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ATA DA REU#IÃO DA CÂMARA 

MU#ICIPAL DE TRA#COSO REALIZADA 

EM 25 DE MAIO DE 2016. -------------------------  

*A1*  Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2016, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues e Rogério Tenreiro. --------------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. ------  

*A3*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença do senhor vereador Rogério 

Tenreiro, afirmando que tal se deve ao facto de o senhor 

vereador Augusto Rente ter pedido a sua substituição, na 

presente reunião, em conformidade com o previsto no artigo 

78.° da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------  

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 
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número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 11 

do corrente mês de maio submetida à discussão e votação, tendo 

sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma foi, 

antecipadamente, distribuída a todos os membros do executivo.  

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação o senhor vereador 

Humberto Almeida, por não ter estado presente nessa reunião, 

foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício 

dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no site do 

Município. -------------------------------------------------------------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

99, datado de 24 do corrente mês de maio e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 930.513,86€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 190.682,08€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

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

João Paulo Matias para informar que haviam dado entrada, nos 

serviços camarários, duas ações movidas uma pela Caixa Geral 

de Depósitos, SA e outra pela ASCOP, Limitada, contra o 

Município, tendo, seguidamente, em nome dos membros do 
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Partido Socialista presentes, apresentado e lido as seguintes 

declarações: -----------------------------------------------------------  

-------Declaração respeitante à ação movida pela CGD,SA  -----  

‘�a passada sexta-feira, dia 20 de Maio de 2016, o Município e 

a Empresa Municipal TEGEC foram citados, no âmbito da 

acção n.º 12778/16.5T8LSB, proposta pela Caixa Geral de 

Depósitos S.A. (doravante designada de CGD). -------------------  

�a referida acção, a CGD reclama o pagamento da quantia de 

9.151.003,00€ (�ove milhões, cento e cinquenta e um mil e três 

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

Tal quantia refere-se ao montante financiado e respetivos juros 

legais e contratuais vencidos à empresa que resultou da 

Parceria Público-Privada, PACETEG, para construção da 

Central de Camionagem, Campo da Feira e Centro Cultural de 

Vila Franca das �aves. ----------------------------------------------  

O Município é accionado, nesta acção, por ter emitido a favor 

da CGD uma carta de conforto (garantia), a garantir o 

montante financiado à PACETEG e ter assumido, na escritura 

de mútuo, o compromisso de pagar as rendas ou transferir os 

apoios financeiros suficientes e necessários para a TEGEC 

proceder ao pagamento das rendas dos referidos equipamentos.  

Relembre-se que a anterior maioria no executivo, liderada pelo 

PSD, já havia deixado de pagar as rendas à PACETEG, desde 
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Agosto de 2012, pelo que, quando a atual maioria tomou posse, 

em Outubro de 2013, já se encontravam em dívida, à CGD, 

1.200.951,39€ (um milhão, duzentos mil, novecentos e 

cinquenta e um euros e trinta e nove cêntimos), sem juros. -----  

É do conhecimento público, confirmado pelo teor das 

auditorias, que os contratos de arrendamento não tiveram visto 

do Tribunal de Contas e que tal facto consubstancia um 

impedimento legal ao pagamento das rendas, sob pena da atual 

maioria no executivo e administrador liquidatário da TEGEC 

incorrerem em responsabilidade financeira e criminal.----------  

Acresce que a atual maioria discorda do valor de construção 

dos referidos equipamentos que, de acordo com a avaliação já 

divulgada, se cifrou em cerca de metade do valor financiado 

pela CGD. -------------------------------------------------------------  

Ora, é sabido que as rendas foram fixadas em função do valor 

financiado pela CGD, por forma a permitir que a PACETEG, 

com as rendas recebidas, pudesse pagar as prestações do 

empréstimo. ------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, a presente acção não é mais do que a 

confirmação do grave erro cometido pelos anteriores 

executivos liderados pelo PSD, quando tomaram a decisão de 

constituir a Parceria Publico-Privada. ----------------------------  

Erro, então, apontado pelo PS e que mereceu sempre a sua 
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mais veemente discordância e combate politico, em todas as 

decisões que se seguiram. -------------------------------------------  

Esta acção judicial, à semelhança de outras que correram e 

correm ainda termos pelos Tribunais e que podem acarretar 

encargos financeiros ao Município que, no total, poderão ser 

superiores a 13.500.000,00€ (treze milhões e quinhentos mil 

euros), condicionam, necessariamente, a política de 

investimento da atual maioria e recomenda a maior prudência 

na gestão das receitas da Câmara Municipal, face ao desfecho 

incerto das acções judiciais em curso. -----------------------------  

Tal situação não esmorece, no entanto, o nosso esforço, no 

sentido de reequilibrar as contas do município, pese embora a 

pesada herança que continua a avolumar-se, fruto dos erros, 

negligência, incompetência, ilegalidades e quiçá (assim o dirá 

o Ministério Público) actos criminosos, praticados pelas 

anteriores maiorias dos executivos liderados pelo PSD.’ --------  

----Declaração respeitante à ação movida pela ASCOP,Ldª.  ---  

‘�a semana passada, o município foi citado, no âmbito da 

acção n.º 184/16.6BECTB que corre termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco. -----------------------  

Em tal acção, a ASCOP-Construção Civil e Obras Publicas. 

Lda. reclama ao município o pagamento da quantia de 

€54.149,00 (cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e nove 
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euros), referente à pavimentação de um caminho publico, em 

Vila �ovinha. ----------------------------------------------------------  

A referida acção é bem representativa da prática contínua e 

reiterada de actos ilegais e criminalmente punidos, com o 

único objectivo da então maioria no executivo, liderada pelo 

PSD, se perpetuar no poder. ----------------------------------------  

As obras em causa, ainda hoje inacabadas, tiveram início a 

escassas semanas das eleições autárquicas de outubro de 2013.  

De acordo com a empresa reclamante, tais obras foram 

realizadas sem qualquer procedimento concursal, ou sequer 

contrato escrito, como impõe o Código da Contratação Pública. 

Face ao exposto e em coerência com outras ações que se 

encontram em curso contra o município, este não deixará de 

contestar a presente ação e participar ao Ministério Público e 

Inspeção Geral de Finanças, para os efeitos tidos por 

convenientes.’ ---------------------------------------------------------  

*A7*  De seguida, interveio o senhor Presidente da Câmara para dar 

conta do programa oficial,  inerente às comemorações do feriado 

municipal que irão ter lugar no próximo dia 29 do corrente mês 

de maio. Assim, após se referir às atividades previstas para os 

dias 27 e 28, realçou as programadas para o dia 29, salientando 

a receção às entidades oficias que irá ter lugar, pelas 11 horas, 

com a presença do senhor Secretário de Estado da Defesa 
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Nacional, doutor Marcos Perestrello, a que se seguirá o almoço, 

nas instalações da Encanta, com a presença dos membros da 

Assembleia Municipal e de representantes do Exército 

Português e da Guarda Nacional Republicana. --------------------  

Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

convidou os senhores vereadores a estarem presentes nos 

referidos eventos, acrescentando que a programação prevista, 

mais audaciosa e com mais atividades, em relação à que vinha 

sendo concretizada em anos anteriores, se deve ao facto de, 

aproveitando a coincidência do feriado com o dia de domingo e 

daí uma maior afluência de pessoas a Trancoso, se pretender 

promover o campo militar de S. Marcos, divulgando-o. ----------  

Concluindo a sua intervenção, o senhor Presidente da Câmara 

informou que, na semana passada, aproveitando a sua presença 

próximo de Trancoso, havia decorrido, nas instalações do 

município, uma reunião de trabalho com o senhor Secretário de 

Estado da Administração Local, a que se seguiu uma visita ao 

Palácio Ducal, procurando sensibilizá-lo para o necessário 

apoio a uma futura candidatura a comparticipação da 

Administração Central, visando a reabilitação do edifício. ------  

*A8*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: 

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira a 

dar conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 
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8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos 

fundos disponíveis para o mês de maio de 2016, verificando-se 

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

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e as alterações 

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

7-A/2016, de 30 de março, LOE para 2016, existe, à presente 

data, um valor dos Fundos Disponíveis, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 724.780,58€.  -----------------------  

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

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

*A9*  Em seguida, foi presente o requerimento número 216 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 20 do 

corrente mês de maio, de Belarmina do Nascimento, residente 

em Guilheiro, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção 

de licença de utilização para uma habitação, sita no lugar de 

Soito das Prezinhas, em Guilheiro, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 225 da Freguesia de Guilheiro, uma vez que 

a mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 218 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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20 do corrente mês de maio, da Fábrica do Santuário de Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, com sede em Fátima, na 

qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uns arrumos, sitos na rua do Lameirão, em Vila 

Garcia, inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 581 da 

União de Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, uma vez 

que os mesmos foram construídos antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 219 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 20 do 

corrente mês de maio, da Fábrica do Santuário de Nossa 

Senhora do Rosário de Fátima, com sede em Fátima, na 

qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma garagem, sita na rua do Lameirão, em Vila 

Garcia, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 580 da 

União de Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, uma vez 

que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 220 da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

20 do corrente mês de maio, de Maria Godinho Saldanha Cruz 

de Melo Pinto Ribeiro, residente em Lisboa, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação em ruínas, sita no gaveto da rua doutor Castro 

Lopes com a rua dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, em 

Trancoso, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 60 da 

União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A13*  Em seguida, foi presente o requerimento número 221 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 20 do 

corrente mês de maio, de Maria Godinho Saldanha Cruz de 

Melo Pinto Ribeiro, residente em Lisboa, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação em ruínas, sita na avenida das Tílias, em 

Trancoso, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 609 da 

União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 
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interessada, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 222 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

20 do corrente mês de maio, de Maria Godinho Saldanha Cruz 

de Melo Pinto Ribeiro, residente em Lisboa, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação em ruínas, sita no gaveto da avenida das Tílias 

com a rua engenheiro António Maria Fernandes, em Trancoso, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 768 da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior, uma vez que a mesma 

foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta técnica relativa ao 

alargamento do prazo de concurso respeitante à prestação 

de serviços de “Recolha de RSU’s, no concelho”, na 

sequência de alterações às peças procedimentais de 

concurso:  O júri do concurso apresentou a seguinte 

informação, acerca do assunto referido em epígrafe, que se 

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

‘Ao abrigo do artigo 50° do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro e 
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ulteriores alterações, os interessados solicitaram, por escrito, 

esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação 

das peças do procedimento. Os esclarecimentos solicitados 

foram analisados pelo júri do procedimento que constata que a 

resposta aos esclarecimentos implica alterações de aspetos 

fundamentais das peças do procedimento. -------------------------  

De acordo com o ponto 2, artigo 64° do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de 

janeiro e ulteriores alterações, quando as retificações 

implicarem alterações de aspetos fundamentais das peças do 

procedimento, o prazo fixado para a apresentação das 

propostas deve ser prorrogado, no mínimo, por período 

equivalente ao tempo decorrido desde o início daquele prazo 

até à comunicação das retificações ou à publicitação da 

decisão de aceitação de erros ou omissões. -----------------------  

De acordo com o ponto 4, artigo 64° do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de 

janeiro e ulteriores alterações, as decisões de prorrogação 

cabem ao órgão competente para a decisão de contratar e 

devem ser juntas às peças do procedimento e notificadas a 

todos os interessados que as tenham adquirido, publicando-se, 

imediatamente, aviso daquelas decisões, no Diário da 

República, através de anúncio, conforme modelo aprovado por 
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portaria dos ministros responsáveis pela edição do Diário da 

República e pelas áreas das finanças e das obras públicas. -----  

O preço base do concurso mantem-se.’ ----------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelo júri 

do concurso, a Câmara Municipal deliberou prorrogar o prazo 

para a apresentação de propostas, por um período equivalente 

ao tempo decorrido desde o inicio daquele prazo até à 

comunicação das retificações ou à publicitação da decisão de 

aceitação de erros ou omissões, devendo cumprir-se todos os 

demais formalismos legais subsequentes. -------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de uma informação dos 

serviços, respeitante à isenção do pagamento de transportes 

escolares, durante 7 dias de aulas do mês de junho: De 

seguida, foi presente uma informação dos serviços de 

transportes, a dar conta que, à semelhança do que aconteceu em 

anos anteriores, as atividades letivas, para o 9.º , o 11.º e o 12.º 

anos, terminam no próximo dia 3 de junho (3 dias de aulas), 

enquanto que para os restantes alunos vão terminar a 9 de junho 

(7 dias de aulas). ------------------------------------------------------  

Atendendo a que, informaticamente, não é possível aplicar o 

número de viagens, por ano de curso, os alunos não isentos 

teriam que pagar 7 dias, quando só vão utilizar transporte 

durante 3 dias, ficando, por isso, prejudicados. -------------------  



 
 

Ata  n . º    1 0  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    25 -0 5 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

Acrescentou que, nos anos letivos anteriores, o município 

isentou de pagamento todos os alunos do ensino secundário, 

pelo que solicitava indicações acerca do procedimento a adotar, 

no presente ano letivo. -----------------------------------------------  

Em face da informação dos serviços e à semelhança do que 

aconteceu em anos letivos anteriores, a Câmara Municipal 

deliberou isentar os alunos do pagamento de transportes 

escolares, naqueles dias de aulas, referentes ao mês de junho.  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização, relacionado com a aquisição de um lote na 

Zona Industrial de Trancoso: Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 1161 que deu entrada na secretaria da 

Câmara, em 16 do corrente mês de maio, de Angelino 

Nascimento Saraiva, residente em Trancoso, a solicitar uma 

indemnização, no montante de 20.000€, atendendo aos prejuízos 

que lhe foram causados, na sequência da aquisição ao 

Município de Trancoso de um lote de terreno na Zona Industrial 

de Trancoso, localizado em área da REN e, como tal, 

incompatível com qualquer construção. ----------------------------  

Confirmados os factos apresentados pelo requerente e 

atendendo aos prejuízos que lhe foram causados, a Câmara 

Municipal deliberou conceder-lhe uma indemnização, no 

montante de 10.000€. ------------------------------------------------  
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Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de apoio: ----  

*A18*  De seguida, foi presente o requerimento número 1083 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 6 do corrente mês 

de maio, do Centro Social e Paroquial de Trancoso, a solicitar 

um apoio financeiro, no montante de 10.000€, para fazer face às 

despesas de manutenção, na valência de ATL, onde funciona o 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar, na componente de apoio à família. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 768 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 24 do passado mês 

de março, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, a solicitar um apoio financeiro, no 

montante de 25.000€, para fazer face às despesas da instituição, 

nomeadamente às respeitantes à reparação de equipamentos 

inerentes à época de fogos florestais.  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A20*  De seguida, foi presente o requerimento número 1146 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 12 do corrente 

mês de maio, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a 

solicitar um apoio financeiro, no montante de 1.150€, destinado 
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a fazer face às despesas inerentes às visitas que os alunos do 1.º  

ciclo do ensino básico irão realizar. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.150€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A21*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

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

termos do disposto no número 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 

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

*A22*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A23*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


