----------------------------------------------------  

Alteração de uma habitação, n.º 18, em nome de Maria 

Arlete Baptista Almeida Ribeiro, sita no Largo da 

Capela, em Golfar - Moreira de Rei; -----------------------  

Legalização da alteração de um edifício, em nome de 

herdeiros de Firmino Manuel dos Santos, sito no Bairro 

Senhor dos Aflitos, em Trancoso. ---------------------------  

Autorização de Utilização: ------------------------------------------  

Habitação, n.º 17, em nome de Maria Fernanda Pinto 

Moreira Bernardo, sita no Loteamento da Quinta Dona 

Maria - lote 14, em Trancoso; ------------------------------  

Comércio, n.º 18, em nome de Lúcia Maria Amante Dias da 

Silva, sito na Rua da Corredoura, em Trancoso; ---------  
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Garagem/Arrumos, n.º 19, em nome de Assembleia de 

Compartes dos Baldios de Aldeia Velha, sita na Rua da 

Escola, n.º 10, em Aldeia Velha. ----------------------------  

Informações Prévias: -------------------------------------------------  

Construção de um edifício destinado a exploração de 

cunicultura, em nome de Andrade & Delgado, Limitada, 

sito no lugar de Fonte da Urtiga, em Vila Franca das 

Naves.” --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

aumento do número de compartes, com manutenção 

indivisível de um prédio rústico: Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 291 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 26 do passado mês de junho, de 

Pedro Filipe Nunes Pintassilgo e Tânia Sofia Almeida Pinto, a 

solicitar parecer favorável à constituição do aumento de número 

de compartes (dois), no prédio rústico sito no lugar de “Corga”, 

de freguesia de Palhais, descrito na Conservatória do Registo 
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Predial de Trancoso sob o número 111/19880721 e inscrito na 

matriz sob o artigo 1136. --------------------------------------------  

A divisão de obras, ambiente e equipamento urbano, sobre o 

assunto em apreço, informou o seguinte: --------------------------  

‘Trata o presente processo do pedido de aumento de compartes 

para 2, de um artigo inscrito na matriz sob o n.º. 1136 da 

Freguesia de Palhais, no âmbito do disposto no artigo 54° da 

Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com ulteriores alterações, 

conjugado com o disposto nos artigos 1376.º e seguintes do 

Código Civil.  ----------------------------------------------------------  

De acordo com a análise dos elementos constantes do processo, 

o artigo situa-se fora de zona urbana e tem uma área de 

9.993,00 m2. -----------------------------------------------------------  

Dada a localização do artigo, fora de zona urbana e atendendo 

a que, de acordo com o disposto na Portaria n.º.  202/70, a 

Unidade de Cultura para Terrenos de Sequeiro, na região da 

Guarda, é de 30.000,00 m2, propõe-se a emissão de Parecer 

Desfavorável à presente pretensão, dado que a divisão do 

artigo nunca respeitaria a Unidade de Cultura referida.’ -------  

O senhor vereador Eduardo Pinto exarou a seguinte proposta 

que se transcreve na integra: ----------------------------------------  

‘Os Requerentes, Pedro Filipe Nunes Pintassilgo e Tânia Sofia 

Almeida Pinto, identificados no ofício em anexo, deram 
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entrada, em 26-06-2017, na secção de obras particulares desta 

Câmara, do ofício número 291 a solicitar a emissão de parecer 

favorável à constituição do aumento de compartes (2), no 

âmbito do art.º.  54° da Lei n.º 64/2003, de 23/8, relativo ao 

prédio rústico inscrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o n.º 111/19880721 e inscrito na matriz sob o 

artigo 1136, da freguesia de Palhais, deste concelho. -----------  

No referido ofício, afirmam, designadamente: --------------------  

1 - que “vivem em união de facto.. .”; ---------------------------  

2 - que “necessitam, com urgência, de realizar a escritura de 

compra e venda daquele prédio, com vista à contração de 

empréstimo bancário.. .”; ---------------------------------------  

3 - que “a escritura irá ser outorgada em comum e sem 

determinação de parte”. ----------------------------------------  

Submetido o requerimento à análise dos serviços técnicos da 

Câmara, estes informaram, conforme documento anexo, que o 

artigo em que os requerentes pretendem efetuar o aumento do 

número de compartes para dois, se situa fora da zona urbana e 

tem uma área de 9.993,00 m2. --------------------------------------  

Informaram ainda que, sendo a localização fora de zona 

urbana e atendendo a que, de acordo com o disposto na 

Portaria n.º 202/70, de 21 de abril,  a Unidade de Cultura para 

Terrenos de Sequeiro é, na região da Guarda, de 30.000 m2, se 
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propõe a emissão de "Parecer Desfavorável" à pretensão dos 

requerentes, "dado que a divisão do artigo nunca respeitaria a 

Unidade de Cultura referida", deixando à consideração 

superior. ---------------------------------------------------------------  

Da análise à informação dos serviços resulta, claramente, que 

a sua proposta de parecer desfavorável advém, em exclusivo, 

da preocupação em garantir e acautelar o cumprimento do 

disposto no artigo 1.º da citada Portaria, pressupondo que o 

objetivo dos Requerentes visa a divisão do referido prédio 

rústico. Ora, a fundamentação dos requerentes, para a 

obtenção do parecer favorável, é de sentido totalmente oposto,  

indiciando a manutenção indivisível do artigo. -------------------  

Por outro lado, a Câmara Municipal, em resposta a um 

requerimento com idêntico objetivo e fundamentos análogos, 

em sua reunião de 02-julho-2009, tomou a seguinte 

deliberação: -----------------------------------------------------------  

“.. . considerar que a venda a 2 titulares que se dispõem a viver 

em comum, construindo uma única habitação, não resulta 

parcelamento físico do prédio, pelo que, nos termos do artigo 

54.º,  é de deferir o pedido do aumento de número de 

compartes.” -----------------------------------------------------------  

Acresce ainda que, segundo o disposto no n.º 2 do artigo 54.º  

da Lei n.º 64/2003, de 23/8, “O parecer previsto no número 
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anterior só pode ser desfavorável, com fundamento em que o 

ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 

violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, 

nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir,  

para qualquer rendibilidade económica não urbana." -----------  

Em consequência, atentos os fundamentos aduzidos pelos 

requerentes no seu ofício, o teor da informação técnica dos 

serviços, bem como a deliberação da Câmara Municipal de 02-

julho-2009, acima referida, proponho, ao abrigo do disposto no 

n.º 1 da Lei n.º 64/2003, de 23/08, que a Câmara Municipal 

delibere emitir parecer favorável à constituição do aumento de 

compartes para dois, relativamente ao prédio rústico 

supraidentificado. ----------------------------------------------------  

À reunião.’ ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, emitindo parecer 

favorável à constituição do aumento de compartes para dois, 

relativamente ao prédio rústico referido. -------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 3, respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR de Courelas”: De seguida, foi presente informação do 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a  

dar conta que o auto de medição está em conformidade com os 
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trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

constantes da proposta, importando no valor de 28.216,75€, a 

que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 28.216,75€. --------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 3, respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR da Quinta do Seixo”: Seguidamente, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários constantes da proposta, importando no valor de 

34.210,89€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 34.210,89€. --------------  

*A19*  Apreciação dos relatórios, respeitantes ao 2.º semestre/2016 

e ao ano de 2016, enviados pela empresa “Águas da Teja,  

S.A.”:  ------------------------------------------------------------------  

De seguida, foram presentes os relatórios referentes à 

Concessão da Exploração do Sistema de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água e do Sistema de Recolha, Tratamento e 
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Rejeição de Efluentes do Concelho de Trancoso, respeitantes ao 

segundo semestre de 2016 e à totalidade do ano de 2016, 

enviados pela empresa “Águas da Teja, S.A.”. --------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos relatórios 

supra referidos. -------------------------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à minuta 

do termo de transação a outorgar entre o Município de 

Trancoso e a sociedade “Aurélio Lopes, Limitada”, no 

âmbito do processo n.º 333/14.9BECTB que corre termos no 

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

Seguidamente, foi presente a seguinte proposta que se 

transcreve na integra: ------------------------------------------------  

-------------------------------PROPOSTA -----------------------------  

Corre termos contra o Município a ação n.º 333/14.9BECTB, 

no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo de Branco. -----  

Na referida ação, a empresa Aurélio Lopes, Limitada reclama 

ao Município o pagamento da quantia de 1.825.666,04€ (um 

milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta 

seis euros e quatro cêntimos), referente a um conjunto de obras 

que o anterior Presidente da Câmara, Júlio Sarmento, mandou 

executar, verbalmente, sem prévio procedimento concursal e 

redução a escrito do respetivo contrato de empreitada de obras 

públicas. ---------------------------------------------------------------  
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A ação foi oportunamente contestada pelo Município que 

requereu a realização de uma peritagem às obras, a fim de 

apurar o seu custo. ---------------------------------------------------  

A peritagem apurou que as obras tiveram um custo global de 

1.080.363,31€ (um milhão, oitenta mil,  trezentos e sessenta e 

três euros e trinta e um cêntimos), a que acresce o IVA, à taxa 

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

Concluída a peritagem e em conformidade com o principio 

adotado pela maioria do atual executivo de não proceder ao 

pagamento resultante de ações em curso, por obras não 

concursadas, sem a realização de uma prévia peritagem, o 

Município e a empresa Aurélio Lopes, Limitada lograram a 

obtenção de um acordo no montante de 1.009.522,45€ (um 

milhão, nove mil,  quinhentos e vinte e dois euros e quarenta e 

cinco cêntimos), com IVA incluído. ---------------------------------  

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

- Considerando que o acordo alcançado representa uma 

poupança, na ordem de 800.000,00€ (oitocentos mil euros), 

para o Município; ----------------------------------------------------  

- Considerando a jurisprudência dos Tribunais superiores,  

segundo a qual, mediante a declaração de nulidade do contrato 

verbal de empreitada de obra pública ou, a título subsidiário, 

do instituto do enriquecimento sem causa, o dono da obra, 
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neste caso concreto, o Município de Trancoso, é condenado a 

pagar o preço das obras, ainda que sem prévio procedimento 

concursal e respetivo contrato escrito de empreitada de obra 

pública. ----------------------------------------------------------------  

Veja-se, a título de exemplo: ----------------------------------------  

- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 16/09/2009;  

- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 18/02/2010;  

- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 17/12/2008;  

- Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, de 

06/03/2014; ---------------------------------------------------------  

- Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, de 

20/02/2014; ---------------------------------------------------------  

- Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, de 

22/06/2012; ---------------------------------------------------------  

-Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, de 

17/04/2015. ---------------------------------------------------------  

- Considerando que o acordo alcançado prevê um prazo de 

garantia de 2 anos sobre as obras realizadas, a contar da 

sentença homologatória do termo de transação; ------------------  

- Considerando que, não fosse o acordo alcançado, o prazo 

legal de garantia de 5 anos já se encontraria esgotado, dada a 

data de execução das obras em causa, não tendo o Município a 

possibilidade de reclamar dos seus eventuais defeitos; ----------  
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- Considerando que o acordo prevê o pagamento da quantia 

acordada em prestações, ao contrário de uma sentença que 

condenaria o Município no pagamento imediato do montante 

total fixado, com graves consequências para a sua tesouraria; -  

- Considerando que se encontram acauteladas, através do 

referido acordo, as obrigações fiscais do empreiteiro, mediante 

a emissão das respetivas faturas e pagamento do IVA; ----------  

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere a aprovação da 

minuta do termo de transação, conferindo poderes ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal para a sua assinatura.’ -------  

Acerca deste assunto, usou da palavra o senhor vereador João 

Paulo Matias para realçar os seguintes aspetos constantes do 

termo de transação: ---------------------------------------------------  

- em tribunal, eram reclamados 1.825.000€, resultantes de obras 

realizadas no concelho; ----------------------------------------------  

- a peritagem avaliou essas obras em 1.080.000€, mais IVA; ---  

- fruto de negociações com o empreiteiro, conseguiu reduzir-se 

a dívida para 1.009.000€, já com IVA incluído; ------------------  

- como tal, obteve-se uma poupança de mais de 800.000€, em 

relação ao valor reclamado em Tribunal e cerca de 100.000€, 

em relação ao montante calculado pela peritagem; ---------------  

- conseguiu-se um faseamento suave no pagamento das 

prestações ao empreiteiro, não inviabilizando a concretização 
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de outros projetos; ----------------------------------------------------  

- apesar do tempo já decorrido, após a execução das obras, 

acordou-se um prazo de garantia para as mesmas de dois anos, a  

partir da sentença homologatória do Tribunal; --------------------  

- mais, o empreiteiro desistiu de reivindicar qualquer dívida 

resultante das obras executadas no parque de caravanismo que 

seriam da responsabilidade da TEGEC e dos trabalhos a mais 

que não fariam qualquer sentido, uma vez que não houve 

qualquer concurso, com mapas de trabalhos; ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, relativa à minuta do termo de transação 

a outorgar com a sociedade “Aurélio Lopes, Limitada”. -------  

Mais, foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para o outorgar. --------------------------------------------  

Votou contra a senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio 

que apresentou a seguinte declaração de voto: ------------------  

----------------------Declaração de Voto -----------------------------  

‘Voto contra, uma vez que o assunto só foi apresentado nesta 

reunião do executivo e, como tal,  não tive tempo, para o 

analisar e tomar uma posição acerca do mesmo.’ ----------------  

De seguida, em nome dos elementos do Partido Socialista 

presentes, o senhor vereador João Paulo Matias apresentou a 

seguinte declaração de voto: ----------------------------------------  
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----------------------Declaração de Voto -----------------------------  

‘A presente proposta vem respeitar dois princípios 

estabelecidos por este executivo, no inicio do seu mandado, 

amplamente divulgados em reuniões de Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal.  -----------------------------------------------  

Um primeiro principio, no sentido de trazer à reunião da 

Câmara Municipal, embora a Lei, em lado algum, assim o 

obrigue, os acordos plasmados em termos de transação, no 

âmbito de ações pendentes contra o Município e relativos a 

obras não concursadas, no sentido de se obter deliberações que 

os aprove. Como sabemos, o anterior Presidente da Câmara, 

designadamente nos meses de junho e julho de 2013, assinou 

diversos termos de transação, através dos quais vinculou o 

Município aos montantes que neles constavam. -------------------  

Tais termos de transação não resultaram de qualquer 

deliberação da Câmara Municipal, mas apenas e tão só da 

assinatura do anterior Presidente da Câmara. Assim, em ordem 

a um principio de transparência, embora, reitera-se, a Lei 

assim não o obrigasse, veio a presente proposta para 

apreciação do executivo e vereadores da oposição. --------------  

O segundo principio estabelecido por este executivo foi no 

sentido de o Município não pagar qualquer obra, no âmbito dos 

referidos processos, sem a prévia peritagem judicial.  -----------  
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Nestes termos e em obediência a estes dois princípios, veio a 

presente proposta a esta reunião do executivo. -------------------  

Acresce ainda que este executivo tem vindo a ser acusado de 

litigância judicial injustificada. Cumpre esclarecer, aqueles 

que assim o criticam, do seguinte: ---------------------------------  

- primeiro, o presente acordo representa, por via da referida 

litigância judicial do Município, uma poupança de cerca de 

800.000€; --------------------------------------------------------------  

- segundo, por via dessa mesma litigância judicial, a ação 

intentada pela Caixa Geral de Depósitos, na qual reclama ao 

Município o pagamento da quantia de 9.145.750,23€, foi 

declarada suspensa pelo Meritíssimo Juiz do Tribunal onde a 

mesma decorre e, embora tal decisão tenha sido objeto de 

recurso , a mesma não deixa de representar um claro indicio da 

razão que assiste ao Município e que levou à propositura da 

ação número 270/16.2BECTB, na qual se peticiona a 

declaração de nulidade de todos os contratos celebrados no 

âmbito da Parceria Público-Privada; ------------------------------  

- terceiro, ainda hoje, obtivemos a informação, por parte da 

mandatária do Município, doutora Fátima Ferreira, que a ação 

97/14.6TBGRD que corre termos no Tribunal da Comarca da 

Guarda e na qual era reclamado o montante de 199.99,82€ foi 

julgada totalmente improcedente. Pese embora ainda esteja a 
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decorrer o prazo para eventual recurso, uma vez mais esta 

decisão não deixa de representar um claro indicio de que a 

estratégia adotada por este executivo, no sentido de contestar 

todas as ações da responsabilidade do anterior executivo, foi a 

mais correta.’ ---------------------------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, os senhores vereadores do PSD 

apresentaram a declaração que se segue: ---------------------------  

----------------------Declaração de Voto -----------------------------  

‘Tendo em consideração que a presente declaração de voto, 

apresentada pelos membros do PS no executivo, é uma atitude 

de combate politico, os vereadores do PSD que compõem o 

atual executivo entendem que o que presidiu à realização das 

obras, nos mandatos anteriores, tinha a ver com o interesse e 

satisfação dos munícipes que, ao longo de anos e anos, as 

reclamavam. -----------------------------------------------------------  

É bom que se diga que, quando os anteriores executivos 

tomaram posse, o concelho não se encontrava infraestruturado, 

nem servido de água bastante para todos os munícipes. É bom 

não esquecer que, no verão de Trancoso, havia dias em que os 

munícipes tinham meia hora de água e que muitas das casas de 

banho dos estabelecimentos comerciais se encontravam 

fechadas. Com a construção da Barragem da Teja, a maior 

obra do século, no concelho de Trancoso, resolveram-se todos 
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os problemas atinentes ao abastecimento de água, no concelho. 

A essa época, foram pagos, a todos os proprietários, os 

terrenos ocupados e só quem não reclamou é que não recebeu.  

A maioria das ações propostas contra o Município dizem 

respeito a obras de infraestruturas que, como muito bem diz o 

senhor doutor João Paulo Matias, apesar de não terem tido 

concurso, teriam que ser pagas. Assim, entendemos nós que a 

maioria deste executivo deveria ter optado, em vez de via 

judicial,  por acordar com os credores, porquanto os mesmos, 

várias vezes, procuraram o executivo para resolver o problema 

dos montantes em dívida. --------------------------------------------  

Finalmente, a contestação de todas as ações movidas contra o 

Município era uma obrigação, a fim de evitar condenações de 

preceito, assim se salvaguardando os interesses do Município.’  

*A21*  Apreciação da 8.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e da 6.ª alteração às grandes opções do plano para 

2017:  -------------------------------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 8.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com um valor equivalente para o total de reforços e 

para o tal de diminuições, no montante de 97.500€ e a 

correspondente 6.ª alteração às grandes opções do plano que, 

por lapso, ainda não haviam sido objeto de apreciação por parte 

do executivo, ----------------------------------------------------------  
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a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

orçamentais verificadas nos referidos documentos, atendendo 

a que se trata de uma competência delegada no seu 

Presidente. ------------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas a dois pedidos de 

indemnização, por danos ocorridos em viaturas: --------------  

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1238 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 7 do passado mês de 

junho, de André Filipe Tabosa Lourenço, residente em 

Trancoso, a solicitar uma indemnização, pelos prejuízos 

causados na sua viatura, ocasionados pelo mau estado de 

conservação da via pública, na estrada de ligação da Póvoa do 

Concelho para Vila Franca das Naves. -----------------------------  

A divisão de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano, 

acerca do assunto antes referido prestou a seguinte informação.  

‘O requerente seguiu o "manual" de procedimentos que se deve 

fazer em situações destas, ou seja: ---------------------------------  

-Participou o ocorrido na G.N.R.; ----------------------------------  

-Levantou o auto feito pela G.N.R.; --------------------------------  

-Fez a participação, juntando o auto da G.N.R, fotografias do 

local e um orçamento de reparação. -------------------------------  

A G.N.R. fez a descrição dos factos e registou informação 

complementar. ---------------------------------------------------------  
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O requerente no seu ofício faz referência, supõe-se que, por 

engano, a 29 de maio de 2012. --------------------------------------  

No auto de ocorrência da G.N.R., designadamente na descrição 

dos factos e informações complementares, regista um pneu e 

jante danificados. No orçamento apresentado, constam dois 

pneus.’ -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 210.01€. --------------------------------------------  

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 1358 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 22 do passado mês de 

junho, de Fábio Daniel Tomás Rosa, residente em Rio de Mel, a  

solicitar uma indemnização, pelos prejuízos causados na sua 

viatura, ocasionados pelo arremesso de uma pedra, proveniente 

de um motorossador, operado por um funcionário do município, 

em Rio de Mel. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 264,93€. --------------------------------------------  

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

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1342 da 

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

de junho, do Grupo Desportivo e Recreativo de Aldeia Nova, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 

4.000€, destinado à concretização do seu plano de atividades 
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para 2017. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A25*  De seguida, foi presente o requerimento número 1631 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do corrente 

mês de julho, da Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, no valor de 50.000€, destinado à concretização do 

seu plano de atividades, para a época desportiva 2017/2018. ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 40.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1583 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do corrente mês 

de julho, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 50.000€, 

destinado à concretização do seu plano de atividades, para a 

época desportiva 2017/2018. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 45.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A27*  De seguida, foi presente o requerimento número 979 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 do passado mês 

de maio, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Fiães, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 
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5.000€, destinado a ajudar a suportar os custos inerentes à 

reparação e manutenção da Igreja de Fiães e da Capela de 

Seixas. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.750€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A28*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1199 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 2 do passado mês 

de junho, da AeneBeira – Associação Empresarial do Nordeste 

da Beira, com sede em Trancoso, a solicitar a atribuição de um 

apoio financeiro, no valor de 30.000€, destinado a ajudar a 

fazer face às despesas relacionadas com a organização e 

promoção da Feira de São Bartolomeu 2017. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 27.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

Não participaram na discussão e votação os senhores 

vereadores doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. ---  

*A29*  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 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A30*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  
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As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A31*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, 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 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


