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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019. ----------------  

*A1*  Aos 11 dias do mês de dezembro do ano de 2019, 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, Ana Luísa Couto, João Rodrigues e Catarina 

Tibério. ----------------------------------------------------------------  

*A2*  Intervindo, o senhor Presidente da Câmara justificou a presença 

da senhora vereadora Catarina Tibério , atendendo a que o 

senhor vereador Rogério Tenreiro pediu a sua substituição, 

nesta reunião. ---------------------------------------------------------  

*A3*  Às  9h15m , constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

236, datado de 10 do corrente mês de dezembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 401.359,30€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 231.722,63€.  ----------------  

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

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

seguintes pontos:  -----------------------------------------------------  
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Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 2: Dispensa de autorizações de utilização. --------------  

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de novembro.  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  3, respeitante à empreitada 

“Reparação e Beneficiação da EN 226: Trancoso - 

Lactovil” .  ---------------------------------------------------------  

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

medição de trabalhos n.º  11, respeitante à empreitada 

“Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso” .  ----------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas à revisão de 

preços provisória, respeitante à empreitada “Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social” .-------------------------  

Ponto 7: Apreciação da 22.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à correspondente alteração às 

grandes opções do plano, para o cor rente ano. ---------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas à 4.ª  revisão 

ao orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

alteração às grandes opções do plano, para o  corrente ano.  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas  à versão final 

do Regulamento para Atribuição de Lotes , na Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso. -----------------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação de proposta rel ativa 
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ao plano anual de feiras e mercados para 20 20. -------------  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta rel ativa à 

constituição de assistente e dedução de pedido de 

indemnização cível no processo n.º 116/13.3.TATCS que 

corre termos na Procuradoria da República da Comarca de 

Coimbra. ----------------------------------------------------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de um fundo de caixa, destinado a facilitar 

trocos no equipamento de venda automática , no edifício do 

Cinema de Trancoso. --------------------------------------------  

Ponto 13:  Análise,  discussão e votação acerca de pedidos de 

apoio. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

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

da Câmara para:  -------------------------------------------------------  

- agradecer a disponibilidade manifestada pelos senhores 

vereadores em antecipar a hora da  reunião da Câmara 

Municipal, justificada pelo facto de, à hora habitual das 

reuniões, alguns membros do execut ivo terem já outros 

compromissos agendados; -----------------------------------------  

- informar que, na próxima sexta -feira, dia 13, coincidindo o 

habitual mercado semanal com a feira de Santa Luzia, irá ter 

lugar, no recinto do mercado – leilão de gado, um almoço de 

confraternização com os criadores de gado presentes. Acerca 

deste assunto, aproveitou a oportunidade para convidar os 
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senhores vereadores a estarem presentes no referido almoço;   

- informar que, no próximo sábado, irão começar a ter in ício, 

na tenda de Natal , instalada na Praça D. Dinis, em Trancoso, 

as atividades previstas para aquele espaço, estando já a ser 

ultimada a instalação contratualizada dos equipamen tos.  

Referiu depois que, após o trágico acidente ali ocorrido, a 

Câmara Municipal havia prestado o apoio possível à família e 

aos colegas de trabalho, havia marcado presença no funeral 

do trabalhador acidentado e se haviam cancelado as 

atividades previstas, durante uma semana. Acrescentou ainda 

que, dada a importância do evento para a cidade, não 

poderiam as atividades ser completamente canceladas.  --------  

Intervindo, a senhora vereadora Catarina Tibério sugeriu que o 

espaço, onde ocorreu o acidente , fosse completamente limpo, 

antes de ser retomada a instalação dos equipamentos.  -----------  

De seguida, interveio o senhor vereador Eduardo Pinto para 

propor um voto de pesar pelo falecimento do trabalhador da 

empresa “Irmafer, SA”, prestadora do serviço contratualizado, 

dando conta do mesmo à família e à empresa.  ---------------------  

Esta proposta foi aprovada, por unanimidade.  ---------------------  

*A7*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  De 

seguida, foi presente informação da divisão financeira que se 

reproduz na integra: --------------------------------------------------  

‘No âmbito do disposto no n.º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de  
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aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

lei n.º 127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção, 

através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro de 

2018. -------------------------------------------------------------------  

Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e  prestar 

informação sobre os Fundos Disponíveis, nos exatos termos 

previstos na referida lei, conforme despacho exarado, no 

passado dia 28 de dezembro.  ----------------------------------------  

Informa-se que, na execução do referido cálculo, foram 

consideradas as disposições previstas nos citados diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas redações atuais, bem como as 

disposições sobre a matéria, previstas na Lei 71/2 018, de 31 de 

dezembro e ainda o teor do despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara em 4 de dezembro do corrente ano.  ------  

Considerando as circunstâncias descritas, apurou-se, um saldo 

inicial de Fundos Disponíveis, para o mês de dezembro no 

montante de 432.936,84 euros, sendo que, à presente data, e 

após a realização dos compromissos já assumidos no quadro de 

apuramento de Fundos para o mês de dezembro, o valor 

disponível para a assunção de novos compromissos é de  

427.502,66 euros.’  ----------------------------------------------------  

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

Dispensa de autorizações de utilização:  -------------------------  
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*A8*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5480 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

3 do corrente mês de dezembro, de Maria Inês Pinto Maltez 

Domingues, residente em Trancoso, na qualidade de co-

proprietária, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma habitação, sita no lugar de Zabro, Freguesia 

de Moreira de Rei, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 1172 da freguesia de Moreira de Rei , 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A9*  Em seguida, foi presente o requerimento número 5694 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

10 do corrente mês de dezembro, de Maria Emília Vicente Vaz 

dos Santos, residente em Amadora, na qualidade de herdeira, a 

solicitar dispensa de autorização  de utilização respeitante a 

uma edificação destinada a arrecadações e arrumos, sita no 

lugar de Ribeira do Freixo, União das Freguesias de Trancoso e 

Souto Maior, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 905 

da União das 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  



 

 
Ata  n . º    2 5  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    11 -1 2 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

*A10*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de novembro:  

Seguidamente, foi presente informação da sub-unidade de 

planeamento e acompanhamento de obras, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

novembro, designadamente as que estão sujeitas a autorização 

de utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

das competências delegadas,  ao abrigo do disposto no artigo 

34.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro com 

ulteriores alterações, que se reproduz na íntegra:  -----------------  

‘Licenças Administrativas: ------------------------------------------  

Alvará de Licença de ocupação de via pública n.º 01/2019 

(Proc. Interno 01/2019/3), em nome de Maria do Cé u 

Fonseca Lopes, sita em Guilheiro . ----------------------------  

Alvará de Licença de ocupação de via pública n .º 02/2019 

(Proc. Interno 01/2017/34), em nome de Maria Rosária 

Limongelli Bogalho, sita na Travessa do Castelo, em 

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

Alteração e ampliação de habitação, alvará n.º  29/2019 

(Proc. Interno 01/2018/48), em nome de Marco Davide 

Antunes Gomes, sita em Almirante Gago Coutinho, n°21 , 

em Freches. ------------------------------------------------------  

Autorizações de Utilização: -----------------------------------------  

Aditamento ao Alvará de Autorização de Utilização n .º  

54/1999 (Proc. Interno 09/1997/1265) , em nome de Carlos 
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Alberto Nunes, sito em Fiães . ----------------------------------  

Alvará de Autorização de Utilização n .º 62/2019 para 

garagem (Proc. Interno 09/2019/64) , em nome de José 

Carlos Leal, sito na Rua da Misericórdia, em Trancoso. ---  

Alvará de Autorização de Utilização n .º 63/2019 para 

habitação (Proc. Interno 09/2019/67) , em nome de Ana 

Maria Gomes Ferreira, sito na Rua da Eira, em Vila 

Garcia. -----------------------------------------------------------  

Alvará de Autorização de Utilização n .º 64/2019 para 

habitação (Proc. Interno 09/2019/48) , em nome de Mafalda 

Ferreira dos Santos, sito na Rua da Outeiro, em Vila 

Garcia.’  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

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

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

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

*A11*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º  3, respe itante à empreitada “Reparação e 

Beneficiação da EN 226: Trancoso - Lactovil”: De seguida, 

foi presente informação do setor de planeamento e urbanismo, a 

dar conta que o auto de medição está de acordo com as 

medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 8.198,51€ .  -----  
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Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 8.198,51€.  ---------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 11, respeitante à empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso”:  Seguidamente, foi 

presente informação do setor de planeamento e urbanismo, a 

dar conta que o auto de medição está de acordo com as 

medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 69.098,71€, a 

que acresce o IVA, à taxa legal em vigor, com a seguinte 

desagregação: ---------------------------------------------------------  

● Rede viária-58.239,40€;  -----------------------------------------  

● Rede de drenagem de águas residuais e pluviais-9.124,34€;   

● Rede de distribuição elétrica-210,03€; ------------------------  

● Rede de distribuição telefónica-1.524,94€.  -------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos  

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de  

medição de trabalhos, no montante de 69.098,71€.  --------------  

*A13*  Análise, discussão e votação relativas à revisão de preços 

provisória, respeitante à empreitada “Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social”:  De seguida, foi presente 

informação do setor de planeamento e urbanismo que se 

reproduz na integra: --------------------------------------------------  

‘Elaborou-se uma revisão de preços provisória referente à 
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empreitada em epigrafe, em virtude de se encontrar em 

publicados os índices até ao mês de março de 2019 . -------------  

Tendo este serviço efetuado a revisão de preços  que se anexa, a  

mesma orça em 2.839,09€, mais IVA, tendo a mesma sido já 

rubricada pelo representante da empresa adjud icatária.’  -------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos  

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a  revisão de 

preços provisória, no montante de 2.839,09€ .  --------------------  

*A14*  Apreciação da 22.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

plano, para o corrente ano:  ----------------------------------------  

Tendo sido presentes a 22.ª  alteração ao orçamento da receita e 

da despesa,  para o corrente ano,  com valores equivalentes, para 

o total de reforços e para o total de diminuições, no montante 

de 30.000,00€  e a correspondente alteração às grandes opções 

do plano, ---------------------------------------------------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Presidente. ---------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas à 4.ª revisão ao 

orçamento da receita e da despesa e à correspondente 

alteração às grandes opções do plano, para o corrente ano: 

Seguidamente, foi presente a 4.ª revisão às grandes opções do 

plano e ao orçamento da receita e da despesa, para o corrente 

ano. ---------------------------------------------------------------------  
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Interveio o senhor Presidente da Câmara para referir que, 

apesar de o acordo com a empresa “Lopes & Irmãos, Limitada” ,  

relativamente às obras executadas sem procedimento concursal, 

só prever pagamentos a partir do p róximo ano de 2020, 

legalmente, houve necessidade de inscrever as obras no 

orçamento e no plano do corrente ano.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

documentos, com um montante de reforços equivalente ao de 

diminuições, no valor de 300€,  mantendo inalterado o volume 

global do orçamento.-------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

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

*A16*  Análise, discussão e votação relativas  à versão final do 

Regulamento para Atribuição de Lotes, na Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso:  De seguida, foi 

presente informação da divisão administrativa que se reproduz 

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

‘A Câmara Municipal de Trancoso, em reunião ordinária de 

04-09-2019, deliberou, nos termos e para efeitos do a rtigo 101° 

do Código do Procedimento Administrativo, submeter a 

consulta pública o projeto de Regulamento referido em 

epigrafe, fixando, para isso, um período de 30 dias ú teis, a fim 

de permitir que todos os interessados, querendo, pudessem 

apresentar sugestões. ------------------------------------------------  

Ora, no decurso do referido período, foram apresentadas 
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algumas sugestões que foram objeto de apreciação, não tendo, 

porém, as mesmas sido acolhidas, pelos motivos  transmitidos, 

oportunamente, ao respetivo proponente.  --------------------------  

Desta forma, realizada que fo i a mencionada consulta pública, 

procedimento legal obrigatório, o citado Regulamento 

encontra-se em condições, se a Câmara Municipal assim o 

entender, de ser aprovado, devendo este, seguidamente, ser 

submetido à apreciação da Assembleia Municipal. ’  --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a versão final do 

Regulamento apresentado que aqui se dá como reproduzida, 

relativa à atribuição de lotes, na Área de Acolhimento 

Empresarial de Trancoso. -------------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

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

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao plano 

anual de feiras e mercados para 2020: Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara  apresentou a proposta referida em 

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

--------Plano Anual de Feiras e Mercados para 2020  -----------  

‘Atendendo ao disposto da Subsecção VI do Decreto-Lei n.º  

10/2015, de 16 de janeiro, nomeadamente no seu artigo 80.º,  

propõe-se a adoção do seguinte plano de feiras e mercados 

para o ano de 2020: --------------------------------------------------  

Mercado Semanal de Trancoso:  ------------------------------------  

Mês de janeiro: 3, 10, 17, 24 e 31. ------------------------------  
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Mês de fevereiro: 7, 14, 21 e 28. ---------------------------------  

Mês de março: 6, 13, 20 e 27. ------------------------------------  

Mês de abril: 3, 10, 17, 24. ---------------------------------------  

Mês de maio: 1, 8, 15, 22 e 29. -----------------------------------  

Mês de junho: 5, 12, 19 e 26. -------------------------------------  

Mês de julho: 3, 10, 17, 24 e 31. ---------------------------------  

Mês de agosto: 7, 14, 21 e 28. ------------------------------------  

Mês de setembro: 4, 11, 18 e 25. ---------------------------------  

Mês de outubro: 2, 9, 16, 23 e 30. -------------------------------  

Mês de novembro: 6, 13, 20 e 27. --------------------------------  

Mês de dezembro: 4, 11, 18 e 25. --------------------------------  

Feira do Fumeiro e dos Sabores:  28 e 29 de fevereiro e 1, 7 

e 8 de março (a realizar no Pavilhão Multiusos e em 

parceria com a AENEBEIRA). ---------------------------------  

Feira de São Bartolomeu, em Trancoso:  no período 

compreendido entre 7 a 16 de agosto (aos senhores 

feirantes do Mercado Semanal será permitido operar no  

dia 8 e/ou 15, para além dos dias do mercado semanal de 7 

e 14). --------------------------------------------------------------  

Feira da Castanha:  30 e 31 de outubro e 1 de novembro. ----  

Feira de Santa Luzia, em Trancoso:  13 de dezembro.  --------  

Feira de São José, em Vila Franca das Naves:  19 de março.   

Feira de São Pedro, em Vila Franca das Naves:  29 de junho.   

Feira de São Martinho, em Vila Franca das Naves:  11 de 

novembro.’  -------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos.  ------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de assistente e dedução de pedido de 

indemnização cível no processo n.º 116/13.3.TATCS que 

corre termos na Procuradoria da República da Comarca de 

Coimbra: De seguida, o senhor Presidente da Câmara , acerca 

do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘No passado dia 05 de Dezembro de 2019, o Município de 

Trancoso foi notificado, via email, pelo Ministério Público - 

Procuradoria da República da Comarca de Coimbra, DIAP - 3.ª  

Secção de Coimbra, do teor da acusação deduzida no processo 

n.º  116/13.3TATCS contra o Dr. Júlio Sarmento, ex-presidente 

da Câmara Municipal de Trancoso, Dr. João Rodrigues , atual 

vereador, Eng. João Carvalho, antigo vereador, José dos 

Santos Nascimento, deputado da Assembleia Municipal, 

António José Baraças, Biosfera, Construções Unipessoal, Lda., 

Aurélio Carmo Lopes, Francisco do Carmo Lopes e Agostinho 

do Carmo Lopes.  ------------------------------------------------------  

Do teor da acusação resulta que as obras executadas sem 

procedimento concursal e a pedido do Dr. Júlio Sarmento, 

foram inflacionadas no montante de 1 .003.290,48€ (um milhão, 

três mil,  duzentos e noventa euros e quarenta e oito cêntimos).   

Resulta ainda que a indemnização paga pela ocupação de um 
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terreno em Vila Franca das Naves, para abertura de u ma rua, 

propriedade de Amália de Jesus Matias, Adelina Matias 

Teixeira Araújo e Josefina Matias Teixeira Araújo, foi 

inflacionada no valor de 25 .989,14€ (vinte e cinco mil, 

novecentos e oitenta e nove euros e catorze cêntimos) . ----------  

Do exposto resulta que as obras e a indemnização tiveram um 

custo total inferior a 1 .028.079,64€ (um milhão, vinte e oito 

mil, setenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos) , em 

comparação com os preços que foram faturados e/ou 

reclamados nas ações judiciais interpostas contra o Município 

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

A diferença entre o custo reclamado e/ou faturado pelos 

empreiteiros resultou de peritagens judiciais ordenadas pelo 

Tribunal e, no caso da Biosfera , de uma peritagem solicitada 

pelo Ministério Público. São avaliações efetuadas por peritos 

independentes e que merecem do Município a máxima 

credibilidade. ---------------------------------------------------------  

Ademais, o inflacionamento destas obras revela um padrão que 

se repete, se compararmos com as obras da Parceria Público-

Privada (Central de Camionagem, Campo da Feira e Centro 

Cultural de Vila Franca das Naves) que, submetidas a uma 

auditoria, revelou um inflacionamento de cerca de 

4.300.000,00€ (quatro milhões e trezentos mil euros) , 

relativamente ao valor faturado e efetivamente pago. Do teor 

da acusação resulta ainda que o Ministér io Público considera 
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que a atuação dos arguidos teve como consequê ncia um 

prejuízo para o Município.  ------------------------------------------  

Vejamos: ---------------------------------------------------------------  

Art. 52.º: "Assim, a indemnização deveria ter sido fixada no 

montante de 13.195,66€ (10,80 x 1.221,82) e não de 

39.184,80€, pelo que obtiveram ,  deste modo, as requerentes um 

beneficio ilegítimo de 25.989,14€, com o correspondente 

prejuízo para a Câmara Municipal."  -------------------------------  

Art. 53.º: "Atuaram os arguidos Júlio Sarmento e João 

Rodrigues, abusando dos poderes que lhe estavam cometid os e 

violando gravemente os deveres inerentes às suas funções, em 

claro desrespeito pelas normas do interesse público e da boa 

administração dos dinheiros públicos (… .) , prejudicando 

correspetivamente a Câmara Municipal."  -------------------------  

Art. 127.º: "Mais atuaram os arguidos Júlio Sarmento e 

António Baraças, como descrito (. .. .) ,  lesando os interesses 

patrimoniais do Município que ambos sabiam incumbir ao 

arguido Júlio Sarmento defender , em razão das suas funções, 

assim causando um prejuízo patrimonial efetivo de 268 .600€ 

(duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos euros) ao Município 

de Trancoso." ---------------------------------------------------------  

Art. 170.º: "Sendo certo que do valor total faturado 

(484.748,96€), apenas seria devido 238.404,27€ (484 .748,96€ -  

246.344,69€), correspondendo o excedente, ou seja,  

246.344,69€ (duzentos e quarenta e seis mil,  trezentos e 
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quarenta e quatro euros e sessenta e nove c êntimos) a uma 

vantagem patrimonial ilegítima e um prejuízo efetivo para o 

Município." ------------------------------------------------------------  

Art. 184.º: "Ou seja, excluindo o valor dos trabalhos a mais 

não previstos, o custo efetivo das obras realizadas pela 

sociedade Aurélio Lopes Lda. foi menor em 548 .566,48€ do que 

o reclamado judicialmente (1.486.284,33€ - 937.717,85€), 

sendo a diferença de 405.921,02€ , se for levado em conta o 

custo dos indicados trabalhos a ma is." ----------------------------  

Art. 200.º: O custo de execução das obras foi assim calculado 

em excesso, pelo menos em 81.224,79€ (oitenta e um mil, 

duzentos e vinte e quatro euros e setenta e nove cêntimos), o 

que constitui, para a sociedade Lopes e Irmãos, Lda., uma 

vantagem ilegítima e o seu pagamento pela Autarquia de 

Trancoso um efetivo prejuízo patrimonial."  -----------------------  

Não restam assim dúvidas que o Município de Trancoso teve um 

efetivo prejuízo que urge quantificar, cons iderando as quantias 

que já foram pagas e se encontram a ser paga s aos referidos 

empreiteiros e em conformidade com as peritagens judiciais 

realizadas.  -------------------------------------------------------------  

Para tanto, o Município, ao abrigo do disposto nos artos .  71.º,  

74.º  e 68.º do Código do Processo Penal, deve deduzir o pedido 

de indemnização cível no processo crime e se constituir 

assistente, colaborando com o Ministério Público , com vista à 

descoberta da verdade e boa decisão da causa e exercer os 
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direitos previstos no art .º 69.º, n.º  2 do aludido diploma.  -------  

Face ao exposto, proponho que o Município de Trancoso se 

constitua assistente no aludido processo e deduza pedido de 

indemnização cíve5l, nos termos do disposto nos artos .  68.º e 

74.º  do Código do Processo Penal.’  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos.  ------------------------------  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues, por ser arguido no processo.  --------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de um fundo de caixa, destinado a facilitar 

trocos no equipamento de venda automática, no edifício do 

Cinema de Trancoso:  Seguidamente, a senhora vereadora Ana 

Couto, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

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

O cinema de Trancoso, tal como outros equipamentos, necessita 

de dispor do denominado Fundo de Caixa, a fim de permitir o 

normal e adequado funcionamento, quer da bilheteira, quer da 

máquina de venda de produtos ali colocada;  ----------------------  

Para concretizar tal desiderato, revela -se necessário proceder 

à constituição do mencionado Fundo de Caixa, fi xando o 

respetivo montante, bem como designar o trabalhador da 

Autarquia que assumirá a responsabilidade pela gestão do 

mencionado fundo.  ----------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    2 5  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    11 -1 2 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra nco so  

Assim, proponho que a Câmara Municipal defina como 

montante para a constituição do mencionado Fundo de Caixa, o 

valor de 100€, designando como responsável pela sua gestão, a 

trabalhadora do Município Carla Sofia  Caetano Pires.’  --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, constituindo um fundo de caixa, no montante de 

100€ e nomeando a trabalhadora do Município Carla Sofia 

Caetano Pires como responsável  pela sua gestão.  ---------------  

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

*A20*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

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

a) O concelho de Trancoso é, ainda hoje , um concelho com 

forte presença do setor primário, destacando -se de forma 

particular a atividade agropecuária, sendo esta 

reconhecidamente responsável por um significativo impacto 

económico em termos locais;  -------------------------------------  

b) O Município de Trancoso pretende promover, na próxima 

edição de Santa Luzia, mais uma mostra/exposição de gado, 

procurando, desta forma, divulgar e incentivar a produção e 

comercialização de gado no concelho de Trancoso, bem como 

estimular os contactos e conhecimento mútuo entre os 

produtores e comerciantes de gado;  -----------------------------  

c) O Município de Trancoso irá assim, em parceria com a 
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Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso CRL, organizar 

a citada mostra/exposição de gado, integrada na Feira Anua l 

de Santa Luzia que terá lugar no próximo dia 13 de 

dezembro; -----------------------------------------------------------  

d) A Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso CRL possui 

os recursos humanos com conhecimentos técnicos e a 

experiência adequada, representando a mesma  uma mais 

valia, para a organização do certame acima referido.  --------  

Assim, proponho, nos termos do n .º 1 do artigo 33.º,  alínea ff) 

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

atribua à Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso , CRL, 

um apoio financeiro no montante de 7.500€, desti nados a 

comparticipar a concretização dos trabalhos e iniciativas 

levadas a cabo pelo mesma Coopera tiva, na preparação da 

citada mostra/exposição de gado, permitindo , desta forma, 

dinamizar um importante setor económico no concelho. ’  --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos.  ------------------------------  

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1230 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 21 do passado mês 

de maio, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Moreira de Rei, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, 

no montante de 5.000€, destinado a comparticipar a despesa 

inerente à recuperação do espaço contíguo à Capela de À do 

Cavalo. -----------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A22*  De seguida, foi presente o requerimento número 5708 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do corrente 

mês de dezembro, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 

de Vila Garcia, a solicitar a concessão de um apoio financeiro,  

destinado a comparticipar a despesa inerente ao arranjo do 

telhado da sacristia . --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3642 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 19 do passado mês 

de setembro, do Centro Social e Paroquial de Trancoso, a 

solicitar a concessão de um apoio financ eiro, destinado a 

comparticipar a despesa inerente à recuperação do edifício onde 

funciona o ATL. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A24*  De seguida, foi presente o requerimento número 4044 da 

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

de outubro, da Freguesia de Reboleiro, a solicitar a concessão 

de um apoio financeiro, no valor de 15.000€ ,  destinado a 

comparticipar a  execução de reparações nos edifícios da 

Freguesia. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia  
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Municipal de Trancoso que aprove  a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 6.000€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o com o previsto na alínea j) 

do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  ---  

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 4161 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do passado mês 

de outubro, da Freguesia de Palhais, a solicitar a concessão de 

um apoio financeiro, no valor  de 12.500€ ,  destinado a 

comparticipar a execução de reparações no edifício sede da 

Junta de Freguesia . ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 6.000€, mediante a  celebração de 

protocolo, em conformidade com o com o previsto na alínea j) 

do n.º 1 do art.º 25.º da Lei  n.º 75/2013, de 12 de setembro.  ---  

*A26*  De seguida, foi presente o requerimento número 4257 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do passado mês 

de outubro, da Freguesia de Granja, a solicitar a concessão de 

um apoio financeiro, no valor de 8.000€ , destinado a 

comparticipar a execução de reparações no edifício sede da 

Junta de Freguesia . ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia  

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 6.000€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o com o previsto na alínea j) 
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do n.º 1 do art.º 25.º da Lei  n.º 75/2013, de 12 de setembro.  ---  

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3749 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 25 do passado mês 

de setembro, da Freguesia de Póvoa do Concelho, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no valor de 12.500€ ,  

destinado a comparticipar a despesa inerente à execução de 

obras de requalificação dos edifícios da Freguesia e de alguns 

arruamentos e passeios. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia  

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoi o 

financeiro, no montante de 6.000€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o com o previsto na alínea j) 

do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  ---  

*A28*  De seguida, foi presente o requerimento número 4803 da 

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

de novembro, da Freguesia de Moreira de Rei , a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no valor de  15.000€ ,  

destinado a comparticipar a despesa inerente à execução de 

obras de reparação dos edifícios da F reguesia. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoi o 

financeiro, no montante de 6.000€, med iante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o com o previsto na alínea j) 

do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  ---  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5510 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 4 do corrente mês 

de dezembro, da União das Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor 

de 15.000€ , destinado a comparticipar a despesa inerente à 

execução de obras no edifício sede da União das Freguesias . ---  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia  

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoi o 

financeiro, no montante de 6.000€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o com o previsto na alínea j) 

do n.º 1 do art.º 25.º da Lei  n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---  

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 4592 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 25 do passado mês 

de outubro, da União das Freguesias de Freches e Torres, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no val or de 

5.000€ ,  destinado a comparticipar a despesa inerente à 

execução de obras de requalificação no edifício sede da 

Freguesia. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia  

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoi o 

financeiro, no montante de 5.000€, mediante a celebração de 

protocolo, em conformidade com o com o previsto na alínea j) 

do n.º 1 do art.º 25.º da Lei  n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---  

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 5374 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 28 do passado mês 

de novembro, do Grupo Desportivo de Trancoso , a solicitar 
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serviço de transporte, durante o mês de janeiro, destinado às 

diversas equipas de futebol. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar os transportes 

solicitados. ------------------------------------------------------------  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 5640 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do corrente mês 

de dezembro, da Igreja Paroquial de Vila Franca das Naves, a 

solicitar serviço de transporte, para o dia 19 de dezembro, para 

o grupo de catequese visitar a Aldeia SOS da Guarda. -----------  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar o transporte 

solicitado. -------------------------------------------------------------  

*A33*  Seguidamente, foi presente o despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara que se transcreve na íntegra:  --------------  

‘Nos termos do n.º  3 do artigo 35.º  da Lei n.º  75/2013, de 12 de 

setembro, e verificados os requisitos aí previstos, determino a 

disponibilização de dois autocarros à Associação d e Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de 

Trancoso, com vista à deslocação de alunos daquele 

Agrupamento à cidade da Guarda "Cidade Natal", no próximo 

dia 9 de dezembro.  ----------------------------------------------------  

Assim, ainda de acordo com a disposição legal citada, deverá o 

presente despacho ser sujeito à ratificação da próxima reunião 

de Câmara.’  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou disponibilizar os transp ortes 

solicitados, ratificando o despacho do senhor Presidente da 
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Câmara de 06/12/2019.  ----------------------------------------------  

*A34*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

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

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

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

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

*A35*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é refer ido outro 

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

*A36*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 11h00m, não havendo mais assuntos a tra tar, 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:  


