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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2015.  

*A1* Aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2015, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, em reunião extraordinária, sob 

a presidência do senhor Amílcar Salvador e a comparência dos 

senhores vereadores Eduardo Pinto, Paulo Matias, Ivone 

Mouco, João Rodrigues, Augusto Rente e doutora Cristina 

Inocêncio. -------------------------------------------------------------  

*A2* Da ordem de trabalhos, previamente convocada, constavam os 

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

Ponto 1: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

dissolução e subsequente entrada em liquidação da 

Empresa Municipal TEGEC, E.M. e correspondente 

plano de internalização; --------------------------------------  

Ponto 2: Apreciação dos relatórios de auditoria financeira às 

contas do Município e da Empresa Municipal TEGEC, 

E.M., de auditoria jurídica ao processo de constituição 

da P.P.P. e de auditoria técnica às respetivas obras. -----  

*A3* Às 15h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

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

Começou por intervir o senhor Presidente da Câmara para 
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justificar a convocação desta reunião extraordinária, afirmando 

que, na sequência da deliberação camarária tomada no passado 

dia 28 de outubro, respeitante à convocação de uma sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal de Trancoso, havia 

necessidade de, previamente, a Câmara Municipal apreciar os 

pontos da ordem de trabalhos referidos, a fim de, 

posteriormente, serem enviados os documentos relativos a esses 

assuntos a todos os membros daquele órgão deliberativo, 

atendendo a que os mesmos fazem parte da sua próxima sessão, 

agendada para sexta-feira, dia treze do corrente mês de 

novembro. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A4* Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

dissolução e subsequente entrada em liquidação da Empresa 

Municipal TEGEC, E.M. e correspondente plano de 

internalização:  -------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, o senhor vereador Paulo Matias, na 

qualidade de membro do executivo que tem vindo a liderar este 

processo, começou por referir que, dos 57 trabalhadores da 

empresa contactados, apenas 5 optaram pela indemnização, dos 

quais 1 estava já com licença sem vencimento. Acrescentou 

que, no plano de internalização, estavam contemplados todos os 

trabalhadores, porque, dessa forma, o estudo se tornava mais 
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credível e porque alguns deles ainda podem vir a mudar de 

ideias. Referiu, depois, que as entrevistas feitas aos 

trabalhadores haviam decorrido na sequência de informações 

colhidas junto do senhor doutor Lima, jurista da CCDR-C, mas 

que, na passada quinta-feira, havia chegado, por escrito, o 

parecer enviado por aquela Comissão e que, por isso, já era 

possível responder, com rigor, às questões formuladas pelo 

senhor vereador João Rodrigues, na última reunião do 

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

Assim, começou por afirmar que se algum trabalhador não vier 

a ser colocado, na sequência de um concurso aberto, o mesmo 

não perderá o direito à indemnização. De seguida, informou que 

é possível, na fase de internalização, aproximar os salários à 

posição remuneratória mais próxima da que estão a auferir, mas 

que, após os concursos a que vierem a ser opositores e se forem 

colocados, terão que ser remunerados pela posição mais baixa 

da respetiva categoria. -----------------------------------------------  

Intervindo, o senhor vereador João Rodrigues formulou as 

seguintes questões: ---------------------------------------------------  

‘1 – Atendendo a que, no conjunto de trabalhadores que irão 

ser internalizados, há alguns licenciados, não poderá a 

Câmara Municipal abrir concursos para técnicos superiores a 

que os mesmos possam vir a concorrer e não concursos de 
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assistentes técnicos, evitando-se, dessa forma, que venham a 

ser demasiado penalizados, em termos remuneratórios? ---------  

Penso que não bastará pensar-se na manutenção dos empregos, 

mas também nos vencimentos auferidos, uma vez que os 

trabalhadores terão programado a vida e assumido encargos, 

em função dos salários que têm recebido. -------------------------  

2 – Que tipo de concursos de trabalho é que irão ser abertos? 

Internos ou externos?’ -----------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que o 

senhor vereador Paulo Matias já havia respondido, em parte, à 

primeira questão formulada pelo senhor vereador João 

Rodrigues e que tal pretensão não era possível, uma vez que os 

trabalhadores não podem vir a receber mais que aquilo que já 

recebem na empresa e que tal situação viria a acontecer se 

fossem, agora, colocados como técnicos superiores, além de 

que, com base na lei vigente, designadamente a Lei que fez 

corresponder as antigas carreiras gerais da função pública para 

as atuais três categorias não deixa margem para dúvidas de que 

as funções desempenhadas pelos trabalhadores, na empresa 

municipal, correspondem às categorias que constam do plano de 

internalização. --------------------------------------------------------  

No que diz respeito à segunda questão, o senhor Presidente da 

Câmara informou que iriam ser abertos concursos internos, 
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destinados a todos os trabalhadores com vínculo à função 

pública, sendo obrigatória a consulta à Bolsa de Emprego. ------  

Concluindo, o senhor Presidente da Câmara acrescentou que, tal 

como o senhor vereador João Rodrigues, também ele pensa em 

melhores condições de vida para os trabalhadores, 

salvaguardando-lhes os postos de trabalho. ------------------------  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

seguinte proposta e o correspondente plano de internalização:--  

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

---------Reestruturação do Sector Empresarial Local do  --------  

--------------------Concelho de Trancoso  ---------------------------  

-------------Extinção por internalização da empresa  -------------  

----------“TEGEC – TRANCOSO EVENTOS, E.E.M.”  ----------  

Considerando que: ----------------------------------------------------  

 A Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto visa enquadrar e regular a 

actividade empresarial local, designadamente a sua 

reestruturação; -----------------------------------------------------  

 A TEGEC – Trancoso Eventos, E.E.M. foi criada por 

deliberação da Assembleia Municipal de Trancoso de 

28/12/2000, sob proposta da Câmara Municipal de Trancoso 

de 14/12/2000; -----------------------------------------------------  

 A TEGEC - Trancoso Eventos, E.E.M. é uma pessoa colectiva 

de direito público, com o número de identificação fiscal 
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505.391.414, sob a forma de entidade empresarial municipal, 

inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Trancoso 

sob o número 505.391.414, com personalidade jurídica e 

dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, conforme os estatutos da sociedade; -------------  

 O capital estatutário da TEGEC - Trancoso Eventos, E.E.M. é 

de 607.744,17€ (seiscentos e sete mil,  setecentos e quarenta 

e quatro euros e dezassete cêntimos), detido na totalidade 

pelo Município de Trancoso; -------------------------------------  

 A TEGEC - Trancoso Eventos, E.E.M. pode exercer atividades 

relacionadas com o seu objeto principal, designadamente a 

promoção, apoio e desenvolvimento de atividades de caráter 

cultural, social, educativo, desportivo, recreativo, comercial,  

turístico e de proteção ambiental no concelho de Trancoso; -  

 A atividade desenvolvida pela TEGEC - Trancoso Eventos, 

E.E.M. pode ser assegurada pelo Município de Trancoso, 

dando continuidade às atividades de interesse público e de 

promoção de desenvolvimento local por ela desenvolvidas; --  

 Nos termos legais, a gestão da TEGEC - Trancoso Eventos, 

E.E.M. deve visar a satisfação das necessidades de interesse 

geral, a promoção do desenvolvimento local e regional, 

assegurando a sua viabilidade económica e o equilíbrio 

financeiro; ----------------------------------------------------------  
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 De acordo com os documentos de prestação anual de contas 

remetidos ao Município de Trancoso, único sócio, a empresa 

TEGEC - Trancoso Eventos, E.E.M. registou, nos últimos três 

anos, as situações previstas nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 

do art.º 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto; -------------  

 O teor da ata da Administração da TEGEC - Trancoso 

Eventos, E.E.M., datada de 06/11/2015, confirmando que a 

empresa se encontra nas condições previstas nas alíneas a), 

c) e d) do art.º 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

sendo obrigatória a deliberação sobre a dissolução da 

mesma, por parte dos órgãos competentes, nos termos do 

art.º 61.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto; -----------------  

 A dissolução da TEGEC - Trancoso Eventos, E.E.M. 

implicará a assunção pelo Município de Trancoso da 

universalidade de todos os seus direitos e obrigações, 

revertendo para o Município de Trancoso todo o seu 

património activo e passivo, atendendo a que este é o sócio 

único da sociedade; ------------------------------------------------  

 A dissolução das entidades empresariais locais é da 

competência dos órgãos da autarquia responsáveis pela sua 

criação, a quem incumbe definir os termos da liquidação do 

respectivo património, ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do art.º 61º 

da Lei nº 50/2012, de 31 agosto, na sua atual redação e do 
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disposto na alínea n) do nº 1, do art.º 24º e alínea ccc) do nº 

1 do art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação; ------------------------------------------------------  

 O disposto no art.º 21º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, 

“as empresas locais regem-se pela presente lei, pela lei 

comercial, pelos estatutos e subsidiariamente, pelo regime do 

sector empresarial do Estado, sem prejuízo das normas 

imperativas neste previstas”; -------------------------------------  

Proponho, face aos factos e com os fundamentos que se deixam 

acima expostos, nos termos conjugados do nºs. 1 e 2 do art.º 

61º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, da alínea n) do nº 1, do 

art.º 24º e alínea ccc) do nº 1 do art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal 

delibere no sentido de: -----------------------------------------------  

1) Apresentar proposta à Assembleia Municipal de Trancoso 

para dissolução e internalização da TEGEC - Trancoso 

Eventos, E.E.M., mediante dissolução com liquidação por 

transmissão global do património activo e passivo para o 

Município de Trancoso, de acordo com o respetivo plano de 

internalização; -----------------------------------------------------  

2) Salvaguardar a situação dos colaboradores da TEGEC - 

Trancoso Eventos, E.E.M., de acordo com o Plano de 

Internalização, em anexo, nos termos do n.º 12 do art.º 62.º 
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da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto;-----------------------------  

3) Que os colaboradores da TEGEC - Trancoso Eventos, 

E.E.M., a integrar no Município de Trancoso, ao abrigo do 

estatuído nos n.ºs 6 a 11 do art.º 62º da Lei nº 50/2012, de 

31 de agosto, se mantenham em funções na empresa até ao 

dia 31 de Dezembro de 2015. -------------------------------------  

4) A partir da dissolução, à firma da sociedade deve ser 

aditada a menção «sociedade em liquidação» ou «em 

liquidação», de acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 146º 

do Código das Sociedades Comerciais; -------------------------  

5) Mais se propõe e para efeitos do n.º 2 do art.º 61º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, quanto aos termos de liquidação 

por dissolução, a transmissão global do património da 

TEGEC - Trancoso Eventos, E.E.M para o Município de 

Trancoso, tendo ainda em consideração o estipulado no art.º 

157º do Código das Sociedades Comerciais, designadamente:  

 As contas finais da liquidação; ------------------------------  

 O relatório completo da liquidação; ------------------------  

 O projeto de partilha; ----------------------------------------  

 A designação da Câmara Municipal da Trancoso como 

depositária dos livros, documentos e demais elementos 

da escrituração da sociedade. ------------------------------  

Tais deliberações competem à Câmara Municipal de Trancoso, 
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nomeadamente, a aprovação dos referidos documentos relativos 

à liquidação das sociedades, devendo o liquidatário para 

efeitos do art.º 160º do Código das Sociedades Comerciais, 

requerer então e de imediato o registo do encerramento da 

liquidação.’ -----------------------------------------------------------  

-------------------‘PLANO DE DISSOLUÇÃO  ---------------------  

--COM ENTRADA EM LIQUIDAÇÃO E INTERNALIZAÇÃO -  

-----------“TEGEC – TRANCOSO EVENTOS, E.E.M.” ---------  

--------------(Sociedade a Dissolver e a Internalizar) ------------  

----------------------------Na entidade -------------------------------  

-----------------MUNICÍPIO DE TRANCOSO ---------------------  

----------------(Entidade pública participante)---------------------  

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

A Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, aprovou o Regime Jurídico 

da Atividade Empresarial Local (doravante designado 

abreviadamente RJAEL), revogando a Lei n.º 53-F/2006, de 29 

de Dezembro, lei esta que tinha aprovado o Regime Jurídico do 

Setor Empresarial Local. --------------------------------------------  

O n.º 1 do art.º 62.º do citado RJAEL determina que as 

empresas locais serão obrigatoriamente objeto de deliberação 

de dissolução, no prazo de seis meses, sempre que se verifique 

uma das situações previstas nas suas alíneas a), b), c) ou d), a 

saber: ------------------------------------------------------------------  
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“a) As vendas e prestações de serviços realizados, durante 

os últimos três anos, não cubram, pelo menos, 50% dos 

gastos totais dos respetivos exercícios; --------------------  

b) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o peso 

contributivo dos subsídios à exploração é superior a 

50% das suas receitas; ---------------------------------------  

c) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o valor do 

resultado operacional, subtraído ao mesmo o valor 

correspondente às amortizações e às depreciações, é 

negativo; -------------------------------------------------------  

d) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o 

resultado líquido é negativo.” ------------------------------  

As entidades públicas participantes deveriam determinar, no 

prazo de seis meses, após a entrada em vigor daquele diploma, 

a dissolução, sempre que se verifique pelo menos uma das 

situações estabelecidas no n.º 1 do art.º 62º ou, em alternativa, 

a alienação integral das respetivas participações, nos termos 

do art.º 66º do RJAEL. -----------------------------------------------  

Verificando-se, à data em vigor do RJAEL, a existência dos 

requisitos de obrigatoriedade de dissolução da TEGEC – 

Trancoso Eventos, E.E.M., nos termos do n.º 1 do art.º 62º, os 

órgãos executivo e deliberativo da autarquia deliberaram, 

respetivamente, em 25.2.2013 e 28.2.2013, aprovar a 
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“Reorganização da Atividade Empresarial Local e 

Participações Locais do Município de Trancoso”. ---------------  

Em 27.6.2013, a Assembleia Municipal de Trancoso deliberou 

aprovar, por maioria, o Estudo de Viabilidade Económica e 

Financeira (EVEF) e os estudos e “balanços da fusão” por 

incorporação da TEGEC – Trancoso Eventos, E.E.M. na 

PACETEG, SA, remetido à apreciação prévia do Tribunal de 

Contas, nos termos dos art.ºs 22º e 23º do RJAEL. ---------------  

O Tribunal de Contas, pelo Acórdão 3/2014, proferido em 

sessão da 1ª secção de 28.1.2014, recusou o visto do processo 

de “Reorganização da Atividade Empresarial Local e 

Participações Locais do Município de Trancoso” e respetivo 

EVEF, tendo sido interposto recurso pelo Município de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

Em Plenário da 1ª secção, de 26.05.2015, o Tribunal de Contas 

proferiu o Acórdão n.º 13/2015, tendo sido negado provimento 

às alegações apresentadas pelo município em sede de recurso. 

Registando-se a recusa definitiva do Tribunal de Contas, a 

Câmara Municipal procedeu à verificação das situações 

previstas no n.º 1 do art.º 62º do RJAEL, nomeadamente: -------  

Relativamente à referida alínea a),  constata-se o seguinte: -----  

 ------------------------------------------------------------------------  Valor em Euros  

 2012 2013 2014 

1. Gastos Totais 1.788.062,00 1.664.121,00 903.000,54 
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2. Vendas + Prestações de Serviços 98.006,30 113.951,19 83.219,13 

3. Vendas sobre Gastos Totais (2./1.) 5,48% 6,85% 9,22% 
 

No que à alínea b),  diz respeito verifica-se que: -----------------  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Valor em Euros  

 2012 2013 2014 

1. Receitas Totais 1.788.061,00 1.230.894,00 613.282,00 

2. Subsídios 1.585.562,00 200.000,00 0,00 

3. Peso contributivo dos Subsídios (2./1.) 88.67% 16,25% 0,00% 
 

Em relação à alínea c),  verifica-se que: ---------------------------  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Valor em Euros  

 2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  

1 .  Resu l t a do  Op era c ion a l  (5 9 9 .8 1 5 .6 9 )  (4 1 9 .4 9 9 ,3 8 )  (7 0 8 .4 0 8 ,6 8 )  

2 .  Amo r t i za çõ es  e  Dep rec ia çõ es  2 8 .7 22 ,5 3  2 3 .6 90 ,9 1  2 2 .2 29 ,2 5  

3 .  EBITDA (1 . -2 . )  (5 7 1 .0 9 3 ,1 6 )  (3 9 5 .8 0 8 ,4 7 )  (6 8 6 .1 7 9 ,4 3 )  

 

No que respeita à alínea d),  verifica-se o seguinte: --------------  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Valor em Euros  

 2012 2013 2014 

1. Resultado Líquido (610.818,70) (426.930,44) (716.957,02) 
 

Da verificação supra descrita, facilmente se conclui que a 

sociedade TEGEC – TRANCOSO EVENTOS, EM, preenche 

integralmente os requisitos previstos nas alíneas a), c) e d), o 

que, tendo ainda em conta o indeferimento pelo Tribunal de 

Contas da operação de “Reorganização da Atividade 

Empresarial Local e Participações Locais do Município de 

Trancoso”, determina a obrigatoriedade legal de dissolução e 

liquidação da referida empresa, entrando imediatamente em 

liquidação e internalização, após a deliberação de dissolução.  

Assim sendo, deve a Câmara Municipal de Trancoso, no âmbito 
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da sua vinculação ao cumprimento das disposições legais 

previstas no já citado art.º 62.º do RJAEL, determinar e 

promover as soluções com vista a uma maior otimização dos 

seus recursos financeiros. -------------------------------------------  

Como modalidade para a dissolução/liquidação da TEGEC 

optar-se-á pela forma de transmissão, na íntegra, de todo o seu 

património (ativo e passivo) para o acionista único, para o 

qual será transmitida também toda a atividade de empresa, 

acompanhada de todos os equipamentos, imóveis e demais 

direitos sobre imóveis afetos á sua atividade, assim como dos 

trabalhadores igualmente necessários ao desenvolvimento 

dessa atividade e abrangidos pelo plano de internalização, de 

acordo com o previsto no n.º 12 do art.º 62º do RJAEL. ---------  

2. PLANO DE INTERNALIZAÇÃO --------------------------------  

2.1. IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES INTERVENIENTES  

ENTIDADE PÚBLICA PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE 

TRANCOSO (doravante abreviadamente designada por 

MUNICÍPIO), pessoa coletiva nº 501.143.226, com sede na 

Praça do Município, 6420-107 Trancoso. -------------------------  

ENTIDADE A DISSOLVER: TEGEC – TRANCOSO EVENTOS, 

EM. (doravante abreviadamente designada por TEGEC), pessoa 

coletiva nº 505.391.414, com o Capital Social de 607.744,17 €, 

com sede na Rua Calouste Gulbenkian, nº 10, em Trancoso. 
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Constituída em Abril de 2001, foi criada ao abrigo da Lei 

58/98 de 18 de Agosto (Lei das Empresas Municipais, 

Intermunicipais e Regionais).  ---------------------------------------  

2.2. PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL -------------------------------  

O capital da empresa TEGEC é de 607.744,17 €, encontrando-

se totalmente subscrito e realizado em dinheiro e em espécie 

pela Câmara Municipal de Trancoso. ------------------------------  

2.3. DISSOLUÇÃO ---------------------------------------------------  

A presente proposta baseia-se nas determinações da RJAEL, 

nomeadamente nos aspetos que determinam que as empresas 

locais sejam obrigatoriamente objeto de deliberação de 

dissolução, no prazo de 6 meses, sempre que se verifique 

alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 62º. ----------  

Existindo dividas, haverá deliberação (1ª fase), seguida da 

liquidação (2ª fase), conjugada com a deliberação da 

Assembleia Municipal de Trancoso, sob proposta da Câmara 

Municipal de Trancoso. A dissolução das empresas locais 

depende da prévia deliberação dos órgãos da entidade pública 

participante, a qual define os termos da liquidação do 

património existente, sempre que exista. Cabe, portanto, à 

Assembleia Municipal, sob proposta da Camara Municipal, 

deliberar a dissolução da TEGEC. ---------------------------------  

Dispõem os números 1 e 2 do art.º 149º do Código das 
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Sociedades Comerciais que, antes de iniciada a liquidação e 

dentro dos 60 dias posteriores à dissolução, devem ser 

organizados os documentos de prestação de contas da 

sociedade, reportados à data da dissolução. ----------------------  

Nos termos do n.º 4 do art.º 62º do RJAEL, a dissolução das 

empresas locais obedece ao regime jurídico dos procedimentos 

administrativos de dissolução e de liquidação de entidades 

comerciais. ------------------------------------------------------------  

2.4. LIQUIDAÇÃO ---------------------------------------------------  

Deliberada a dissolução, a sociedade entra imediatamente em 

processo de liquidação nos termos previstos no artigo 147º e 

seguintes do Código das Sociedades Comerciais. -----------------  

O processo de liquidação da TEGEC e sua internalização no 

MUNICÍPIO será realizado de acordo com as regras gerais 

previstas nos artigos 146.º, 149.º, 150.º, e 153.º a 156.º do 

Código das Sociedades Comerciais (CSC). ------------------------  

Propõe-se, assim, que a Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal, delibere no sentido de que a liquidação 

venha a efetuar-se nos termos do CSC, em tudo quanto for 

aplicável e pelo direito público, nos restantes casos. ------------  

As contas com referência à data da dissolução deverão receber 

o tratamento semelhante às contas anuais da entidade, devendo 

esta, a partir da data da dissolução, acrescentar à sua 
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designação social a expressão “Sociedade em liquidação” ou 

“em liquidação”. -----------------------------------------------------  

No desenrolar do processo de liquidação, a sociedade mantém 

a sua personalidade jurídica e, em regra, continuam a ser-lhe 

aplicáveis as disposições que regem as sociedades não 

dissolvidas (art.º 146.º CSC). ---------------------------------------  

No exercício em que se inicia a liquidação, ter-se-á que se 

proceder à separação, em termos contabilísticos, das operações 

até à data da dissolução e das ocorridas após essa data, tendo 

em conta a obrigatoriedade da sua apresentação de modo 

separado, devendo as contas finais serem organizadas de modo 

a discriminar os resultados das operações de liquidação e o 

mapa de partilha (n.º 3 do art.º 157º do CSC), sem prejuízo de 

anualmente serem prestadas contas de relatório pormenorizado 

do estado da liquidação (art.º 155.º do CSC). --------------------  

A liquidação deverá ocorrer de forma global, de acordo com o 

art.º 148.º do CSC, de modo a que a transferência da atividade 

da empresa para o MUNICÍPIO seja acompanhada da 

transferência das situações ativas e passivas associadas à 

atividade, numa lógica de continuidade da mesma, sem prejuízo 

do que se dispõe relativamente aos contratos de trabalho 

existentes. Considerando que não foram celebrados, 

previamente, acordos escritos com os credores, com a 
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liquidação, são transferidas para o MUNICÍPIO todas as 

obrigações da TEGEC. -----------------------------------------------  

Nos termos do n.º 2 do art.º 147º e n.º 2 do art.º 148º do CSC, 

as dívidas de natureza fiscal ainda não exigíveis à data da 

dissolução não obstam à partilha nos termos sobreditos, 

ficando, no entanto, o MUNICÍPIO, ilimitada e solidariamente, 

responsável por essas dívidas, embora deva reservar as 

impotências estimadas para o seu pagamento. --------------------  

Relativamente ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), é 

nosso entendimento que as operações em causa, sendo 

subsumível ao nº 4 do art.º 3º do CIVA, não ficarão sujeitas à 

aplicação da isenção prevista no nº 30 do art.º 9º e, como tal, 

não há que proceder a eventuais regularizações a que alude o 

nº 5 do art.º 24º do CIVA, uma vez que não existe lugar a 

regularizações do imposto, por se considerar que os bens e 

equipamentos em questão continuarão afetos aos mesmos fins 

empresariais que tinham antes da transmissão. -------------------  

O prazo para a liquidação das sociedades é de dois anos, 

conforme disposto no n.º 1 do art.º 150º do CSC, findo o qual 

deverá ser elaborada ata do encerramento da liquidação e da 

aprovação das contas.------------------------------------------------  

2.4.1. PROCEDIMENTOS: ------------------------------------------  

Atas do órgão da sociedade onde conste: --------------------------  
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 A forma de dissolução da sociedade; --------------------------  

 A aprovação das contas; ----------------------------------------  

 A relação do património a transmitir e a sua adjudicação 

ao sócio; ----------------------------------------------------------  

O requerimento de liquidação, por transmissão global, é 

apresentado na Conservatória do Registo Comercial de 

Trancoso, nos termos legais. ----------------------------------------  

A declaração de cessação de atividade deve ser apresentada em 

qualquer serviço de finanças, no prazo de trinta dias, a partir 

da data de apresentação do pedido de registo da dissolução na 

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. ---------------  

A comunicação à Segurança Social será feita no prazo de dez 

dias úteis, contados a partir da data da entrega da declaração 

de cessação de atividade. --------------------------------------------  

2.5. BALANÇO DA EMPRESA -------------------------------------  

O Conselho de Administração deve, no prazo de 60 dias, após a 

deliberação da dissolução da sociedade, organizar e aprovar 

os balancetes da contabilidade da sociedade que constituirão, 

para efeitos da liquidação, os documentos de prestação de 

contas da sociedade, dando cumprimento ao art.º 149.º do CSC.  

2.6. INTERNALIZAÇÃO --------------------------------------------  

O art.º 65.º do RJAEL prevê que a atividade das empresas 

locais pode ser objeto de internalização nos serviços das 
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respetivas entidades públicas participantes. ----------------------  

O processo de dissolução da empresa TEGEC implicará a 

internalização das atividades da empresa nos serviços do 

MUNICÍPIO. ----------------------------------------------------------  

As atividades desenvolvidas pela TEGEC inserem-se na 

promoção, apoio e desenvolvimento de atividades de caráter 

cultural, social, educativo, desportivo, recreativo, comercial, 

turístico e de proteção ambiental,  na Câmara Municipal de 

Trancoso, através, entre outras formas de conceção, 

construção, gestão, manutenção, exploração e dinamização de 

equipamentos e infraestruturas municipais, designadamente 

museus, piscinas e escolas. ------------------------------------------  

Torna-se, por isso, imprescindível dar continuidade às 

atividades desenvolvidas pela empresa TEGEC, na prossecução 

do interesse público, comum e específico das populações 

respetivas, dada a sua importância, quer a nível social, 

cultural e desportivo. ------------------------------------------------  

Atendendo à natureza das atividades que têm vindo a ser 

desenvolvidas pela TEGEC e da estrutura e condições criadas 

para o efeito, considera-se que, de acordo com o RJAEL, 

poderá essa atividade ser internalizada na estrutura do 

MUNICÍPIO, sem que daí resulte qualquer prejuízo para a sua 

realização. -------------------------------------------------------------  
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Compete pois à Câmara Municipal de Trancoso, potenciar os 

recursos humanos, técnicos, e logísticos para a prossecução 

das atividades supra referenciadas, já que se revestem de 

manifesto interesse público e municipal. --------------------------  

O presente Plano de Internalização define as atividades e 

funcionários a internalizar, de acordo com as funções a que 

estes se encontram afetos e sejam necessários ao cumprimento 

das atividades objeto da internalização, nos termos do n.º 6 a 

11 do art.º 62.º da Lei n.º 50/2012, 31 de agosto. ----------------  

O Conselho de Administração da TEGEC informou o 

MUNICÍPIO das necessidades de recursos humanos, para o 

correto e eficaz funcionamento dos equipamentos e persecução 

das atividades a integrar. -------------------------------------------  

Com efeito, o MUNICÍPIO não dispõe, no seu mapa de pessoal, 

de trabalhadores excedentários a afetar aos postos de trabalho 

necessários ao cumprimento das atividades desenvolvidas. -----  

Assim e nos termos do disposto no n.º 12 do art.º 62º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, a deliberação de dissolução de 

empresa local que implica a integração ou internalização no 

MUNICÍPIO de quaisquer atividades é acompanhada do 

respetivo Plano que inclui: ------------------------------------------  

a) Definição das atividades a integrar ou a internalizar; -----  

b) A listagem dos postos de trabalho indispensáveis à 
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prossecução das atividades a integrar ou internalizar, 

identificando a carreira, áreas funcionais, habilitacionais 

e geográfica, quando necessárias; ----------------------------  

c) Previsão das disponibilidades orçamentais necessárias, 

nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que 

“aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos 

e dos pagamentos em atraso das entidades públicas”. ------  

2.6.1. DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES A INTEGRAR E 

INTERNALIZAR  --------------------------------------------  

Nos termos da alínea a) do n.º 12 do art.º 62º da Lei nº 

50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação, o MUNICÍPIO 

propõe-se integrar e internalizar a totalidade das atividades 

realizadas pela TEGEC, conforme adiante se descreve. ---------  

A atividade desenvolvida pela TEGEC consubstancia-se na 

gestão e dinamização dos vários equipamentos de caráter 

desportivo, cultural, social, educativo, recreativo, comercial, 

turístico e ambiental.  -------------------------------------------------  

A ação da TEGEC centra-se no serviço a prestar às pessoas e 

instituições que escolhem os seus espaços para a prática das 

diversas atividades existentes. --------------------------------------  

No âmbito do desenvolvimento do seu objeto social,  são 

desenvolvidas genericamente as seguintes atividades: -----------  

Piscinas Municipais de Trancoso e Vila Franca das Naves: ---  
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- Serviço de receção e atendimento; --------------------------------  

- Monitorização e vigilância das atividades de atividades livres 

e de grupos de natação; -------------------------------------------  

- Organização de grupos de natação; ------------------------------  

- Na época balnear de verão, vigilância e manutenção das 

piscinas exteriores. ------------------------------------------------  

Centro Cultural de Trancoso: --------------------------------------  

- Serviço de Biblioteca e de Biblioteca infantil; ------------------  

- Espaço internet; -----------------------------------------------------  

- Exposições; ----------------------------------------------------------  

- Atividades lúdicas; -------------------------------------------------  

- Férias desportivas. -------------------------------------------------  

Centro Cultural de Vila Franca das Naves: ----------------------  

- Biblioteca; -----------------------------------------------------------  

- Espaço internet; -----------------------------------------------------  

- Exposições; ----------------------------------------------------------  

- Atividades lúdicas; -------------------------------------------------  

Cinema Auditório Jacinto Ramos: ---------------------------------  

- Projeção de filmes; -------------------------------------------------  

Residência de Estudantes: ------------------------------------------  

- Vigilância diurna e noturna dos estudantes residentes; --------  

- Limpeza dos espaços; ----------------------------------------------  

- Serviço de pequeno-almoço; ---------------------------------------  
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- Tratamento de roupas. ---------------------------------------------  

Central de Camionagem: --------------------------------------------  

- Serviço de informações; --------------------------------------------  

- Bilheteira; -----------------------------------------------------------  

Sede Empresa: --------------------------------------------------------  

- Serviços administrativos da empresa, nomeadamente 

contabilidade e recursos humanos; ------------------------------  

- Gabinete de comunicação e imagem. -----------------------------  

Serviços Auxiliares de Educação: ----------------------------------  

- Serviço de auxiliares de educação e apoio aos docentes na 

EB1 e no Jardim de Infância, em Vila Franca das Naves; ----  

- Transportes escolares no concelho; ------------------------------  

- Serviços de Biblioteca, na EB1 de Vila Franca das Naves; ----  

- Prolongamento de horários dos Jardins-de-infância do 

concelho e EB1 de Vila Franca das Naves. ---------------------  

Pavilhão Multiusos: --------------------------------------------------  

- Serviço de vigilância; ----------------------------------------------  

- Manutenção dos equipamentos; -----------------------------------  

- Apoio na realização de eventos desportivos e culturais. -------  

Turismo: ---------------------------------------------------------------  

- Serviço de Receção e Atendimento no Castelo de Trancoso; --  

- Posto de Turismo de Trancoso; -----------------------------------  

- Centro interpretação Isaac Cardoso; -----------------------------  
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- Centro de Interpretação Cogula. ----------------------------------  

Outros Serviços Prestados à Autarquia: --------------------------  

- Gabinete Apoio Autarca; -------------------------------------------  

- Canil Municipal; ----------------------------------------------------  

2.6.2. RELAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO 

INDISPENSÁVEIS -----------------------------------------  

No processo de internalização da atividade da TEGEC, o 

MUNICÍPIO, não dispondo no seu mapa de pessoal de 

trabalhadores excedentários para afetar às atividades a 

internalizar, encontra-se obrigado a recorrer ao regime de 

cedência e de contratação previsto nos n.ºs 6 a 11 do art.º 62º 

do RJAEL. -------------------------------------------------------------  

Considerando que: ----------------------------------------------------  

- A totalidade dos funcionários da TEGEC são titulares de 

contrato de trabalho por tempo indeterminado; -------------  

- O MUNICÍPIO não dispõe de recursos humanos 

excedentários que possa afetar ao desenvolvimento das 

atividades a integrar. -------------------------------------------  

O MUNICÍPIO propôs-se internalizar a totalidade dos 

funcionários da TEGEC, com exceção de uma funcionária que 

se encontra em gozo de licença sem vencimento. No quadro 

seguinte, apresenta-se a listagem dos postos de trabalho a 

internalizar, a saber: -------------------------------------------------  
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--------Listagem dos Postos de Trabalhos Indispensáveis -------  

N.º Funções que desempenha Equipamento Associado Carreira 

2 Monitor de Desporto Piscinas Mun. Trancoso e V. F. das Naves Assistente Técnico 

1 Rececionista Piscinas Mun. Trancoso e V. F. das Naves Assistente Operacional 

4 Auxiliar de Serviços Gerais Piscinas Mun. Trancoso e V. F. das Naves Assistente Operacional 

1 Auxiliar Administrativo Piscinas Mun. Trancoso e V. F. das Naves Assistente Operacional 

1 Arquivista de Biblioteca Centro Cultural de Trancoso Assistente Operacional 

2 Auxiliar Administrativo Centro Cultural de Trancoso Assistente Operacional 

2 Auxiliar de Serviços Gerais Centro Cultural de Trancoso Assistente Operacional 

1 Documentalista Centro Cultural de Trancoso Assistente Operacional 

1 Auxiliar Administrativo Centro Cultural de Vila Franca das Naves Assistente Operacional 

2 Auxiliar de Serviços Gerais Centro Cultural de Vila Franca das Naves Assistente Operacional 

2 Auxiliar Administrativo Cinema Auditório Jacinto Ramos Assistente Operacional 

2 Assistente Administrativo Cinema Auditório Jacinto Ramos Assistente Operacional 

1 Responsável de Atividades Cinema Auditório Jacinto Ramos Assistente Técnico 

1 Técnica de Ação Educativa Residência de Estudantes Assistente Técnico 

3 Auxiliar de Serviços Gerais Residência de Estudantes Assistente Operacional 

3 Auxiliar Administrativo Central de Camionagem Assistente Operacional 

1 Téc. Sup. Contab. e Admin. Sede da empresa Técnico Superior 

1 Técnica de Recursos Humanos Sede da empresa Assistente Técnico 

3 Assistente Administrativo Gabinete de Comunicação e Imagem Assistente Operacional 

2 Auxiliar Técnica de Educação Serviços Auxiliares de Educação Assistente Técnico 

5 Auxiliar de Ação Educativa Serviços Auxiliares de Educação Assistente Operacional 

5 Auxiliar de Serviços Gerais Serviços Auxiliares de Educação Assistente Operacional 

3 Auxiliar de Serviços Gerais Pavilhão Multiusos Assistente Operacional 

1 Auxiliar Administrativo Pavilhão Multiusos Assistente Operacional 

2 Auxiliar Administrativo Turismo Assistente Operacional 

1 Técnico Contabilidade Gabinete Apoio Autarca Assistente Técnico 

1 Assistente Administrativo Canil Municipal Assistente Operacional 

1 Jornalista Centro Interpretação Isaac Cardoso Assistente Operacional 

1 Auxiliar Administrativo Centro Interpretação Cogula Assistente Operacional 
 

As funções desempenhadas pelos funcionários são as seguintes:  

PISCINAS MUNICIPAIS DE TRANCOSO E VILA FRANCA 

DAS NAVES -----------------------------------------------------------  

 Monitores de Desporto ---------------------------------------------  

- Monitorizar e vigiar as atividades livres e as sessões com 

grupos de natação; --------------------------------------------  
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- Responsável pela gestão e manutenção dos equipamentos;  

- Responsável pelo tratamento de filtros e água das 

piscinas. ---------------------------------------------------------  

 Rececionista ---------------------------------------------------------  

- Atendimento ao público; ---------------------------------------  

- Emissão da faturação de mensalidades de natação e 

banhos livres. ---------------------------------------------------  

 Auxiliares de Serviços Gerais ------------------------------------  

- Limpeza e manutenção dos equipamentos; -------------------  

- Apoio aos monitores de desporto; ----------------------------  

 Auxiliar Administrativo -------------------------------------------  

- Atendimento ao público; ---------------------------------------  

- Emissão da faturação de mensalidades de natação e 

banhos livres; --------------------------------------------------  

- Limpeza e manutenção dos equipamentos; -------------------  

- Apoio aos monitores de desporto; ----------------------------  

- Na época balnear serviço de bar das piscinas exteriores. -  

CENTRO CULTURAL DE TRANCOSO ---------------------------  

 Arquivista de Biblioteca -------------------------------------------  

- Catalogação dos livros; ----------------------------------------  

- Responsável pelas atividades de leituras seniores; ---------  

- Participa na organização das atividades culturais; --------  

- Apoio nas atividades de férias desportivas de natal,  
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páscoa e verão. -------------------------------------------------  

 Auxiliares Administrativos ----------------------------------------  

- Atendimento ao público; ---------------------------------------  

- Organização da Biblioteca infantil; --------------------------  

- Requisições de livros; ------------------------------------------  

- Apoio nas atividades organizadas no centro cultural; -----  

 Auxiliar de Serviços Gerais ---------------------------------------  

- Atendimento ao público; ---------------------------------------  

- Organização da Biblioteca; -----------------------------------  

- Apoio nas atividades organizadas no centro cultural; -----  

- Limpeza e manutenção dos equipamentos. -------------------  

 Documentalista -----------------------------------------------------  

- Responsável do centro cultural de Trancoso; ---------------  

- Organização de exposições, feira do livro e outros eventos 

culturais; --------------------------------------------------------  

- Responsável pelas leituras juvenis; ---------------------------  

- Apoio nas atividades organizadas no centro cultural. ------  

- Apoio nas atividades de férias desportivas de natal, 

páscoa e verão. -------------------------------------------------  

CENTRO CULTURAL DE VILA FRANCA DAS NAVES -------  

 Auxiliar de Serviços Gerais ---------------------------------------  

- Responsável pela limpeza de todos os espaços; -------------  

- Apoio nas piscinas na época balnear. ------------------------  
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 Auxiliares Administrativos ----------------------------------------  

- Atendimento ao público; ---------------------------------------  

- Organização da biblioteca; ------------------------------------  

- Requisições de livros; ------------------------------------------  

- Organização das atividades no centro cultural. ------------  

CINEMA AUDITÓRIO JACINTO RAMOS -----------------------  

 Auxiliares Administrativos ----------------------------------------  

- Montagem e projeção de filmes; ------------------------------  

- Colocação dos cartazes. ---------------------------------------  

 Assistentes Administrativos ---------------------------------------  

- Montagem e projeção de filmes; ------------------------------  

- Venda dos bilhetes de cinema. --------------------------------  

 Responsável de Serviços -------------------------------------------  

- Organização das atividades e eventos do Cinema 

Auditório; -------------------------------------------------------  

- Seleção e contratualização dos filmes. -----------------------  

RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES ---------------------------------  

 Técnica de Ação Educativa ---------------------------------------  

- Acompanhamento das atividades na biblioteca e vigilância 

da sala estudo. -------------------------------------------------  

 Auxiliares de Serviços Gerais ------------------------------------  

- Vigilância diurna e noturna da Residência. -----------------  

CENTRAL DE CAMIONAGEM ------------------------------------  
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 Auxiliares Administrativos ----------------------------------------  

- Atendimento ao público; ---------------------------------------  

- Venda de bilhetes; ----------------------------------------------  

- Manutenção dos equipamentos. -------------------------------  

SEDE DA EMPRESA ------------------------------------------------  

 Técnico Superior de Contabilidade e Administração ----------  

- Coordenador da atividade operacional da empresa; -------  

- Processamento contabilístico de faturas/recibos de 

fornecedores; ---------------------------------------------------  

- Pagamentos a fornecedores; -----------------------------------  

- Processamento das receitas e documentos de faturação; --  

- Responsável pela gestão de stocks e serviço de 

aprovisionamento; ---------------------------------------------  

- Interlocutor com gabinete de contabilidade da empresa. --  

 Técnica de Recursos Humanos -----------------------------------  

- Registo de férias e faltas; --------------------------------------  

- Processamento de vencimentos; -------------------------------  

- Envio de declarações mensais de remunerações; -----------  

- Organização e verificação de horários. ----------------------  

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM -------------------  

 Auxiliares Administrativos ----------------------------------------  

- Difusão da comunicação e nota de imprensa; ---------------  

- Recolha, divulgação interna e arquivo das menções 



 
 

Ata  n . º    2 2  /  2 01 5 .    Reuniã o  de    09 -1 1 -2 0 1 5 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

externas; --------------------------------------------------------  

- Centralização da comunicação externa; ---------------------  

- Acompanhamento da elaboração de suportes gráficos de 

informação. -----------------------------------------------------  

SERVIÇOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO ----------------------  

 Auxiliares Técnicos de Educação --------------------------------  

- Auxilio à educadora de infância nas atividades do Jardim 

de Infância; -----------------------------------------------------  

- Responsável pelo pessoal não escolar. -----------------------  

 Auxiliares de Ação Educativa ------------------------------------  

- Apoio na realização de atividades de animação; -----------  

- Apoio ao fornecimento de refeições escolares;  -------------  

- Vigilância nos intervalos e no período de prolongamento 

de horário; ------------------------------------------------------  

 Auxiliares de Serviços Gerais ------------------------------------  

- Apoio ao fornecimento de refeições escolares; --------------  

- Limpeza das instalações escolares; ---------------------------  

- Vigilante de transportes escolares. ---------------------------  

PAVILHÃO MULTIUSOS -------------------------------------------  

 Monitor de Desporto -----------------------------------------------  

- Monitorizar e vigiar as atividades desportivas;-------------  

- Responsável pela gestão e manutenção dos equipamentos;  

 Auxiliar de Serviços Gerais ---------------------------------------  
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- Limpeza dos espaços e equipamentos; ------------------------  

- Abertura/fecho e limpeza dos sanitários públicos; ---------  

- Limpeza do recinto do mercado e feiras. ---------------------  

 Auxiliar Administrativo -------------------------------------------  

- Apoio logístico às atividades de desporto, turismo e 

cultura; ------------------------------------------------------------  

- Vigilância do pavilhão multiusos. ----------------------------  

TURISMO -------------------------------------------------------------  

 Auxiliares Administrativos ----------------------------------------  

- Acompanhamento dos visitantes do Castelo de Trancoso; -  

- Atendimento ao público no posto turismo. -------------------  

GABINETE DE APOIO AO AUTARCA ---------------------------  

 Técnico Contabilidade ---------------------------------------------  

- Apoio às Juntas de Freguesia na elaboração de 

orçamentos, execução orçamental e elaboração de conta 

de gerência. -----------------------------------------------------  

CANIL MUNICIPAL -------------------------------------------------  

 Assistente Administrativo -----------------------------------------  

- Apoio administrativo ao serviço veterinário municipal. ---  

CENTRO INTERPRETAÇÃO ISAAC CARDOSO ----------------  

 Jornalista ------------------------------------------------------------  

- Atendimento ao público no centro de interpretação Isaac 

Cardoso. --------------------------------------------------------  
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CENTRO INTERPRETAÇÃO DE COGULA ----------------------  

 Auxiliar Administrativo -------------------------------------------  

- Apoio na organização e realização de feiras e exposições.  

O Quadro de funcionários da empresa municipal contempla 

cinquenta e seis trabalhadores titulares de contrato de 

trabalho sem termo. Verifica-se ainda que uma funcionária se 

encontra em situação de licença sem vencimento e cujo posto 

de trabalho não foi considerado para efeitos de internalização.  

2.6.3. PREVISÃO DAS DISPONIBILIDADES ORÇAMEN-

TAIS NECESSÁRIAS ----------------------------------------  

Nos termos da alínea c) do n.º 12 do art.º 62 do RJAEL, o 

Plano de Integração e Internalização deve identificar a 

previsão das disponibilidades orçamentais necessárias, nos 

termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (doravante 

designada por LCPA). ------------------------------------------------  

O processo de integração e internalização da TEGEC no 

MUNICÍPIO, nomeadamente no que respeita às 

disponibilidades orçamentais necessárias à sua 

sustentabilidade nos termos da LCPA, são enquadradas e 

inscrevem-se no Plano e Orçamento do Município de Trancoso.  

Considerando que se estabelece como data para a integração e 

internalização de todas as atividades da TEGEC no 

MUNICÍPIO, bem como a celebração dos contratos de cedência 



 
 

Ata  n . º    2 2  /  2 01 5 .    Reuniã o  de    09 -1 1 -2 0 1 5 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

de pessoal, o dia 1 de janeiro de 2016, a Câmara Municipal de 

Trancoso, após a deliberação de liquidação e integração, 

procederá à retificação do orçamento e mapa de pessoal para 

2016, de forma a adequá-los ao impacto financeiro e 

orçamental da integração das atividades da TEGEC. ------------  

Com efeito, a retificação ao orçamento de 2016, aprovado em 

reunião de executivo, visa a inscrição, no orçamento, das 

receitas próprias arrecadadas pela TEGEC, bem como o 

reforço das rubricas da despesa, nomeadamente Despesas com 

o Pessoal e Aquisição de Bens e Serviços, associadas à 

internalização das atividades e respetivos recursos humanos. --  

A este propósito, discriminamos, nos quadros seguintes, as 

rubricas a considerar, em sede de Plano e Orçamento para 

2016, que contemplam a integração da TEGEC no MUNICÍPIO, 

com reflexo direto nas suas disponibilidades: --------------------  

DESPESA ANUAL DAS ATIVIDADES A INTEGRAR E 

INTERNALIZAR -----------------------------------------------------  

Descrição Orçamento 2016 Classificação Orçamental 
Estrutura de Gastos   
Remuneração do Pessoal 392.000 € 010104 
Subsídios de Férias e de Natal 65.350 € 010114 
Subsídio de Alimentação 48.850 € 010113 
Encargos sobre Remunerações 108.650 € 0103050202 
Seguros de Acidentes de Trabalho 6.500 € 010309 
Trabalhos Especializados 10.000 € 020220 
Publicidade e Propaganda 500 € 020217 
Conservação e Reparação 1.000 € 020203 
Ferramentas e Utensílios 250 € 020117 
Material de Escritório 600 € 020108 
Electricidade 22.500 € 020201 
Combustíveis 1.500 € 02010201 
Água 7.500 € 020201 
Outros Fluídos 101.500 € 02010299 
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Rendas e Alugueres 7.200 € 020208 
Comunicação 4.000 € 020209 
Seguros 775 € 020212 
Limpeza, Higiene e Conforto 4.800 € 020104 
Outros Serviços 2.250 € 020225 
Impostos 5.500 € 060201 
Outros Despesas 1.150 € 06020305 

Total 792.375 €  
 

RECEITA ANUAL DAS ATIVIDADES A INTEGRAR E 

INTERNALIZAR -----------------------------------------------------  

Descrição Orçamento 2016 Classificação Orçamental 
Estrutura de Rendimentos   
Venda de Livros 250 € 070103 
Venda de Material Desportivo 250 € 070199 
Venda de Postais 250 € 070103 
Máquina Vending Cinema 2.150 € 070108 
Residência de Estudantes 7.800 € 070207 
Bilheteira 1.750 € 07020803 
Aulas de Natação 26.000 € 07020804 
Ludoteca 11.000 € 07020803 
Outros Serviços Recreativos 2.750 € 07020802 
Cinema 12.500 € 07020802 
Aluguer de Equipamento 4.250 € 070201 
Outros Receitas 3.500 € 08019999 

Total 72.450 €  
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada relativa à dissolução e subsequente entrada em 

liquidação da empresa municipal TEGEC, E.M. e 

correspondente plano de internalização, submetendo-a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal. -----  

*A5* Apreciação dos relatórios de auditoria financeira às contas 

do Município e da Empresa Municipal TEGEC, E.M., de 

auditoria jurídica ao processo de constituição da P.P.P. e de 

auditoria técnica às respetivas obras:  ----------------------------  

No que diz respeito a este ponto da ordem de trabalhos, o 

senhor vereador Paulo Matias começou por apresentar as 

conclusões das auditorias supra referidas, realizadas por 
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entidades externas ao município, para, depois, apresentar a 

posição política dos membros do Partido Socialista no 

executivo, face à situação criada, que, seguidamente, se 

reproduz: ---------------------------------------------------------------  

----CONCLUSÕES DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA  ----  

------‘ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ENTRE  --------  

---01 DE JANEIRO DE 2012 E 20 DE OUTUBRO DE 2013  ---  

-TEGEC–EMPRESA MUNICIPAL, MUNICÍPIO, PACETEG  --  

Facto: Empréstimo bancário junto da CGD ----------------------  

Descrição:  -------------------------------------------------------------  

A parceria público privada originou a constituição de uma 

empresa de capitais públicos e privados que contraiu um 

empréstimo junto da CGD de cerca de 22 anos, no montante de 

9.908.000 euros, para a construção de três equipamentos. ------  

Este empréstimo integra um conjunto de garantias reais que se 

encontram divulgadas nas demonstrações financeiras anuais, 

desde 2009, da PACETEG. ------------------------------------------  

O contrato originou a emissão de uma carta de conforto por 

parte do Município de Trancoso, onde este garante o 

pagamento do serviço da dívida do referido empréstimo. Este 

facto constitui uma responsabilidade extra-contabilística do 

Município que não se encontra devidamente divulgada nas suas 

demonstrações financeiras consolidadas, reportadas a 31 de 
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dezembro de 2013 e anteriores. -------------------------------------  

Recomendação:  -------------------------------------------------------  

Recomendamos que a existência da carta de conforto seja 

divulgada, dada a sua relevância para as demonstrações 

financeiras do Município. -------------------------------------------  

O montante em dívida do empréstimo, em 31 de dezembro de 

2014, ascendia a cerca de 8.752.799 euros, de acordo com 

informação obtida junto do Banco de Portugal (em outubro de 

2013, o montante em dívida ascendia a cerca de 8.418.919 

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

Facto: Contrato de arrendamento entre a PACETEG e a 

TEGEC. ----------------------------------------------------------------  

Descrição: -------------------------------------------------------------  

O contrato de arrendamento celebrado entre a PACETEG e o 

Município (que em dezembro de 2010 cede a sua posição 

contratual à TEGEC) apresenta características de uma locação 

financeira, uma vez que o valor das rendas foi apurado tendo 

em consideração o serviço da dívida do empréstimo celebrado 

com a CGD, acrescido dos encargos administrativos suportados 

pela PACETEG. -------------------------------------------------------  

Recomendação:  -------------------------------------------------------  

Deste modo, a TEGEC, à data de 31 de outubro de 2013, 

deveria ter registado nas suas demonstrações financeiras os 
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ativos correspondentes, bem como a responsabilidade futura. 

Dado que não nos foi possível separar a componente do 

contrato de locação e a componente do serviço prestado, 

optámos por considerar que a TEGEC suporta o serviço da 

dívida, pelo que, na substância sobre a forma, deveria registar 

os referidos equipamentos nos seus ativos, por contrapartida 

do registo da responsabilidade pelo empréstimo. Assim, a 

TEGEC, à data 31 de outubro de 2013, deveria registar, no 

passivo, uma responsabilidade que ascendia, àquela data, a 

cerca de 8.418.919 euros. -------------------------------------------  

Facto: Responsabilidades do Município não reveladas nas 

Demonstrações Financeiras: ---------------------------------------  

Descrição: -------------------------------------------------------------  

Decorrente da análise efetuada às responsabilidades do 

Município, constatámos, pela informação sobre os processos 

judiciais em curso, que existem um conjunto de processos 

iniciados em 2014, relativos a contratos celebrados em período 

anterior a outubro de 2013. O montante total da contingência 

potencial ascende a cerca de 3.410.110 euros, acrescido de 

483.924 euros, relativos a processos iniciados em 2013 que já 

transitaram em julgado e onde existem acordos quanto ao 

montante a pagar. (O montante de 441.000,00€ relativo ao 

acordo com a empresa Biosfera já constava da contabilidade).  
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Recomendação: -------------------------------------------------------  

Recomendamos que esta informação seja avaliada, com vista a 

determinar o registo de uma provisão ou divulgação nas 

demonstrações financeiras do Município, referentes ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2014, para os processos 

em curso. --------------------------------------------------------------  

Recomendamos o registo da correspondente responsabilidade 

para os processos onde já existe acordo de pagamento. ---------  

Facto: Responsabilidades do Município. --------------------------  

Descrição: -------------------------------------------------------------  

No que respeita aos ativos detidos pela PACETEG e pela 

TEGEC, considerando as normas contabilísticas em vigor, 

sempre que existem indícios de imparidade devem ser efetuados 

testes de imparidade. -------------------------------------------------  

Recomendação: -------------------------------------------------------  

Recomendamos a realização de avaliações dos ativos detidos 

pela TEGEC e pela PACETEG, com vista a aferir da 

necessidade de constituição de uma imparidade, dado que os 

referidos ativos apresentam uma rentabilidade deficitária. -----  

Facto:  Registo de subsídios à exploração. ------------------------  

Descrição: -------------------------------------------------------------  

A TEGEC regista os subsídios à exploração tendo por base os 

montantes previstos nos contratos-programa anuais. Os 
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montantes recebidos, relacionados com o equilíbrio financeiro 

ao abrigo da consolidação financeira das contas empresa, 

foram registados no período em que foram aprovados pelo 

Município, ou seja, no período seguinte. A partir de 2008, a 

TEGEC apresenta resultados operacionais, acrescidos dos 

encargos financeiros, negativos, pelo que seria necessário 

efetuar uma transferência financeira por parte do Município 

com vista a cobrir este deficit .  --------------------------------------  

Recomendação: -------------------------------------------------------  

Muito embora no Relatório de Gestão seja mencionada a forma 

como é definido o montante a considerar no contrato programa, 

o registo do referido deficit deveria ocorrer no período em que 

o mesmo é gerado, através de um acréscimo de rendimento. ----  

Facto: Aplicação do disposto na Lei 50/2012 de 30 de agosto.  

Descrição: -------------------------------------------------------------  

Pela análise das demonstrações financeiras da TEGEC, com 

referência a 31 de dezembro de 2013, esta entidade encontra-se 

abrangida pela disposição do artigo 62º da Lei nº 50/2012. ----  

Com vista a dar cumprimento ao disposto na referida Lei, o 

Município aprovou a fusão da TEGEC com a PACETEG, tendo 

apresentado ao Tribunal de Contas o correspondente projeto, 

onde foi demonstrada a viabilidade da operação. Contudo, o 

Tribunal de Contas recusou o visto prévio relativo ao 
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documento “Reorganização da atividade empresarial local e 

participações locais do Município de Trancoso” apresentado e 

às deliberações do Município. --------------------------------------  

Recomendação: -------------------------------------------------------  

Recomendamos a elaboração de um estudo sobre a viabilidade 

futura da atividade desenvolvida pela TEGEC, com vista a 

encontrar uma solução para ultrapassar o disposto no artigo 

62º da Lei nº 50/2012. Caso subsista a dificuldade em 

encontrar uma solução que permita justificar a viabilidade da 

atividade da TEGEC, deverá o Município ponderar a opção de 

internalização da empresa municipal, com a consequente 

dissolução e liquidação da TEGEC. Neste processo todo o 

património líquido (ativo, passivo, incluindo as obrigações e 

responsabilidades) será transferido para o Município. ----------  

Chamamos à atenção para a necessidade de se considerar o 

impacto em sede, de entre outros, do imposto sobre o valor 

acrescentado, imposto municipal sobre transações e imposto de 

selo sobre as operações de reestruturação a realizar, de modo 

a cumprir com o disposto na Lei 50/2012 de 30 de agosto. ------  

Tendo em vista o apuramento das responsabilidades, à data de 

31 de outubro de 2013, que não se encontravam registadas e 

divulgadas nas demonstrações financeiras do Grupo que 

integra o Município de Trancoso e a TEGEC, apresentamos, no 
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quadro abaixo um resumo das referidas situações: ---------------  

Responsabilidades Out-2013 Dez-2014 Observações 
Decorrente contrato arrendamento – 
TEGEC 

8.418.919,00€ 8.752.799,00€ 
Passivo 

Processos onde foi efetuado acordo de 
pagamento 

483.924€ 483.924€ 
Passivo 

Processos judiciais em curso - Município  3.410.110,00€ Passivo contingente 
Processo fiscal junto AT – TEGEC 225.498,00€ 225.498,00€ Passivo contingente 
SOMA 9.128.341 € 12.388.407,00€  

 

-----------ANÁLISE JURÍDICA DE PROCESSO DE -------------  

--------------------CONSTITUIÇÃO DA PPP ----------------------  

-------------Relatório: Dra. Clara Valente da Silva --------------  

I) A ausência de fixação de um preço, ou de um preço mínimo, 

nas deliberações da AMT, para a alienação do terreno do 

mercado municipal e do direito de superfície sobre o campo da 

feira, aliada, no caso do mercado municipal ao facto de a 

alienação ter como objetivo a construção de um centro 

comercial que jamais foi erigido, tornará ilegais as 

deliberações tomadas, por violação do artigo 53.º, nº 2, alínea 

i), da Lei n.º 169/99, podendo defender-se, ainda que com 

reservas, serem as deliberações nulas (por lhes faltar o 

elemento essencial, que é o preço da alienação, e, no que 

respeita ao mercado municipal, por a deliberação ter sido 

tomada com vista a um objetivo não cumprido). ------------------  

II)  A falta de publicação no JOCE do procedimento público de 

contratação da parceria público privada em apreço configura 

uma ilegalidade, por violação dos artigos 245.º e 52.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99 e ainda das regras europeias diretamente 
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aplicáveis à contratação pública, e um vício estruturante do 

procedimento público de contratação, que terá impedido a 

abertura do procedimento com a amplitude concorrencial 

devida, podendo defender-se que tal ilegalidade torna nulo 

todo o procedimento e, por arrasto, os próprios contratos 

celebrados na sua sequência, nos termos do disposto nos 

artigos 133.º, n.º 1 e 185.º do CPA. --------------------------------  

III) A inexistência dos estudos impostos pelo artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 53-F/2006 e dos previstos no Decreto-Lei n.º 

86/2003, justificando o lançamento da parceria público 

privada, configura igualmente uma ilegalidade e tornará nula a 

decisão de criação da PACETEG, de acordo com o disposto no 

artigo 9.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 53-F/2006. -------------------  

IV)  Poderá ainda entender-se que a criação de uma empresa 

municipal na qual se verifica uma influência dominante do/s 

parceiro/s privado/s configurará uma atuação à margem do 

consentido pelo Decreto-Lei n.º 53-F/2006, logo, uma atuação 

anulável ou até mesmo nula, nos termos do artigo 133.º,  n.º 2, 

alínea b), do CPA, ao que acrescerá ainda, a falta de 

autorização da AMT para a criação da PACETEG. --------------  

V)  A proposta (475.000,00€) única apresentada, no 

procedimento público de contratação da parceria público 

privada, violou o preço mínimo (949.440,00€) estabelecido 
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para a alienação do direito de superfície sobre o campo da 

feira. A proposta deveria, pois, ter sido excluída do 

procedimento de contratação, consubstanciando a sua 

aceitação e a posterior contratação com base na mesma, uma 

atuação ilegal, violadora dos princípios da legalidade (na 

vertente da auto-vinculação), concorrência e estabilidade 

concursais. ------------------------------------------------------------  

VI)  Ao abrigo da parceria em apreço, não foram construídos 

(ou concebidos/ construídos) os sete empreendimentos lançados 

pela mesma, mas apenas três desses empreendimentos, 

correspondendo a um investimento total de cerca de 31% do 

inicialmente previsto. Esta alteração do objeto contratual, 

além de flagrantemente violar os princípios da concorrência, é 

tão relevante que, no limite, se poderá equiparar à ausência de 

um efetivo procedimento de contratação, com a consequente 

ilegalidade e até nulidade procedimental e contratual daí 

consequentes.----------------------------------------------------------  

VII)  Acresce à alteração do objeto contratual atrás referida, 

concorrendo para o vício dela resultante, i) o facto de nunca 

ter sido outorgado, pela PACETEG, o contrato de conservação 

e manutenção previsto no procedimento contratual e na 

proposta, ii) assim como o de não ter sido emitida a licença de 

utilização dos espaços arrendados que, de acordo com a 
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proposta e a própria lei, seria condição para a outorga dos 

contratos definitivos de arrendamento, iii)  e ainda a emissão 

de declarações de conforto pelo Município que não eram 

previstas em banda alguma do procedimento público de 

contratação (ou sequer da proposta apresentada). ---------------  

VIII)  A outorga dos contratos de arrendamento pelo Município, 

aliada à emissão das declarações de conforto aludidas na 

conclusão anterior, acrescida ainda do pagamento de trabalhos 

a mais de construção pela PACETEG, desvirtuam os princípios 

de partilha de riscos com base nos quais a parceria foi lançada 

e a proposta apresentada, assim violando o artigo 7.º Decreto-

Lei n.º 86/2003. -------------------------------------------------------  

IX) O facto de, segundo informação que nos foi prestada, os 

valores da construção praticados na parceria terem ficado, em 

média, no dobro dos valores padrão de construções similares 

poderá revelar-se de fulcral importância, em caso de uma 

eventual declaração de nulidade dos contratos outorgados ao 

abrigo da parceria, pois poderá contribuir para a redução do 

montante que, nessa hipótese, se possa entender como devido 

pelos parceiros públicos aos privados. ----------------------------  

X)  Por outro lado, toda a estrutura negocial / contratual 

resultante da parceira, com destaque para os contratos de 

arrendamento e as declarações de conforto emitidas pelo 
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Município, deveria ter sido submetida ao visto do Tribunal de 

Contas, de acordo com o entendimento que tem vindo a ser 

expresso pelo próprio Tribunal, pelo que deverão considerar-se 

ineficazes tais contratos e declarações, no que respeita às 

obrigações de pagamento dos parceiros públicos. ----------------  

XI)  A conclusão antecedente não significará, contudo, que os 

parceiros públicos não possam ser responsabilizados por 

indemnizar os privados, caso os contratos não venham a ser 

judicialmente invalidados (e sendo que, no caso de invalidade, 

haverá lugar aos pagamentos devidos, ao abrigo da invalidade 

que seja declarada). --------------------------------------------------  

XII)  Atualmente, os parceiros públicos e concretamente a 

TEGEC, encontrar-se-ão em condições de invocar exceção de 

não cumprimento, ou proceder à resolução dos contratos de 

arrendamento e invocar a cláusula penal constante dos 

mesmos, com base no facto de a PACETEG não se encontrar a 

assegurar a conservação / manutenção dos equipamentos a que 

se encontra contratualmente obrigada. ----------------------------  

XIII)  Por seu turno, os parceiros privados e concretamente a 

PACETEG, encontrar-se-ão em condições de invocar exceção 

de não cumprimento, ou proceder à resolução dos contratos de 

arrendamento e invocar a cláusula penal constante dos 

mesmos, com base no facto de a TEGEG não se encontrar a 
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pagar as rendas a que se encontra contratualmente obrigada. -  

XIV)  De qualquer forma, dever-se-á fazer notar que os 

negócios e contratos atualmente existentes, máxime os 

contratos de arrendamento, fazem parte integrante de uma 

estrutura jurídica complexa, pelo que qualquer ato dos 

parceiros públicos dirigido a atacá-los, ou qualquer defesa 

perante reivindicações do parceiro privado, deverá, do mesmo 

passo, colocar em crise toda a parceria público privada que 

lhes subjaz. ------------------------------------------------------------  

XV)  Em nosso entender, e sem deixar de ressalvar, uma vez 

mais, que trata de matéria discutível,  a invalidação de toda a 

parceria, mediante a declaração jurisdicional da sua nulidade, 

revelar-se-ia de fulcral importância, para não dizer essencial, 

com vista a desonerar o Município de Trancoso das garantias e 

obrigações que assumiu perante a CGD. --------------------------  

-----------ANÁLISE JURÍDICA DE PROCESSO DE -------------  

---------------------CONSTITUIÇÃO DA PPP ---------------------  

Relatório: Ricardo Bexiga, Oliveira e Silva & Associados, 

Sociedade de Advogados, RL. ---------------------------------------  

CONCLUSÕES: -------------------------------------------------------  

I – A constituição da PACETEG, S.A. configura uma PPP 

institucional constituída pelo parceiro público, para 

ultrapassar as limitações de financiamento do investimento 
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associado aos equipamentos públicos a construir; ---------------  

II – Ao lançar o procedimento para a constituição da PPP, o 

Município de Trancoso não analisou, previamente, a 

conformidade do projeto com os pressupostos e princípios 

legais de lançamento, contratação e partilha de riscos, bem 

como o impacto financeiro dos encargos e dos potenciais riscos 

da parceria para o parceiro público.-------------------------------  

III – O Município de Trancoso negligenciou a fase preliminar 

do processo de concepção e implementação da PPP, ao não 

elaborar estudos prévios que permitissem fundamentar a 

validação dos pressupostos legais e financeiros, para o 

lançamento e contratação público privada consagrados no 

RJPPP; -----------------------------------------------------------------  

IV – Na fase preliminar do processo de concepção e 

implementação da PPP, verifica-se a violação do disposto nos 

artºs. 6º nº 1 c) RJPPP e no artº 19º nº 2 LEO (aplicável ex vi 

artº 4º nº 1 LFL), bem como a violação do princípio da 

equidade geracional consagrado no artº 4º nº 3 f) LFL; ---------  

V – Os elementos do procedimento da PPP patenteado pela 

TEGEC, E.M. não garantiam devidamente os pressupostos 

legais previstos no artº 6º RJPPP e as regras de partilha de 

riscos consagradas no artº 7º do mesmo regime jurídico; -------  

VI – A omissão de publicitação do anúncio do procedimento da 
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PPP no Jornal Oficial da Comunidade Europeia, configura a 

violação dos artºs.  8º nº 1 e 13º nº 1 do D.L. nº 197/99, de 8-6;  

VII – Ao não estar previsto nem assegurado, nos elementos do 

procedimento da PPP, a prévia avaliação da economia, 

eficiência, eficácia e sustentabilidade da parceria a contratar, 

verifica-se uma violação do artº 6º nº 1 RJPPP e 19º nº 2 LEO 

(aplicável ex vi artº 4º nº LFL) e a violação do princípio geral 

da equidade geracional consagrado no artº 4º nº 3 f) LFL; -----  

VIII – A insuficiente concretização, no Programa do 

Procedimento da PPP, dos elementos a valorizar em sede de 

avaliação e classificação das propostas, configura a violação 

dos princípios jurídicos fundamentais da boa-fé, 

imparcialidade e transparência, consagrados no artº 266º nº 2 

CRP; artºs. 8º nº 1; 11º e 13º do D.L. nº 179/99, de 8-6 e artºs. 

6º e 6º-A CPA; --------------------------------------------------------  

IX – A não integração, no processo concursal, dos projetos dos 

principais contratos de suporte da parceria, configura a 

violação dos princípios da transparência e da publicidade 

consagrados no artº 8º nº 1 do D.L. nº 197/99, de 8-6; ----------  

X – O relatório do júri do procedimento da PPP está 

deficientemente fundamentado e apresenta manifestos erros 

grosseiros de avaliação da única proposta apresentada ao 

procedimento; ---------------------------------------------------------  
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XI – O júri do procedimento da PPP violou o artº 8º nº 3 do 

D.L. nº 197/99, de 8-6, e o artº 125º CPA, bem como os 

princípios da transparência, da boa-fé e da legalidade 

consagrados no artº 266º nº 2 CRP, artº 13º nº 1 do D.L. nº 

197/99, de 8-6 e nos artºs.  3º nº 1 e 6º-A CPA; -------------------  

XII – O conselho de administração da TEGEC, ao deliberar a 

adjudicação da PPP, desconsiderou os encargos financeiros 

que resultariam para o parceiro público da PPP, 

designadamente o seu impacto orçamental futuro, indiciando 

um deficiente controlo da despesa associada à parceria, com 

manifesta violação dos artºs.  6º e 7º RJPPP; ---------------------  

XIII – Foram introduzidas alterações ao teor das minutas dos 

contratos que integravam a proposta do parceiro privado, 

violando o princípio da estabilidade das propostas e dos 

termos do procedimento, consagrados no artº 11º nº 3 do D.L. 

nº 197/99, de 8-6, e transferindo riscos para os parceiros 

públicos que deveriam estar afetos ao parceiro privado, 

violando o disposto no artº 7º RJPPP; -----------------------------  

XIV – As modificações introduzidas no teor das minutas dos 

contratos alteraram o programa de financiamento constante da 

proposta do parceiro privado e, em consequência, a 

modificaram a matriz de risco da PPP, com manifesto prejuízo 

dos interesses do parceiro público; --------------------------------  
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XV – As relações jurídicas efetivas que resultam dos contratos 

de arrendamento celebrados entre o Município de Trancoso e a 

PACETEG consubstanciam elementos típicos do regime de 

arrendamento para fins não habitacionais e de locação 

financeira imobiliária, com as devidas implicações jurídicas, 

designadamente a de ficarem sujeitos a visto prévio do 

Tribunal de Contas, nos termos e para os efeitos da alínea c) 

do nº 1 do artº 5º da Lei nº 98/97, de 20-8, na medida em que 

implicam o aumento da dívida do Município de Trancoso; ------  

XVI – Sendo contratos sujeitos a fiscalização prévia do 

Tribunal de Contas, não podem produzir efeitos financeiros 

enquanto não forem visados e, portanto, o Município está 

impedido de pagar as rendas acordadas; --------------------------  

XVII – A carta de conforto subscrita pelo Município de 

Trancoso a favor da Caixa Geral de Depósitos tem a natureza 

jurídica de uma garantia pessoal. ----------------------------------  

XVIII – A prestação dessa garantia pessoal é um negócio 

contrário à lei e como tal deve ser considerado nulo e de 

nenhum efeito, para os efeitos dos artºs. 288º nº 1 e 296º do 

Código Civil,  porquanto está vedado aos Municípios a 

concessão de garantias pessoais (cfr. nº 7 do artº 23º da Lei nº 

42/98, de 6-8); --------------------------------------------------------  

XIX – O parceiro público não formalizou um modelo de gestão, 
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monitorização e fiscalização da PPP, ou um sistema de 

controlo de gestão que avalie, em permanência, o “Value for 

Money” da parceria, que assegure o reporte público do seu 

desempenho e da sua sustentabilidade económico-financeira; --  

XX – Os elementos patenteados no procedimento da PPP eram 

manifestamente insuficientes para a avaliação da proposta de 

construção dos equipamentos objeto da parceria, sendo omissos 

nos elementos essenciais que definiam as empreitadas, no que 

diz respeito ao volume e valor dos trabalhos a executar;--------  

XXI – À luz do artº 3º nº 2 c) do D.L. nº 59/99, de 2-3 (Regime 

Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas), a PACETEG 

deveria ter sido considerada dono de obra pública e as 

empreitadas da PPP deviam ter sido lançadas em regime de 

concurso público; -----------------------------------------------------  

XXII – A PACETEG adjudicou as empreitadas da PPP a uma 

das sociedades integradas no parceiro privado, sem verificar e 

garantir a adequada qualidade e preço da proposta 

apresentada; ----------------------------------------------------------  

XXIII – As empreitadas construídas ao abrigo da PPP foram 

executadas sem qualquer fiscalização que garantisse o exato 

cumprimento dos cadernos de encargos e dos planos de 

trabalhos contratualizados com o empreiteiro; -------------------  

XXIV – No processo de adjudicação e controle da contratação 
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das empreitadas objeto da PPP, não foi acautelada a boa 

gestão dos dinheiros públicos, nem foi salvaguardado o 

equilíbrio financeiro das prestações; ------------------------------  

XXV – Carece de fundamento legal a dispensa de licenciamento 

municipal concedido pela Câmara Municipal de Trancoso às 

obras promovidas pela PACETEG, S.A. que devem, agora, ser 

objeto de processo de legalização, obtendo a necessária 

licença e liquidando as correspondentes taxas de 

licenciamento; --------------------------------------------------------  

XXVI – O parceiro público abdicou de proceder à devida 

monitorização do desempenho da PPP, designadamente do 

desempenho financeiro do contrato e da gestão de riscos da 

parceria; ---------------------------------------------------------------  

XXVII – O parceiro privado está desligado da PPP e a 

PACETEG, enquanto empresa, não tem hoje qualquer 

viabilidade, devendo enquadrar-se na situação prevista na 

alínea a) do nº 1 do artº 62º RJAEL; -------------------------------  

XXVIII – O projeto de “Reorganização da Atividade 

Empresarial e Local e Participações Locais do Município de 

Trancoso” deve ser abandonado, dada a recusa de visto do 

Tribunal de Contas às deliberações da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal que o aprovaram; --------------------------  

XXIX – Nos termos dos nºs. 1 e 2 do artº 62º RJAEL, a 
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Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, está 

obrigada a deliberar sobre a alienação da participação social, 

a dissolução, transformação, integração ou internacionalização 

da TEGEC; ------------------------------------------------------------  

XXX – Nos termos do nº 3 do artº 68º RJAEL, as participações 

sociais detidas pela TEGEC na PACETEG devem ser alienadas 

integralmente; ---------------------------------------------------------  

XXXI – Das obrigações legais referidas em XXIX e XXX 

decorre a necessidade imediata da abertura de um processo de 

alteração da PPP, com a concretização de uma comissão de 

negociação para os efeitos previstos no artº 21º do D.L. nº 

111/2012, de 23-5;----------------------------------------------------  

XXXII – As ilegalidades elencadas na fase do processo de 

contratação da PPP integram a infração financeira prevista no 

artº 65º nº 1 b) da LOPTC e, como tal, são susceptíveis de 

gerar responsabilidade financeira sancionatória, imputável aos 

membros do executivo municipal e do conselho de 

administração da TEGEC que votaram favoravelmente os 

termos de procedimento da PPP. -----------------------------------  

---RELATÓRIO DE AUDITORIA TÉCNICA (AVALIAÇÃO)---  

-------ÀS OBRAS DA PPP – SOPSEC, fiscalização, SGS -------  

1-Introdução ----------------------------------------------------------  

Destina-se este relatório a apresentar os resultados de uma 
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auditoria técnica adjudicada pela Câmara Municipal de 

Trancoso à SOPSEC, para avaliar a estimativa de custo das 

três obras realizadas no âmbito da parceria público-privada, 

designada como “PACETEG” – constituída pela “Trancoso 

Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M.” e pela empresa “Manuel 

Rodrigues Gouveia, S.A. – Engenharia e Construção”. ----------  

As obras avaliadas, no âmbito do presente estudo, são: ---------  

-Campo da Feira de Trancoso; --------------------------------------  

-Central de Camionagem de Trancoso; ----------------------------  

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

2. Breve enquadramento e descrição das obras ------------------  

2.1 Campo da Feira de Trancoso -----------------------------------  

Esta obra foi inaugurada no verão de 2009 e consistiu na 

requalificação de um espaço, com a área de 23.024 m², onde se 

realiza o mercado semanal e a feira de São Bartolomeu (feira 

anual que tem a duração de 11 dias). A intervenção teve como 

objectivo a melhoria das condições do espaço para estas feiras, 

mas também a criação de uma alameda e área de lazer, 

plantação de árvores, instalação de mobiliário urbano e a 

criação de estacionamento. ------------------------------------------  

Os trabalhos realizados consistem, de forma genérica, na 

instalação de infra-estruturas hidráulicas de drenagem, 
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espelho de água com nebulizadores (não se encontra em 

funcionamento), melhoria das infraestruturas de iluminação, 

trabalhos de pavimentação exterior com diferentes tipos de 

revestimento (calçada de cubos e lajes de granito, terraway, 

activ-sol e saibros compactados), trabalhos de jardinagem e 

plantação de árvores. ------------------------------------------------  

2.2 Central de camionagem de Trancoso  --------------------------  

Esta obra foi inaugurada em Maio de 2009 e consistiu na 

construção de raiz de uma central de camionagem para servir a 

região de Trancoso e os operadores de transportes de 

passageiros que aí operam. ------------------------------------------  

A área bruta do edifício (não inclui palas/área exterior) é de 

330 m2 e a área de implantação é de 887 m2.---------------------  

As principais soluções construtivas deste projecto são as 

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

- Fundações directas por sapatas em betão armado; -------------  

- Estrutura em betão armado, constituída por pilares, vigas e 

lajes maciças em betão armado, e alguns pilares em perfis 

metálicos no interior do edifício; -----------------------------------  

- A cobertura do edifício e palas são feitas em betão armado 

com pendentes revestidas com telas de impermeabilização, 

sendo a superior com acabamento mineralizado, sem que 

existam caleiras, nem ralos/tubos de queda, para drenagem de 
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águas pluviais; --------------------------------------------------------  

- As fachadas do edifício são cons ti tuídas por paredes de 

alvenaria revestidas a pedra de granito e por grandes 

envidraçados; ----------------------------------------------------------  

- O interior do edifício possui acabamentos correntes de 

paredes rebocadas/estucadas e pintadas, com pedra de granito 

em algumas paredes e mosaicos cerâmicos nas instalações 

sanitárias. O pavimento interior é revestido com uma pintura 

epóxi e os tectos falsos são em gesso cartonado liso pintado; --  

- O edifício possui instalações eléctricas e de ar condicionado 

correntes neste tipo de edifício; ------------------------------------  

- O exterior do edifício é constituído por zonas ajardinadas, 

passeios em calçada de cubo de granito e zona de circulação de 

viaturas com pavimento betuminoso, sendo que o tecto da pala 

da zona de cais é em betão à vista. ---------------------------------  

2.3 Centro Cultural de Vila Franca das Naves “Miguel 

Madeira” --------------------------------------------------------------  

Esta obra foi inaugurada em Setembro de 2009 e consiste num 

complexo cultural composto por uma biblioteca pública, um 

espaço Internet, uma área multiusos onde se realizam 

exposições e um auditório, com capacidade para 133 pessoas, 

onde são realizados seminários, peças de teatro e espectáculos 

musicais. Numa parte do edifício construído, funciona a Junta 
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de Freguesia de Vila Franca das Naves. ---------------------------  

A área bruta do edifício é de 1188 m2 e a área do terreno é de 

3.024 m2. As principais soluções construtivas deste projecto 

são as seguintes: ------------------------------------------------------  

-Fundações directas por sapatas em betão armado; --------------  

-Estrutura em betão armado, constituída por pilares, vigas e 

lajes aligeiradas e maciças em betão armado e algumas vigas 

em perfis metálicos na cobertura do auditório; -------------------  

-A estrutura da escada de acesso ao piso superior é em perfis 

metálicos soldados e pintados e com madeira nos degraus; -----  

-As coberturas do edifício possuem telas de impermeabilização 

e isolamento tipo roofmate sobre estas, com cobertura e 

protecção por geotêxtil e godo, existindo algumas lajetas, para 

acesso às máquinas na zona técnica de AVAC. Existem 

platibandas nas coberturas que são revestidas interiormente 

com telas de impermeabilização, com acabamento 

mineralizado, existindo ralos/tubos de queda, para drenagem 

de águas pluviais; ----------------------------------------------------  

-A cobertura da zona da escada do átrio central é feita com 

chapas metálicas perfiladas e o tecto por baixo desta é 

revestido com painéis de OSB envernizado; -----------------------  

-As fachadas do edifício são constituídas por paredes de 

alvenaria, revestidas com sistema ETICS na zona superior e, 
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numa área inferior, com revestimento a monomassa; ------------  

-O interior do edifício possui acabamentos correntes de 

paredes rebocadas/estucadas e pintadas, com mosaicos 

cerâmicos nas instalações sanitárias. O pavimento interior é 

revestido com granito polido, na zona do átrio de entrada do 

auditório, em mosaico cerâmico, nas restantes zonas e com 

alcatifa, na zona do auditório. Os tectos falsos são em gesso 

cartonado liso pintado, excepto na zona do auditório onde são 

em gesso cartonado perfurado acústico; ---------------------------  

As caixilharias são em alumínio e possuem vidro duplo; --------  

-O exterior do edifício é constituído por zonas ajardinadas e 

passeios em pedra de chão e cubo de granito; --------------------  

-O edifício possui instalações de AVAC, para climatização 

interior, cujas máquinas se concentram na cobertura e 

instalações eléctricas correntes neste tipo de edifício. ----------  

3. Informação disponibilizada --------------------------------------  

Para o desenvolvimento do trabalho, foi-nos entregue o 

processo e projecto (em papel) disponível de cada uma das 

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

Foi ainda disponibilizado um CD, contendo elementos do 

processo de concurso e da candidatura da MRG à parceria 

Publico Privada. ------------------------------------------------------  

A composição detalhada de cada projecto pode ser analisada 
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no anexo I.  -------------------------------------------------------------  

Em termos gerais, referimos o seguinte: ---------------------------  

-Nenhum dos processos de projecto inclui mapa de trabalhos e  

quantidades;  ----------------------------------------------------------  

-Relativamente ao projecto da obra do Campo da Feira, foi-nos 

disponibilizado o processo com os projectos de licenciamento e 

execução, constituídos por peças escritas e desenhadas das 

várias especialidades; -----------------------------------------------  

-Relativamente ao projecto da obra da Central de Camionagem, 

foram-nos disponibilizadas peças escritas e desenhadas dos 

projectos de execução das várias especialidades, com excepção 

dos projectos de instalações eléctricas e de AVAC; --------------  

-Relativamente ao projecto do Centro Cultural de Vila Franca 

das Naves, foi-nos disponibilizado o projecto de execução das 

várias especialidades, com peças escritas e desenhadas. --------  

4. Metodologia de trabalho -----------------------------------------  

A metodologia adoptada para o desenvolvimento do trabalho 

consistiu em: ----------------------------------------------------------  

a) Proceder à elaboração da medição dos projectos e à 

elaboração de mapas de trabalhos e quantidades para cada 

projecto com base na informação disponível nos projectos 

disponibilizados pela Câmara Municipal de Trancoso 

(identificados no ponto anterior); ----------------------------------  
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b) Realização de visita ao local das três obras, para aferição 

“in-situ” das eventuais diferenças entre o que foi construído e 

o previsto nos projectos, quer em termos de quantidades, quer 

em termos da natureza dos trabalhos, com a consequente 

adaptação dos mapas de trabalhos e quantidades; ---------------  

c) Determinação da estimativa de custo de cada obra, tendo 

por base os mapas de trabalhos e quantidades e preços 

unitários atribuídos a cada trabalho. ------------------------------  

Regista-se que os elementos de projecto destas obras foram 

disponibilizados apenas em papel e que, em alguns desenhos de 

projecto (como é o caso dos desenhos do projecto de execução 

de estruturas do Centro Cultural de Vila Franca das Naves), 

verificou-se existirem distorções de escala, aparentemente 

devido a serem desenhos fotocopiados, o que dificultou a 

medição de áreas nesses desenhos. ---------------------------------  

5. Visita ao local -----------------------------------------------------  

Na avaliação feita, no local, ao edificado, procurámos 

verificar, através de inspecção visual, o tipo de soluções 

construtivas que foram executadas. Procedemos à abertura de 

caixas enterradas, de quadros eléctricos, de portinholas de 

postes de iluminação, de alçapões nos tectos falsos, para 

visualizar o fundo das lajes e as infra-estruturas suspensas nos 

tectos, à subida a coberturas, para verificar instalações e 
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equipamentos montados e os sistemas de impermeabilização e 

revestimentos aplicados. Não foram feitos ensaios que 

pudessem expor ou aferir espessuras de elementos enterrados, 

nem foram aferidas armaduras de betão armado, por exemplo, 

pelo que existem diversas soluções que não foi possível aferir 

como foram executadas ou confirmar se estão conforme 

projecto e, nestes casos, consideramos, por princípio, que 

estarão executadas conforme previsto nos elementos de 

projecto. ---------------------------------------------------------------  

Como principais conclusões, da visita ao local, registamos o 

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

Campo da Feira de Trancoso ----------------------------------------  

-Verificou-se que foi executada calçada em cubo de granito 

0,11x0,11x0,11m, no lugar do pavimento em blocos de granito 

de 0,20x0,20x0,06m previsto em projecto, numa área de grande 

dimensão e, noutra área de menor dimensão, onde era previsto 

um pavimento tipo “Terraway”; ------------------------------------  

-Não foram encontrados os bancos em betão previstos em 

projecto, executados in-situ em betão armado. Em 

contrapartida, verificou-se existirem, no local, 71 bancos em 

blocos maciços de granito com 100x50x50 cm que podem servir 

como bancos e servem como limitadores de passagem de 

viaturas para a zona da calçada irregular, com nebulizadores e 
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que não eram previstos no projecto; -------------------------------  

-Verificou-se existir um banco em blocos de granito, a envolver 

a base de um poste de iluminação, que não estava previsto em 

projecto; ---------------------------------------------------------------  

-Verificou-se existirem armários em chapa de aço corten, para 

esconder armários eléctricos no campo da feira, não previstos 

em projecto, os quais não conseguimos esclarecer cabalmente 

se foram ou não fornecidos pela empreitada da “Paceteg”, mas 

que consideramos na nossa avaliação; -----------------------------  

-Verificou-se ter sido aplicada uma chapa em aço inox na junta 

de transição da zona de calçada irregular com nebulizadores 

para o lajeado de granito, não prevista em projecto; ------------  

-Verificou-se ter sido prolongado o pavimento, em lajeado 

irregular de granito, com pedras de 0,04m de espessura, mas 

sem nebulizadores, assim como a calçada em cubos de granito 

de 11cm, para o lado Sul, em substituição de uma área de 

pavimento  previsto em saibro agregado com “activ-sol”. ------  

Central de Camionagem de Trancoso ------------------------------  

-Verificou-se que não foram executadas paredes interiores em 

divisórias de gesso cartonado, previstas para o espaço de 

Arrumos e WC de funcionários e que foram anuladas as loiças 

sanitárias e os cacifos que eram aí previstos no projecto, 

ficando esta área como um único espaço amplo de arrumos; ---  
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-Não tínhamos elementos de projecto com instalações de AVAC 

previstas para esta obra, mas verificámos, no local, que foi 

feita a montagem de aparelhos e sistemas de AVAC, de que 

estimamos os custos, com base nos modelos das máquinas 

instaladas e estimando valores globais para tubagens e 

condutas (que não conseguimos ver e medir por não termos 

acesso a estas sobre os tectos falsos); -----------------------------  

-Verificámos que, no processo de projecto disponibilizado, não 

existia um projecto de instalações eléctricas que 

obrigatoriamente teria que existir e foi alvo de licenciamento, 

mas ao qual não tivemos acesso, pelo que não pudemos avaliar 

as instalações eléctricas por desenhos e peças escritas de 

projecto, mas apenas pelo que verificámos estar montado em 

visita ao local e, desta forma, estimámos um custo para o que 

conseguimos aferir que foi executado; -----------------------------  

-Verificámos, no local, que foi montado um sistema de som, de 

chamada no WC de deficientes, e de detecção de intrusão, dos 

quais fizemos uma estimativa de custo, com base no que vimos 

no local, embora não aparecessem definidos em termos de 

projecto; ---------------------------------------------------------------  

-Verificámos existirem muros de betão ao lado da rampa de 

acesso aos cais e uma grelha de drenagem de águas, no fundo 

da escada de acesso aos cais que não estavam previstos no 
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projecto mas estão executados; -------------------------------------  

-Verificámos, no local, ter existido uma adaptação e 

deslocação de postes de iluminação existentes na rua ao lado 

da zona de estacionamento da central de camionagem, o que 

considerámos ter sido feito no âmbito da empreitada, pelo que 

estimamos um valor para este trabalho embora não tendo 

definição de projecto. ------------------------------------------------  

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

-Verificou-se que foi executada a pala da entrada principal do 

edifício com painéis de Policarbonato Alveolar tipo 

“Thermoclear”, no lugar do vidro estampado referido em 

projecto; ---------------------------------------------------------------  

-Verificou-se que as paredes e tecto do palco do auditório que 

estavam previstas com placas de gesso cartonado acústico 

estão revestidas com reboco pintado de preto; -------------------  

-Verificou-se, no local, que não foram executadas divisórias 

previstas e alguns vãos interiores previstos para a zona 

adjacente à sala polivalente e na zona da biblioteca que assim 

ficaram com maiores espaços amplos, incluindo a anulação de 

instalações sanitárias previstas no piso 1, ao lado da sala 

polivalente; ------------------------------------------------------------  

-Verificaram-se algumas alterações de acabamentos interiores 

e exteriores, em relação ao previsto nas peças desenhadas e 
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mapa de acabamentos de projecto, assim como a anulação de 

degraus nos acessos exteriores ao edifício que foram 

substituídos por passeios com pendentes; -------------------------  

-Nas partes escritas de projecto, é previsto um elevador da 

marca “Otis” que seria a montar entre as paredes de betão ao 

lado da escada, entre o piso 0 e 1, que não aparece nas peças 

desenhadas de arquitectura e que não foi montado. 

Considerámos, assim, um valor para este elevador na avaliação 

que fizemos dos custos estimados do projecto, mas não nos 

custos da obra executada; -------------------------------------------  

-No projecto, não encontrámos informação sobre 

ajardinamento de zonas verdes, nem de rede de rega prevista 

para estas zonas, mas verificámos, no local, que esta existe, 

tendo, para isto, sido considerado um valor por m2 na 

estimativa de custo desta obra; -------------------------------------  

-Verificámos terem sido aplicadas protecções aos tubos de 

queda nas fachadas, em chapa metálica quinada e lacada com 

2m de altura, que não apareciam previstos no projecto; --------  

Eram previstos, em projecto, rufos em chapa de zinco, no 

coroamento dos muretes da cobertura, onde rematavam as telas 

de impermeabilização, mas que se verificou, no local, que 

foram substituídos pela dobragem de tela mineralizada sobre 

estes muretes, com a aplicação de um perfil metálico de remate 
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das telas, no bordo exterior dos muretes; -------------------------  

-Verificou-se, no local, que foi colocada sinalética de 

identificação dos espaços interiores, em placas afixadas em 

paredes, que não estavam previstas no projecto; -----------------  

-Verificou-se, no local, terem sido aplicadas 4 armaduras de 

iluminação de jardim da "Disano", para iluminação da fachada 

frontal do edifício, que não estavam previstas no projecto; -----  

-Verificou-se, no local, terem sido aplicados tapetes tipo 

"Cairo" embutidos em caixa no pavimento, no interior de 

portas de acesso do exterior ao edifício, que não apareciam 

previstos em projecto. Era referida em projecto, no mapa de 

acabamentos, uma alcatifa do tipo “ráfia” que não 

encontramos aplicada na obra; -------------------------------------  

-Nos desenhos de projecto, apareciam previstos bancos e 

cacifos, na zona de vestiários, que não encontrámos na visita 

ao local; ---------------------------------------------------------------  

-No projecto, não aparecia nenhuma definição dos sistemas de 

som, luz e de teia de palco, tela, panos, varas e cortinas, que 

verificámos terem sido montados no auditório e para os quais 

estimámos um valor global, na avaliação do custo da obra 

executada. -------------------------------------------------------------  

6. Determinação da estimativa de custo das obras  ---------------  

A determinação da estimativa de custo das obras teve por base 
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a aplicação de preços unitários aos diversos artigos do mapa 

de trabalhos e quantidades. -----------------------------------------  

Os preços considerados para cada trabalho foram definidos 

com base em preços médios de mercado, para trabalhos 

análogos de obras contemporâneas com as três obras em causa.  

Existem ainda alguns casos em que não existem soluções 

pormenorizadas/definidas em projecto. Nestas situações, a 

estimativa de custos que apresentámos para estes artigos teve 

como base o que verificámos no local, ou, naquilo que não foi 

possível verificar, o que assumimos considerar nos artigos em 

causa como soluções construtivas correntes, em obras 

semelhantes. -----------------------------------------------------------  

Referimos, seguidamente, alguns aspectos importantes 

considerados na abordagem de cada obra: ------------------------  

Central de Camionagem ----------------------------------------------  

Existem estores interiores e algum mobiliário diverso que não 

considerámos ter sido incluído na empreitada da obra, ao 

contrário do sistema de som, instalações de AVAC e de 

detecção de intrusão que considerámos, na nossa avaliação, 

como incluídas na empreitada, apesar de não estarem referidos 

em elementos de projecto. Considerámos que os contentores de 

resíduos sólidos urbanos existentes, no passeio do lado oposto 

da rua à central de camionagem, não fizeram parte da 
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empreitada em análise, conforme informações obtidas no local. 

Considerámos ainda o passeio em microcubo de granito e o 

muro em betão, cerca de 15m para lá do limite da rampa, que 

contorna o terreno adjacente à central de camionagem, como 

tendo sido feito pela empreitada em análise, apesar disto não 

constar dos desenhos de projecto, mas de acordo com 

informações obtidas no local, aquando da vistoria e a 

aparência destes trabalhos terem sido feitos na continuidade do 

muro e passeio previstos. No processo do projecto que tivemos 

disponível, não encontrámos o projecto de instalações 

eléctricas da obra e, por isso, a avaliação dos custos desta 

instalação teve que ser feita, unicamente, com base no que foi 

visto em visita ao local e em custos médios de instalações 

similares. Considerámos, também, no custo o acompanhamento 

arqueológico dos trabalhos de aterros e escavações desta obra, 

por termos informação de ser obrigatório conforme ofício do 

Ministério da Cultura que consta do processo de 

licenciamento; --------------------------------------------------------  

Campo da Feira -------------------------------------------------------  

Considerámos que os armários em aço corten que envolvem 

armários eléctricos existentes no campo da feira terão sido 

fornecidos pela empreitada, pelo que foram considerados na 

avaliação de custo da obra, ao contrário dos pilaretes 
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metálicos de limite do passeio existente ao lado da estrada 

nacional que considerámos não incluídos na empreitada em 

análise, conforme informações obtidas junto dos funcionários 

municipais em Trancoso. Considerámos que o marco de 

incêndio que se verificou existir no campo da feira não fez 

parte da obra em análise e seria pré-existente, conforme 

indicações obtidas no local. Considerámos que o passeio e o 

banco em betão à vista, no limite deste do lado do talude 

Poente, do outro lado da estrada nacional em relação ao 

campo da feira, fez parte dos trabalhos da empreitada em 

análise, conforme informação obtida, pelo que foram 

contabilizados na avaliação de custo desta obra. ----------------  

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

Considerámos que as cortinas, teia de palco, panos e varas de 

iluminação do palco, assim como o sistema de som do auditório 

foram incluídos na empreitada em análise, pelo que 

considerámos um valor global estimado para estes sistemas, 

apesar de não termos elementos de projecto que definam este 

tipo de equipamento e que, dada a sua especificidade, é 

bastante difícil de avaliar em termos de custos. Pela 

informação obtida no local, estes equipamentos foram 

fornecidos aquando da entrega da obra, não estando incluído 

nenhum sistema de projecção, apesar de estar incluída uma 
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tela motorizada com comando remoto para cinema no 

auditório. Em relação ao mobiliário existente no centro 

cultural, considerámos cadeiras, mesas e armários e estantes 

da biblioteca, de cor cinza, como tendo sido fornecidas pela 

empreitada, conforme informação obtida por funcionários deste 

edifício, com excepção de algumas mesas e cadeiras de formato 

diferente que não foram consideradas nesta contabilização. ----  

Tendo em consideração as divergências observadas na visita ao 

local (identificadas no ponto 5), procedemos à elaboração de 

duas estimativas distintas: ------------------------------------------  

6.1. Mapas de trabalhos e preços conforme avaliação do 

previsto em projecto (ver em detalhe anexo II)  ------------------  

-Mapa de trabalhos e preços do Campo da Feira de Trancoso, 

conforme projecto; ---------------------------------------------------  

-Mapa de trabalhos e preços da Central de Camionagem de 

Trancoso, conforme projecto; ---------------------------------------  

-Mapa de trabalhos e preços do Centro Cultural de Vila F. das 

Naves, conforme projecto. -------------------------------------------  

6.2. Mapas de trabalhos e preços conforme avaliação do que 

foi executado (ver em detalhe anexo III)  -------------------------  

-Mapa de trabalhos e preços do Campo da Feira, conforme 

executado; -------------------------------------------------------------  

-Mapa de trabalhos e preços da Central de Camionagem, 
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conforme executado; -------------------------------------------------  

-Mapa de trabalhos e preços do Centro Cultural de Vila F. das 

Naves, conforme executado. -----------------------------------------  

Apresentamos seguidamente o mapa resumo com os valores 

apurados. --------------------------------------------------------------  

----------Quadro I – Valores de avaliação de custo das ---------  

-----------------------obras pelo SOPSEC ---------------------------  

 (6.1) Estimativa com base no projeto (6.2) Estimativa corrigida com visita ao local Diferença 
 Sem IVA IVA Total Sem IVA IVA Total Total % 

Campo da 
Feira 

2.094.086,69€ 418.817,34€ 2.512.904,03€ 1.821.105,12€ 364.221,02€ 2.185.326,14€ -327.577,89 -13% 

Central de 
Camionagem 

628.276,31€ 125.655,26€ 753.931,57€ 732.728,99€ 146.545,80€ 879.274,78€ 125.343,22 17% 

Centro 
Cultural 

1.040.123,68€ 208.024,74€ 1.248.148,41€ 1.074.306,48€ 214.861,30€ 1.289.167.77€ 41.019,36£ 3% 

Total das 3 
obras 

3.762.486,67€ 752.497,33€ 4.514.984,01€ 3.628.140,58€ 725.628,12€ 4.353.768,70€ 
-

161.215,31€ 
-4% 

 

Em termos globais, a estimativa corrigida, com a visita ao 

local, sofreu uma variação negativa de 4%, para a qual 

contribuiu, significativamente, a alteração de pavimentos, 

entre o projectado e o executado, na obra do campo da Feira. -  

6.3 Custos com estudos e projetos  ----------------------------------  

Tendo em consideração o tipo de obras realizadas, considerou-

se um custo médio de estudos e projetos entre os 6 a 8% da 

estimativa de obra, obtendo-se os seguintes valores: ------------  

-----Quadro II – Valores estimados para estudos e projetos ----  

 valor obra valor projeto 
Campo da Feira 2.094.086,69€ 125.645,20€ 
Central de Camionagem 628.276,31€ 50.262,10€ 
Centro Cultural 1.040.123,68€ 83.209,89€ 
Total das 3 obras 3.762.486,67€ 259.117,20€ 

(va lores  sem iva)  
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7. Valor global do custo apurado e comparação com o 

investimento -----------------------------------------------------------  

No quadro seguinte, apresentamos a comparação entre os 

valores do custo do investimento no âmbito da P.P.P. (ver em 

detalhe anexo IV) e a estimativa apurada pela SOPSEC, 

considerando os valores da estimativa corrigidos, com a visita 

ao local, (ponto 6.2), e os custos de projeto (ponto 6.3): --------  

-------------Quadro III – Comparação de valores -----------------  

 Valores de contrato P.P.P. Valores apurados (sopsec) Diferença 
 Sem IVA IVA Total Sem IVA IVA Total Total % 

Campo da 
Feira 

3.127.424,98€ 625.485,00€ 3.752.909,98€ 1.946.750,32€ 389.350,00€ 2.336.100,38€ -1.416.809,59 
-

38% 
Valor de 
proposta 

2.982.987,63€ 596.597,53€ 3.579.585,16€      

Trabalhos a 
mais (a) 

144.437,35€ 28.887,47€ 173.324,82€      

Central de 
Camionagem 

2.572.346,94€ 514.469,39€ 3.086.816,33€ 782.991,09€ 156.598,22€ 939.589,31€ -2.147.227,02 
-

70% 
Valor de 
proposta 

2.464.379,82€ 492.875,97€ 2.957.255,80€      

Trabalhos a 
mais (a) 

107.967,11€ 21.593,42€ 129.560,53€      

Centro 
Cultural 

1.787.034,60€ 357.406,92€ 2.144.441,52€ 1.157.516,37€ 231.503,27€ 1.389.019,64€ -755.421,88£ 
-

35% 
Valor de 
proposta 

1.748.255,37€ 349.651,07€ 2.097.906,44€      

Trabalhos a 
mais (a) 

38.779,23€ 7.755,85€ 46.535,08€      

Total das 3 
obras 

7.486.806,52€ 1.497.361,30€ 8.984.167,82€ 3.887.257,78€ 777.451,56€ 4.664.709,34€ 
-

4.319.458,49€ 
-

48% 
 

Da análise dos valores apresentados no quadro anterior, 

resulta uma diferença significativa entre os valores apurados 

neste estudo e os valores do investimento.-------------------------  

Com base nas áreas de construção, estabelece-se o seguinte 

mapa comparativo de custos /m2 de construção: -----------------  

----------Quadro IV – custos/m2 de área de construção ---------  

 Valores de contrato P.P.P. Valores apurados (sopsec) 
 Custo sem área Custo/m2 Custo sem área Custo/m2 
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IVA IVA 
Campo da 
Feira 

3.127.424,98€ 23.025 136€ 1.946.750,32€ 23.025 85€ 

Central de 
Camionagem 

2.572.346,94€ 791 3.252€ 782.991,09€ 791€ 990€ 

Centro 
Cultural 

1.787.034,60€ 1.188 1.504€ 1.157.516,37€ 1.188 974€ 

N o t a s :  

-  n o  c a mp o  d a  f e i r a  f o i  c o n s i d e r a d a  a  á r e a  t o t a l  t e r r e n o  

-  na  c e n t r a l  d e  c a m i o n a g e m n a  á r e a  d e  c o ns t r u ç ã o  f o i  i n c l u í d a  a  + á r e a  d a  p a l a  d o  c a i s  d e  e mb a r q u e  
 

Analisando os valores de custo/m2 decorrentes dos custos 

contratuais da P.P.P., constata-se que os mesmos são 

desenquadrados dos preços médios de construção, com especial 

destaque para o caso da central de camionagem (não se 

conhecem edifícios com complexidade semelhante com este 

rácio de custo) e do centro cultural. -------------------------------  

A estimativa de custo a que chegámos (valores apurados 

sopsec) traduz rácios de custo/m2 que consideramos ajustados 

aos valores médios de mercado, para trabalhos similares. ------  

8. Considerações finais ----------------------------------------------  

Os valores apurados pela SOPSEC para a estimativa de custo 

da construção das três obras executadas, no âmbito da 

parceria público-privada “Paceteg”, deverão ser vistos como 

uma estimativa de custo, tendo por base preços médios de 

mercado para trabalhos e obras contemporâneas e da mesma 

natureza. ---------------------------------------------------------------  

Embora o custo estimado tenha uma margem de incerteza, face 

ao custo real, o intervalo existente entre o valor apurado pela 

SOPSEC e o valor de contrato inserido na P.P.P. será sempre 

superior à margem de erro do estudo realizado. ------------------  
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Importa ainda referir que, de acordo com o “mapa global de 

investimento” retirado do processo de candidatura da MRG 

(ver anexo IV), o valor do IVA associado à realização das 

obras do campo da Feira e da Central de Camionagem foi 

considerado dedutível e, como tal, não foi considerado no custo 

do investimento. Não temos forma de apurar se, de facto, os 

montantes em causa foram reembolsados pelo Estado: Contudo, 

tendo-se verificado tal pressuposto, os custos com as duas 

obras em causa deveriam ser deduzidos em 20%, passando os 

valores totais apresentados no quadro III para 7.844.213,44€, 

(valores de contrato P.P.P.) e para 4.118.761,05€ (valores 

apurados SOPSEC), redução de 1.139954,38€ e de 

235.007,64€, respectivamente.’ -------------------------------------  

----------------------DECLARAÇÃO DO PS  -----------------------  

‘Os resultados das auditorias vieram confirmar as suspeitas e 

os piores receios que o Partido Socialista, enquanto oposição, 

sempre denunciou e manifestou. ------------------------------------  

O conjunto de ilegalidades detetadas retrata, de forma 

inequívoca, a imagem dos sucessivos executivos do PSD que, 

sob a liderança do mesmo Presidente da Câmara, governaram 

os destinos do Município durante 28 anos. ------------------------  

É esta a imagem de uma absoluta falta de respeito pelas mais 

elementares regras de direito e do dever de transparência que 
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se impõe na gestão de dinheiros públicos. -------------------------  

As obras não concursadas e a Parceria Público Privada 

tiveram dois objetivos e diversas consequências: -----------------  

Um primeiro objetivo claro e inequívoco: contornar o excesso 

de endividamento da Câmara Municipal. --------------------------  

Com efeito, à falta de obras e capacidade financeira para as 

realizar antes das eleições autárquicas de 2009 e 2013, o então 

executivo encontrou a solução milagrosa: -------------------------  

Executar obra sem concurso e criar uma PPP que permitisse 

transferir, sob a forma de rendas, as responsabilidades 

financeiras inerentes à sua construção e assim, manter dentro 

dos limites legais, a capacidade de endividamento do 

Município. -------------------------------------------------------------  

Transcreve-se nesta parte, pela sua elucidativa clareza, o 

trecho da auditoria externa ao processo de constituição da 

PPP: --------------------------------------------------------------------  

“ Dito de outro modo, o que sucede é que os montantes que o 

Município se obriga a pagar nos contratos de arrendamento é o 

necessário para que a sociedade faça face ao serviço de dívida 

e de todos os custos que aquela está obrigada a assegurar no 

âmbito da sua atividade. ---------------------------------------------  

Ora, resulta desta obrigação que as rendas liquidadas pelo 

Município à sociedade apenas servem para que a renda que é 
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paga não o seja diretamente à CGD pelo Município, 

contabilizando-se como custo de arrendamento e não como um 

custo de financiamento, que efetivamente é. -----------------------  

Como a este propósito já concluiu o Tribunal de Contas, no 

plano da realidade, o que realmente aconteceu e acontece é que 

os equipamentos objeto da PPP, foram construídos mediante 

contratação de um empréstimo que efetivamente, mediante 

renda, está a ser pago pelo Município, isto é, pelo munícipes e 

outras fontes de financiamento público ( cfr. Acórdão n.º 

3/2004 – 28-1-2010 5/SJ, no processo n.º 1175/2013). -----------  

Continuando a citar o referido acórdão do Tribunal de Contas, 

não deixemos que as qualificações jurídicas ou artifícios 

contabilísticos nos impeçam de ver a realidade: O verdadeiro 

proprietário dos equipamentos é o Município: A empresa 

constituída para a sua construção foi um veículo para o acesso 

ao crédito e para associar entidades privadas na sua 

construção. E sendo o Município o “ verdadeiro proprietário” 

continua a haver algum artifício surgindo como arrendatário: 

Isto é, arrendatário dos “ seus próprios bens”. ------------------  

Um segundo objetivo permanece nebuloso e apenas as 

autoridades competentes, designadamente o Ministério Público, 

poderão trazer alguma luz sobre as intenções de quem 

encontrou e implementou a solução da PPP. ----------------------  
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Ficam, no entanto, para reflexão, as seguintes perguntas: ------  

1.º - Com que objetivo a Câmara Municipal se demitiu de 

acompanhar e fiscalizar as obras da PPP, dispensando as 

mesmas de licenciamento, de forma ilegal, depois de ter 

assumido esse compromisso na reunião de Câmara de 

08/08/2007, onde se afirmou que “A Câmara Municipal terá 

sempre a condução do processo, pois que todos os projetos têm 

de ser aprovados pela autarquia, controlando à posteriori o 

respetivo preço”. -----------------------------------------------------  

2.º -  Porque razão não constam dos projetos de arquitetura e 

especialidade das obras da PPP, os mapas de quantidades, 

elemento essencial para que se averiguasse, no futuro, de 

forma absolutamente transparente, o custo efetivo de tais 

obras? ------------------------------------------------------------------  

3.º - Porque razão, ao arrepio da lei em vigor, todos os riscos 

financeiros da operação foram transferidos para a Câmara 

Municipal, mediante a emissão de uma carta de conforto e 

obrigações assumidas no contrato de mutuo com a CGD, 

quando tal não estava previsto nos termos de referência do 

procedimento concursal e em clara violação da lei das 

Finanças Locais. ------------------------------------------------------  

4.º - Finalmente porque razão se aceitou um custo de 

aproximadamente 9 milhões de euros para a construção das 3 
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obras da PPP, quando, a preço de mercado, e segundo a 

auditoria técnica, custaram sensivelmente metade desse valor?  

Deixamos estas reflexões para os trancosenses e aguardaremos 

que as entidades competentes se pronunciem. ---------------------  

Quanto às consequências são aquelas que já conhecemos: ------  

- Uma responsabilidade financeira do Município na ordem de 

22 milhões de euros, por via dos contratos de arrendamento e 

da possibilidade de acionamento imediato da respetiva cláusula 

penal, bem como da carta de conforto e obrigações assumidas 

no contrato de mútuo com a CGD. ----------------------------------  

- A impossibilidade legal da Câmara Municipal proceder ao 

pagamento das rendas, por ausência do visto do Tribunal de 

Contas para os referidos contratos, sob pena de 

responsabilidade financeira e criminal da atual maioria. -------  

- O risco permanente de penhora dos equipamentos em 

consequência da mora no pagamento das rendas. ----------------  

- A existência de processos fiscais e criminais contra o atual 

Presidente do Conselho de Administração da PACETEG e 

vereador desta Câmara, Dr. João Paulo Matias, por falta de 

pagamento de IVA, IMI e IRC, em consequência da 

impossibilidade legal da TEGEC proceder ao pagamento das 

rendas. -----------------------------------------------------------------  

- Um constante estrangulamento financeiro da Câmara 
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Municipal (que compromete seriamente as suas opções de 

investimento no futuro, sobretudo considerando o novo quadro 

comunitário que exigiria uma maior capacidade financeira), em 

virtude da incerteza dos compromissos assumidos nas sentenças 

transitadas em julgado, dos processos judiciais em curso e da 

solução, seja ela judicial ou extrajudicial, que terá de ser 

encontrada para resolver as questões inerentes à constituição 

da PPP. ----------------------------------------------------------------  

Do exposto resulta que, fruto das ilegalidades cometidas pelos 

anteriores executivos eleitos pelo PSD, a realidade financeira 

do município é muito diferente da realidade contabilística com 

que o executivo do PS se deparou em outubro de 2013. ----------  

Com efeito, para além dos valores declarados na contabilidade 

à data de 19 outubro de 2013 (11.236.672,85€), sabemos hoje 

que o município tinha já então uma dívida não declarada de 

mais aproximadamente 9 milhões de euros, se atendermos às 

garantias prestadas pela Câmara à Caixa Geral de Depósitos e 

à Paceteg no âmbito do processo de constituição da PPP, ou 22 

milhões de euros se atendermos à possibilidade acionamento 

imediato da cláusula penal no âmbito dos contratos de 

arrendamento. ---------------------------------------------------------  

Acresce o montante de 483.923,69€ (a dívida no montante de 

441.000€ embora se reporte também a obras não concursadas, 
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constava dos registos contabilísticos) fruto das ações 

transitadas em julgado que não eram do conhecimento dos 

serviços financeiros da Câmara Municipal e o montante de 

3.410.109,07€ em virtude das ações que deram entrada no ano 

de 2014, por factos praticados pelo anterior executivo. ---------  

Esclareça-se ainda que, já depois de concluídas as auditorias, 

surgiram novos credores, a saber Eliseu e Filhos Lda, Ascop 

Lda e Edibeiras Lda, que reclamam uma dívida superior a 

200.000,00€ igualmente por obras não concursadas. ------------  

Tudo somado, verifica-se o seguinte: ------------------------------  

Se tivermos em consideração a dívida no montante de 9 milhões 

de euros, resultante das garantias prestadas pela Câmara à 

Caixa Geral de Depósitos e Paceteg, o Município de Trancoso 

é seguramente um dos municípios mais endividados do distrito.  

Se tivermos em consideração a dívida de 22 milhões de euros, 

resultante da possibilidade de acionamento imediato da 

cláusula penal no âmbito dos contratos de arrendamento, o 

Município de Trancoso é seguramente um dos municípios mais 

endividados do país. --------------------------------------------------  

É esta a dura realidade financeira como que o município está 

confrontado e perante a qual esta maioria reafirma a sua 

vontade de a enfrentar e resolver, ainda que em nada tenha 

contribuído para a mesma. ------------------------------------------  
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Quadro síntese do passivo da CMT à data de 19 de outubro de 

2013 --------------------------------------------------------------------  

Passivo Origem do passivo Valor Total 
Passivo contabilístico 11.236.672,85€ 11.236.672,85€ 

Passivo não 
declarado 

PPP – Cláusula penal / contratos de 
arrendamento 

22.000.000,00€ 
22.483.923,69€ 

Sentenças transitadas em julgado  483.923,69€ 
TOTAL  33.720.596,54€ 33.720.596,54€ 

 

Quadro síntese das eventuais responsabilidades financeiras da 

CMT à data de 9 de novembro de 2015 (da responsabilidade do 

anterior executivo do PSD) ------------------------------------------  

Responsabilidade Origem Valor Total 
 Ações judiciais pendentes por obras 

não concursadas 
3.410.109, 

07€ 
3.610.109,07€ 

Dívida reclamada por obras não 
concursadas 

200.000,00€ 

TOTAL  3.610.109,07
€ 

3.610.109,07€ 

 

Trancoso, 9 de novembro de 2015 ----------------------------------  

O presidente: Amílcar José Nunes Salvador -----------------------  

Os vereadores do PS: Eduardo António Rebelo Pinto ------------  

Ivone dos Santos Mouco -------------------  

João Paulo Rodrigues Matias’ -----------  

Ainda acerca deste assunto, os vereadores do PSD apresentaram 

a seguinte posição política: ------------------------------------------  

--------------------DECLARAÇÂO DO PSD  -----------------------  

‘Em primeiro lugar, os vereadores Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio não se reveem na análise política acabada 

de fazer pelos vereadores do PS, uma vez que não eram 

membros de anteriores executivos.  ---------------------------------  

Já o vereador João Rodrigues também se não revê na análise 
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política feita, uma vez que as obras que são objeto de análise, 

nas auditorias, são obras necessárias ao desenvolvimento e 

progresso do concelho de Trancoso, solicitadas e requeridas 

pelos seus habitantes e que a execução das mesmas apenas se 

destinou a dar resposta a esses anseios e não para ganhar 

eleições. ---------------------------------------------------------------  

É bom não esquecer que, durante muitos e muitos anos, foram 

os anteriores executivos, enquanto as obras da Central de 

Camionagem, dos Centros Culturais, das Piscinas Municipais e 

do Arranjo do Mercado não foram executadas, criticados, quer 

pelos dirigentes políticos da oposição, quer pelo público em 

geral e, por isso, a única intenção que presidiu à execução das 

obras foi colocar o concelho de Trancoso na linha da frente, 

em termos de desenvolvimento, dos concelhos do distrito da 

Guarda.’ ---------------------------------------------------------------  

*A6* Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

deliberação constante 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. -----  

*A7* Votação da Deliberação:--------------------------------------------  

A deliberação constante da presente ata foi aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------  
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*A8* Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h30m, 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:  


