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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014. ----------------  

*A1* Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2014, nesta cidade 

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

a Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

professor Amílcar Salvador e a comparência dos senhores 

vereadores Eduardo Pinto, doutor Paulo Matias, doutora Ivone 

Mouco, doutor João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio. ---------------------------------------------------  

*A2* Às 14,30 horas, 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 29 

do passado mês de outubro 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 unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá-la no site do Municipio. ---  
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*A4* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 217, datado de 11 do corrente mês de novembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 946.880,17€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 171.784,93€. ----------------  

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

*A5* Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

doutor João Rodrigues para formular as seguintes questões / 

sugestões: --------------------------------------------------------------  

‘1 – Na sequência dos resultados das últimas eleições 

autárquicas, apresentei a demissão de todos os cargos que 

ocupava. No entanto, hoje, o Eng.º Fernando Cabral 

acompanhado pelo Dr. Francisco Coelho estiveram no meu 

escritório, no sentido de obterem uma assinatura minha, como 

representante do município, na F.M.T.. Isto só acontece por 

falta de uma deliberação para me substituir naquelas funções. 

Não vou criar entraves e vou assinar o documento, mas  

excluo-me de quaisquer responsabilidades que daí possam 

advir. Entendo que a Câmara Municipal deveria tomar uma 

posição acerca deste assunto. ---------------------------------------  

2 – Solicitou-me a Junta de Freguesia de Reboleiro que, na 

sequência da aprovação do seu orçamento para 2015, já 
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entregue nos serviços do município, intercedesse no sentido de 

o mesmo ser tido em consideração, aquando da elaboração do 

orçamento municipal. Como este documento já foi elaborado e 

aprovado, penso que o mesmo deverá ser tido em conta, 

aquando de futuras revisões orçamentais. -------------------------  

3 – O senhor Presidente da União de Freguesias de Vila 

Franca das Naves e Feital informou-me que ainda não havia 

recebido o suplemento, prometido pelo senhor Presidente da 

Câmara, destinado ao Carnaval/2014 de Vila Franca das 

Naves. Disse-me, também, que havia solicitado à Câmara 

Municipal a concessão de dois apoios financeiros, um 

destinado ao Carnaval/2015 e outro para continuar a pagar o 

armazém que  uma anterior  junta de freguesia adquiriu,  

tendo-me acrescentado que a organização daquele evento, em 

2015, estava dependente da atribuição de um apoio financeiro 

adequado, por parte do executivo municipal, até final do 

próximo mês de dezembro. -------------------------------------------  

4 – Qual o ponto da situação, no que diz respeito à construção 

do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Trancoso? 

Quais os compromissos assumidos pela Câmara Municipal?’ ---  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou: -----------  

‘1 – No que diz respeito à F.M.T., agradeço a disponibilidade 

do senhor vereador em ajudar a desbloquear a situação que 
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não compreendo, uma vez que foi indicado o senhor vereador 

Eduardo Pinto, como representante do município.’ --------------  

Ainda acerca deste assunto, o senhor vereador Eduardo Pinto 

disse que não haveria qualquer impedimento na substituição do 

senhor vereador doutor João Rodrigues e que tal só não 

aconteceu, porque ainda não decorreu uma reunião da 

Assembleia Geral da F.M.T.. ----------------------------------------  

Intervindo, o senhor doutor Francisco Coelho acrescentou que. 

além da justificação apresentada pelo senhor vereador, havia 

ainda outro problema, uma vez que a Inspeção Geral de 

Finanças, de acordo com a legislação mais recente, considera a 

F.M.T., não como uma sociedade por quotas, mas sim como 

uma empresa municipal.  ---------------------------------------------  

Voltando a usar da palavra, para continuar a responder às 

questões formuladas pelo senhor vereador doutor João 

Rodrigues, o senhor Presidente da Câmara referiu: ---------------  

‘2 – O orçamento apresentado pela Junta de Freguesia de 

Reboleiro irá ter, em 2015, um tratamento semelhante aos das 

outras Juntas de Freguesia. Posso, no entanto, acrescentar que 

é intenção do atual executivo pagar, até final do ano, um 

compromisso assumido pela anterior Câmara Municipal, no 

montante de 7.500€, destinado a obras no complexo desportivo 

daquela localidade. ---------------------------------------------------  
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3 – No que diz respeito à União de Freguesias de Vila Franca 

das Naves e Feital, foi pago o apoio financeiro assumido, no 

montante de 4.500€, destinado ao Carnaval/2014 de Vila 

Franca das Naves. Relativamente ao Carnaval/2015 dessa 

localidade, a Câmara Municipal continuará a prestar o apoio 

possível, após a aprovação do orçamento para o próximo ano. 

Como tal, só em 2015 e não em 2014 é que poderá ser 

assumido o respetivo compromisso. Está a pensar-se na 

convocação de uma Assembleia Municipal, antes do próximo 

Carnaval, incluindo a concessão de um apoio financeiro que 

ajude a resolver esta situação. Como tal, a Junta da União de 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital deverá continuar 

a organizar aquele evento, contando com a colaboração da 

Câmara Municipal. Quanto ao armazém adquirido, o 

pagamento é para continuar em 2015. -----------------------------  

4 – Relativamente ao novo quartel dos Bombeiros Voluntários 

de Trancoso, houve evolução positiva, havendo já acordo para 

que a sua localização fique situada junto ao Ecomarché. Está 

tudo bem encaminhado entre o Município e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso e, como 

tal, está em vias de ser assinado um acordo entre as partes 

envolvidas. Serão comprados cerca de 6.000 m2 a, 

aproximadamente, 20€/m2. Penso que é bom local para o 
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município, para os bombeiros e para os trancosenses, próximo 

do IP2 e das autoestradas. Além disso, valorizar-se-á aquela 

zona, numa das entradas da cidade. Informo, ainda, que se tem 

estado em permanente contato com o senhor doutor Ricardo 

Carrilho, do POVT, que se tem mostrado bastante tolerante, 

aguardando o referido acordo.’ -------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: Em 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 

conta que, dando cumprimento ao disposto no nº 1 do artigo 7º 

do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho, havia sido 

calculado o valor dos Fundos Disponíveis para o mês de 

novembro de 2014, verificando-se que, no contexto das atuais 

condições definidas para o apuramento do valor em questão, 

existe, à presente data, um valor positivo, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 266.375,14€. -----------------------  

Informava ainda que, na determinação do valor dos Fundos 

Disponíveis, haviam sido observadas as disposições legais 

constantes da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei 

127/2012 de 21 de junho e as deliberações que a este respeito 

foram assumidas, em sede de reunião de executivo municipal,  

na sessão ordinária realizada no passado dia 16 de julho, bem 

como o despacho exarado pelo senhor Presidente da Câmara em 



 
 

Ata  n . º    2 1  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    12 -1 1 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

5 de agosto último. ---------------------------------------------------  

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

*A7* Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº 1, respeitante ao projeto ‘Implementação de 

Sinalética em Caminhos Históricos de Trancoso’: 

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição nº 1, elaborado pela empresa A2Z 

Consulting by Travel, Limitada, respeitante à empreitada em 

epígrafe, está em conformidade com os trabalhos realizados em 

obra e com os preços unitários registados na proposta, 

importando no valor de 4.320€, a que acresce o IVA à taxa em 

vigor. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos, no montante de 4.320€. ---------------------------------  

*A8* Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº 3, respeitante à empreitada ‘Valorização do 

Património Românico na Envolvente Rural de Trancoso’: De 

seguida, foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, a dar conta que o auto de 

medição nº 3, elaborado pela empresa Ana Lopes & Alexandra 

Andrade, Limitada, respeitante à empreitada em epígrafe, está 

em conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 
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preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

7.190,06€, a que acresce o IVA à taxa em vigor. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos, no montante de 7.190,06€. -----------------------------  

*A9* Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

despachos relativos a processos de despesa:  --------------------  

Seguidamente, foram presentes vários processos de despesa 

com despachos de autorização e que constam da relação 

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

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Reparação da viatura 73-HG-81 Req.792 03-11-2014 278,00 € 
Correção de estimativa 81-ADSERee 03-11-2014 200,00 € 
Correção de estimativa 83-ADSERee 03-11-2014 200,00 € 
Correção de estimativa 122-Repsol 03-11-2014 200,00 € 
Aquisição de router para gabinete da presidência Req.793 04-11-2014 31,00 € 
Prestação de serviços de animação Feira da Castanha 904 04-11-2014 14.944,50 € 
Licença Espetáculos p/ Feira da Castanha e Paladares de Outono Req.794 05-11-2014 643,00 € 
Aquisição de livro de ponto para Jardim Infância de Trancoso Req.796 05-11-2014 26,13 € 
Aquisição de filtro óleo e tubo hidráulico para Newholland 33-OU-01 Req.797 05-11-2014 197,13 € 
Aquisição de óleo para Newholland 33-OU-01 Req.798 05-11-2014 173,04 € 
Aquisição de 1 depósito de combustível para pulverizador Req.799 06-11-2014 86,10 € 
Aquisição de 2 laminas para corta relva Castel Garden Req.800 06-11-2014 86,10 € 
Aquisição de Faca para corta relva Murray 14,5cv Req.801 06-11-2014 92,25 € 
Aquisição de material para cilindro Req.802 06-11-2014 10,34 € 
Aquisição de valvulina para viatura 59-30-BT Req.803 06-11-2014 9,23 € 
Aquisição de material para diversas roçadoras Req.804 06-11-2014 215,25 € 
Almoço / convidados para Festa da Castanha e Paladares de Outono Req.805 06-11-2014 240,00 € 
Aluguer e montagem de tendas para Feira da Castanha Req.806 06-11-2014 305,04 € 
Reparação da viatura 88-96-QF Req.812 07-11-2014 61,50 € 
Reparação da viatura 31-07-NZ Req.813 07-11-2014 159,90 € 
Aquisição de creolina para lavagem contentores Req.814 07-11-2014 42,00 € 
Aquisição de 2 pás e 2 cabos de madeira para limpeza contentores Req.815 07-11-2014 12,13 € 
Aquisição de bateria para viatura 80-EI-83 Req.816 07-11-2014 140,00 € 
Publicação de avisos em Diário da República 938 10-11-2014 165,72 € 
Correção de estimativa 20-JurosCGD 10-11-2014 750,00 € 
Remoção e transporte de resíduos de construção e demolição Req.818 11-11-2014 1.033,20 € 
Aquisição de memórias para computador Req.820 12-11-2014 44,35 € 
Aquisição de placa gráfica Req.821 12-11-2014 39,90 € 
Aquisição de placa gráfica Req.822 12-11-2014 39,90 € 
Aquisição de placa gráfica Req.823 12-11-2014 39,90 € 
Aquisição de placa gráfica Req.824 12-11-2014 39,90 € 
Aquisição de 2 placas gráficas Req.825 12-11-2014 79,80 € 
Aquisição de impressora para Jl-sala 2 Req.826 12-11-2014 59,50 € 
Aquisição de tinteiros para impressora Req.827 12-11-2014 25,73 € 
Aquisição de pó calcário Req.828 12-11-2014 132,38 € 

Total 20.802,92 € 
 

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de 1 jogo maxilas para viatura OC-60-12 Req.783 29-10-2014 40,41 € 
Aquisição de areão para diversas estradas e caminhos Req.784 29-10-2014 344,40 € 
Ampliação Elétrica -Rua Jogo da Bola em Carnicães-Vilares Req.785 29-10-2014 357,68 € 
Aquisição massa betuminosa e emulsão para estradas e caminhos Req.787 29-10-2014 1.795,80 € 
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Atos Notariais - Escritura Compra e Venda p/ aquisição Palácio Ducal Req.788 30-10-2014 562,32 € 
Retificação de Escritura - Terreno do posto de Abastecimento Galp Req.789 30-10-2014 295,51 € 

Total 3.396,12 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os despachos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

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

*A10*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho: -----------------------------------------  

De seguida, foram presentes alguns processos de despesa já 

paga, através de despacho, constantes da relação que se segue: -  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 
1601 0 Tapadão - Actividades Hoteleiras, Lda Serviço de almoço 21,00 € 29-10-14 

1857 
" Os Popos", Associação Cultural e 
Recreativa 

Pagamento resto protocolo 
41/2013 

10.000,00 € 05-11-14 

1962 
Aguas da Teja - Soo Cone. Sist. Abast. 
Dist. de Águas, S.A. 

Limpeza de Fossas Sépticas 885,60 € 05-11-14 

1965 Almério & Filhos, Lda Aquisição de tijolos 89,86 € 07-11-14 
1967 Almério & Filhos, Lda Aquisição de cimento 263,57 € 07-11-14 

1968 António Lourenço Marques Mendo 
Aquisição de Pilhas 
Recarregáveis 

20,00 € 06-11-14 

1984 César Augusto Ribeiro Aquisição material escritório 353,75 € 06-11-14 

1987 
Fonseca & Saraiva Oficina de 

Reparações Automóveis, Lda 
Reparação da viatura 36-25-XC 172,14 € 07-11-14 

1988 
Fonseca & Saraiva Oficina de 
Reparações Automóveis, Lda 

Reparação da viatura 33-61-NS 904,28 € 07-11-14 

1991 
Hélder Duarte Pereira da Conceição 
Almeida 

Reparação do limpa bermas 332,10 € 06-11-14 

1999 Marcelo Pimenta, Lda. 
Aquisição de sacos CMT 
c/gravação 

1.131,60 € 06-11-14 

2003 N Funções Produções Gráficas Lda. 
Aquisição Sinalética "Saída 
Emergência" 

22,14 € 06-11-14 

2047 
AIPEL-Associação de Inspectores 
Portuenses de Elevadores 

Inspecção elevadores 55,35 € 04-11-14 

2050 Ambimed - Gestão Ambiental, Lda. Recolha de seringas e agulhas 10,48 € 05-11-14 

2054 
Beira Areal - Extracção, Comer, de 
Areias, Britas e Derivados, SA 

Aquisição de Areão/Areia e 
Toutvenant 

287,29 € 04-11-14 

2056 Comunilog Consulting, Lda 
Renovação de formação de 
motorista de transporte coletivo 
de crianças 

145,00 € 05-11-14 

2064 Jardim da Rua - Comércio de Plantas, Lda. Aquisição de plantas e relva 616,30 € 04-11-14 

2070 Lopes & Irmãos, Lda 
Aquisição de massa betuminosa e 
emulsão 

426,81 € 05-11-14 

2076 
Marques de Almeida, J. Nunes, V. 

Simões & Associados, SROC, SA 

Serviço de auditoria/revisão 
contas 

1.236,15 € 04-11-14 

2079 M.S. Mendonça, Lda Aquisição de toners 2.486,19 € 05-11-14 

2083 Sicó Formação - Sociedade de Formações 4.290,00 € 05-11-14 
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Ensino Profissional, SA 
2086 Stericycle Portugal, Lda Recolha de cadáveres de animais 167,74 € 04-11-14 
2088 Tinsat - Tintas de Sátão, Lda Aquisição de Tintas 794,90 € 10-11-14 
2089 Trigo, S. A. Aquisição de material elétrico 493,23 € 04-11-14 
2095 Tintas Varmol, Lda Caminhos Históricos 98,40 € 29-10-14 
2096 Santiago & Ca, Lda Caminhos Históricos 9,59 € 29-10-14 

2098 Grupo Desportivo de Trancoso 
Pagamento parte protocolo 
11/2014 

5.400,00 € 31-10-14 

2099 
União das Freguesias de Vila Franca 

das Naves e Feital 

Pagamento parte protocolo 
10/2014 

1.917,00 € 31-10-14 

2100 
Raia Histórica - Associação Desenv. 

Nordeste da Beira 

Pagamento parte protocolo 
7/2014 

2.500,00 € 31-10-14 

2102 Cândido & Morgado, Lda Caminhos Históricos 129,15 € 30-10-14 
2103 Eliseu & Filhos, Lda Caminhos Históricos 479,70 € 30-10-14 
2110 Eliseu & Filhos, Lda Caminhos Históricos 2.830,20 € 31-10-14 

2114 
Federação de Campismo e Montanhismo 
de Portugal 

Caminhos Históricos 316,11 € 04-11-14 

2112 Caixa Geral Depósitos Precatórios Cheques 30,60 € 11-11-14 

Total 38.916,23 €  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, ratificar os pagamentos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

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

*A11*  Análise, discussão e votação da proposta relativa à 4ª 

revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 

2014:  Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a necessidade desta revisão dizendo que, 

no orçamento já aprovado, está contemplado um montante de 

150.000€, destinado à expropriação do terreno necessário à 

construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso, tal como estava previsto. No entanto, com a nova 

localização, quase acordada, torna-se necessário prever um 

montante, não para expropriação, mas sim para aquisição de 
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terreno. Acrescentou que, eventualmente, esta revisão poderia 

não ser necessária se se soubesse que a aquisição do terreno 

podia ser feita em nome da Associação Humanitária e, nesse 

caso, a Câmara Municipal conceder-lhe-ia um apoio financeiro, 

para tal fim. Como existem dúvidas que a empresa vendedora 

permita que a aquisição seja feita por aquela Associação, 

optou-se por esta modificação orçamental.  ------------------------  

Referiu ainda que, por outro lado, houve necessidade de ajustar 

o orçamento, para que as receitas correntes fossem suficientes 

para fazer face não só às despesas correntes, mas também às 

amortizações. ----------------------------------------------------------  

Submetidos os documentos a votação, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, aprovar a 4ª revisão ao orçamento e às 

grandes opções do plano para 2014, com reforços orçamentais 

no montante de 361.635€, montante este equivalente ao das 

anulações. Votaram contra os senhores vereadores do PSD 

que apresentaram uma pequena declaração de voto que a 

seguir se reproduz. Mais, foi deliberado submeter esta 

proposta de revisão à apreciação e votação por parte da 

Assembleia Municipal de Trancoso. -------------------------------  

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

‘Pese embora a bondade das explicações dadas pelo senhor 

Presidente da Câmara e o interesse que toda a Câmara e 
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concretamente os vereadores do PSD têm na concretização do 

quartel dos Bombeiros e do cumprimento da Lei, por uma 

questão de coerência, atendendo a que votaram contra o 

orçamento e as grandes opções do plano, votam contra esta 

revisão orçamental.’ -------------------------------------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas à emissão de parecer 

prévio vinculativo favorável, para contratação de serviços 

jurídicos com vista à análise do processo de constituição da 

parceria público-privada: Seguidamente, o senhor vereador 

doutor Paulo Matias, acerca do assunto em epígrafe, apresentou 

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

‘No ano de 2007, o Município de Trancoso lançou um concurso 

público internacional com o objetivo de constituir uma 

parceria publico privada, cujo objeto se destinou à conceção, 

construção e exploração de diversos equipamentos. -------------  

Apesar de, inicialmente, a referida parceria se destinar à 

construção de seis equipamentos, a mesma acabou por se 

destinar à construção de três equipamentos, a saber a Central 

de Camionagem, as obras de requalificação do Campo da Feira 

e o Centro Cultural "Miguel Madeira", em Vila Franca das 

Naves. ------------------------------------------------------------------  

A empresa que veio a ser constituída no âmbito da referida 

parceria é a PACETEG, SA, a qual contraiu um empréstimo no 
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valor aproximado de 9.000 000€ (nove milhões de euros), para 

a conceção e construção dos referidos equipamentos. -----------  

Após a conclusão das obras, a referida empresa celebrou 

contratos de arrendamentos relativamente aos referidos 

equipamentos com o Município, o qual cedeu, posteriormente, a 

sua posição contratual a favor da TEGEC, Trancoso Eventos, 

Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de 

Lazer, E.E.M. e cujas rendas mensais ascendem ao montante de 

32.554,40€ (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro 

euros e quarenta cêntimos), 25.520,07€ (vinte e cinco mil,  

quinhentos e vinte euros e sete cêntimos) e 16.918,39€ 

(dezasseis mil, novecentos e dezoito euros e trinta e nove 

cêntimos), relativamente ao Campo da Feira, à Central de 

Camionagem e ao Centro Cultural "Miguel Madeira", em Vila 

Franca das Naves, respetivamente. ---------------------------------  

Além dos pesados encargos financeiros que tais rendas 

comportam para o Município, a atual maioria tem sérias 

dúvidas sobre a legalidade do processo de constituição da 

parceria público-privada e que se prendem com três questões 

principais: -------------------------------------------------------------  

1ª- O custo total correspondente à conceção e construção dos 

referidos três equipamentos. Com efeito, da avaliação dos 

nossos Serviços Técnicos resultou o valor de aproximadamente 
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2.500.000€ (dois milhões e quinhentos mil euros), muito aquém 

do valor de aproximadamente 9.000.000€ (nove milhões de 

euros), alegadamente gastos para a construção dos três 

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

2ª- A dispensa do licenciamento dos referidos equipamentos. O 

executivo em funções, à data da construção dos equipamentos, 

dispensou de licenciamento a construção dos referidos 

equipamentos, evocando para o efeito a aplicação, por 

analogia, de um diploma legal que dispensa de licenciamento a 

construção de obras públicas, quando é consabido que a 

PACETEG, SA é uma empresa de natureza privada, pois 51% 

do seu capital é titulado por empresas privadas do grupo MRG, 

SA (Manuel Rodrigues Gouveia). -----------------------------------  

3ª- A falta de visto do Tribunal de Contas quanto aos contratos 

de arrendamento celebrados. ----------------------------------------  

A atual maioria pretende assim, em obediência ao princípio da 

transparência e da legalidade, proceder a uma análise jurídica 

do processo de constituição da parceria público-privada. ------  

Dada a complexidade jurídica das questões que se pretendem 

ver esclarecidas, é imprescindível a contratação de serviços de 

assessoria jurídica, designadamente de um jurista com 

experiência na área da contratação pública e em particular das 

parcerias público-privadas. -----------------------------------------  
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Considerando que não consta do quadro de pessoal da Câmara 

Municipal, um jurista com experiência nas áreas de Direito 

referidas. --------------------------------------------------------------  

Que, nos termos do disposto no nº 4 do artigo 73º da Lei 83-

C/2013 de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

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

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

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

E que nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 11 do artigo 73° da Lei 83-

C/2013 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços de assessoria 

jurídica para análise do processo de constituição da parceria 

público-privada. ------------------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar, a título de honorários, a 

quantia de 4.950,00€ (quatro mil,  novecentos e cinquenta 

euros), mais IVA.’ ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 73º, nomeadamente nos seus nos 4 e 11, da Lei nº 83-

C/2013 de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir 

parecer prévio vinculativo favorável, destinado à contratação 
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de serviços jurídicos, com vista à análise do processo de 

constituição da parceria público-privada. Votaram contra os 

senhores vereadores do PSD que justificaram o seu sentido de 

voto por considerarem que as contas sempre foram auditadas.  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas à emissão de parecer 

prévio vinculativo favorável, para contratação de serviços 

jurídicos com vista à constituição de mandatário para 

intentar providência cautelar e respetiva ação respeitantes 

ao caminho das Corgas (Bairro de São Marcos): De seguida, 

o senhor vereador doutor Paulo Matias, acerca do assunto em 

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

‘O Município tomou conhecimento que no chamado caminho 

das Corgas, sito no Bairro de São Marcos, o Sr. Fernando 

Andrade dos Santos colocou pedras em granito que impedem a 

passagem de veículos. ------------------------------------------------  

Apesar dos Serviços Externos já terem procedido à remoção 

das pedras por uma ocasião, o referido Fernando Santos voltou 

a colocar pedras no caminho, bem como estacionou um veículo 

à entrada do caminho, de forma a impedir a passagem de 

veículos. ---------------------------------------------------------------  

Pese embora as diligências encetadas, no sentido da obtenção 

de um acordo com o referido senhor, designadamente através 

de reuniões com o mesmo e o seu mandatário Sr. Dr. Fonseca 
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Leal, a verdade é que não foi possível o consenso entre as 

partes. ------------------------------------------------------------------  

Das diversas informações recolhidas resulta que a parcela de 

terreno que hoje corresponde ao caminho das Corgas foi 

cedida, verbalmente, ao Município no ano de 2003 pelo então 

proprietário do terreno Carlos Humberto Paulos Salvador e 

que, na sequência dessa cedência, o Município procedeu à 

instalação de água canalizada, bem como os respetivos 

esgotos, procedeu ao pagamento da ampliação da rede elétrica 

à EDP e ao longo dos anos fez a manutenção do caminho, 

reparando sempre que necessário a sua superfície. --------------  

A situação atual, resultante da impossibilidade de veículos 

automóveis circularem no caminho, não permite que os 

veículos façam a recolha do lixo e coloca mesmo questões de 

segurança, porquanto verificando-se um episódio de urgência 

com algum dos moradores, os mesmos vêem-se impedidos de 

receber assistência com apoio de ambulância. --------------------  

Face ao exposto, torna-se urgente o Município acautelar os 

investimentos que fez no referido caminho e repor a legalidade, 

através da competente providência cautelar e respetiva ação 

judicial.  ----------------------------------------------------------------  

Para tanto, impõe-se a constituição de mandatário judicial 

para o efeito. ----------------------------------------------------------  



 
 

Ata  n . º    2 1  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    12 -1 1 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Considerando que não consta do quadro de pessoal da Câmara 

Municipal, um jurista com experiência no exercício da 

advocacia, nomeadamente na propositura de ações e audiência 

de julgamento, bem como, com conhecimento sobre Direitos 

Reais e Direito Processual Civil, matéria imprescindível para a 

elaboração e apresentação da referida providência cautelar e 

respetiva ação, com o máximo de rigor e competência possível.   

Que nos termos do disposto no nº 4 do artigo 73º da Lei 83-

C/2013 de 31/12 carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

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

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

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

E que nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 11 do artigo 73° da Lei 83-

C/2013 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços de assessoria 

jurídica, com vista à constituição de mandatário para propor a 

referida providência cautelar e respetiva ação. ------------------  

À contabilidade para cabimentar, no que diz respeito às taxas 

de justiça, o valor de 306,00€ (trezentos e seis euros) da 

providência cautelar, 612,00€ (seiscentos e doze euros) da 
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ação principal e 4.950,00€ (quatro mil, novecentos e cinquenta 

euros), a título de honorários, mais IVA.’ -------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 73º, nomeadamente nos seus nos 4 e 11, da Lei nº 83-

C/2013 de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir 

parecer prévio vinculativo favorável, destinado à contratação 

de serviços jurídicos, com vista à constituição de mandatário 

para intentar providência cautelar e respetiva ação, 

respeitantes ao caminho das Corgas (Bairro de São Marcos). 

Votaram contra os senhores vereadores do PSD que 

justificaram o seu sentido de voto por considerarem tratar-se 

de um assunto de direito privado. ----------------------------------  

*A14*  Apreciação do relatório de gestão intercalar (1º semestre / 

2014), enviado pela TEGEC: De acordo com o estipulado na 

alínea e) do artigo 42º. da Lei nº.  50/2012 de 31 de agosto, a 

empresa TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.M. apresentou o relatório 

de gestão intercalar referente ao 1º semestre de 2014, com um 

total de gastos de 465.088,90€, um montante de rendimentos de 

36.466,90€ e um consequente resultado liquido, para o período, 

negativo de 428.622,00€. --------------------------------------------  

Tendo, o referido relatório, sido submetido a apreciação, a 

Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. -------------  
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*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

participação variável no IRS, nos termos do nº 1 do art.º 26º 

da Lei 73/2013:  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘O artigo 26º, nº 1, da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, 

diploma que aprovou o novo regime financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais, prevê a possibilidade 

de os Municípios reduzirem a sua participação variável até 

5%, no IRS dos seus Munícipes. ------------------------------------  

O País, vive hoje, como é unanimemente reconhecido, com 

níveis de carga fiscal sem precedentes, penalizando-se de 

forma particular e exagerada, os rendimentos das famílias, em 

sede de IRS. -----------------------------------------------------------  

Ora, num contexto de dificuldades sentidas pelos Portugueses, 

agravados pela enorme pressão fiscal a que estão sujeitos, 

justifica-se que o Município de Trancoso, nos termos da Lei 

acima referida, reduza a sua participação no IRS, apoiando 

desta forma, embora limitadamente, os seus Munícipes. ---------  

Assim, face à preocupação que a situação vivida pelos nossos 

Munícipes nos deve merecer, sem esquecer, porém a 

obrigatoriedade de o Município garantir o seu financiamento, 

proponho que a Câmara Municipal aprove, de acordo com a 



 
 

Ata  n . º    2 1  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    12 -1 1 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

disposição legal já citada, a proposta de redução de 2,5% na 

participação variável do Município no IRS, reduzindo-se em 

consequência, o esforço fiscal dos Munícipes deste concelho. --  

A deliberação tomada deverá, nos termos da Lei nº 75/2013 de 

12 de setembro, ser sujeita à aprovação da próxima Assembleia 

Municipal.’ ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada nos seus exatos termos. Mais, foi deliberado 

submeter a proposta à apreciação e votação por parte da 

Assembleia Municipal de Trancoso. -------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação da proposta de assunção de 

despesas plurianuais relacionadas com os apoios a conceder 

ao Grupo Desportivo de Trancoso e à Associação Cultural e 

Desportiva de Vila Franca das Naves: De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘O Grupo Desportivo de Trancoso e a Associação Cultural e 

Desportiva de Vila Franca das Naves, de acordo com os 

respetivos Planos de Atividades e Orçamentos, respeitantes à 

época desportiva 2014/2015, encontram-se a participar, com 

diferentes equipas, nas provas organizadas pela Associação de 

Futebol da Guarda, envolvendo no seu conjunto, largas 

dezenas de atletas, para além de preverem realizar, ao longo 
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da época, diversos torneios e outros eventos. ---------------------  

Ora, é assim reconhecido o relevante papel desempenhado por 

aquelas entidades, no fomento e desenvolvimento da prática 

desportiva no concelho, dispondo ambas de boas 

infraestruturas desportivas para o efeito. -------------------------  

É igualmente de assinalar o contributo destas entidades, para 

a promoção e divulgação do nome de Trancoso na região. ------  

Assim, sendo as atividades e fins prosseguidos por estas 

entidades, suscetíveis de serem apoiadas financeiramente pela 

autarquia, de acordo com os instrumentos legais em vigor, 

proponho que o apoio a conceder, para presente época 

desportiva, seja distribuído da seguinte forma: -------------------  

 2014  2015  

Grupo Desportivo de Trancoso 15.000€ 20.000€ 

A.C. e Desportiva de Vila F. Naves 10.000€ 15.000€ 

A deliberação tomada deverá, nos termos da Lei nº 8/2012 de 

21 de fevereiro, ser sujeita à aprovação da próxima Assembleia 

Municipal.’ ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, mediante a 

celebração de contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, tendo votado contra os senhores vereadores doutor 

Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio e tendo-se 
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abstido a senhora vereadora doutora Ivone Mouco. -------------  

Mais, dado tratar-se de despesa plurianuais, a Câmara 

Municipal deliberou, ainda, submeter a proposta à apreciação 

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

*A17*  Análise, discussão e votação acerca de apoios a conceder:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

‘A atual Câmara Municipal, num contexto de dificuldades 

financeiras, fortemente limitadoras da gestão autárquica, tem 

procurado apoiar as freguesias, concedendo alguns apoios 

financeiros, sempre que o orçamento municipal, o permite. -----  

Porém, revela-se urgente e de inteira justiça, que o Município 

promova um esforço, no sentido de conceder às freguesias que, 

em 2014, ainda não beneficiaram de qualquer apoio por parte 

desta Autarquia, um apoio financeiro no valor de 2.500€ (dois 

mil e quinhentos euros), destinado à realização de pequenas 

obras na respetiva freguesia. ---------------------------------------  

Assim, proponho a atribuição do referido apoio, às seguintes 

freguesias: -------------------------------------------------------------  

- Aldeia Nova; ------------------------------------------------------  

- Cogula; ------------------------------------------------------------  

- Fiães; --------------------------------------------------------------  



 
 

Ata  n . º    2 1  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    12 -1 1 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

- Granja; ------------------------------------------------------------  

- Guilheiro; ---------------------------------------------------------  

- Moreira de Rei;---------------------------------------------------  

- Rio de Mel;--------------------------------------------------------  

- União das Freguesias de São Pedro, Santa Maria e Souto 

Maior; ------------------------------------------------------------  

- Tamanhos; --------------------------------------------------------  

- União das Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia. ------  

A deliberação tomada deverá, nos termos da Lei nº 75/2013 de 

12 de setembro, ser sujeita à aprovação da próxima Assembleia 

Municipal.’ ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. Mais, foi deliberado 

submeter a proposta à apreciação e votação por parte da 

Assembleia Municipal de Trancoso. -------------------------------  

*A18*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

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

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

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

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

*A19*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 
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modo de votação. -----------------------------------------------------  

*A20*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

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

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em 

minuta e que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 


