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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021. ----------------  

*A1*  Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2021, 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 Carvalho e Cristóvão Santos. ---------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada  a falta de comparência, à presente  

reunião, da senhora vereadora Ana Luísa Couto. -----------------  

*A3*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Ata: ---------------------------------  

*A4*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, fo i a ata da reunião de 10 

do corrente mês de novembro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída  a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 
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do Município de Trancoso e publ icá-la no site do Município.  ---  

Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

*A5*  De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

227, datado de 23 do corrente mês de novembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 3.460.025,13€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 303.773,98€.  ----------------  

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

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis . ----------------------------------------------  

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

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas à revisão de 

preços e à conta final, respeitante s à empreitada 

“Reparação e Beneficiação da EN 226: Trancoso –  

Chafariz do Vento” . ---------------------------------------------  

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

medição de trabalhos n.º  7 , respeitante à empreitada 

“Construção de Infraestruturas  no Loteamento Senhora da 

Fresta” .  -----------------------------------------------------------  

Ponto 5: Análise,  discussão e votação relativas à caducidade 

da adjudicação da prestação de serviços respeitante ao 
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procedimento “Rede de Transportes Concelhia – Aquisição 

de Serviços de Transportes (Transporte Público / 

Transporte Escolar)”.  -------------------------------------------  

Ponto 6:  Análise,  discussão e votação relativas aos 

documentos inerentes ao procedimento concursal , bem 

como à nomeação do júri, destinados à prestação de 

serviços “Rede de Transportes Concelhia – Aquisição de 

Serviços de Transportes (Transporte Público / T ransporte 

Escolar)”.  ---------------------------------------------------------  

Ponto 7:  Análise,  discussão e votação relativas aos 

documentos inerentes ao procedimento concursal , bem 

como ao lançamento de concurso e à nomeação de júri,  

destinados à execução da empreitada “Remodelação da 

ETAR de Vila Franca das Naves”.  -----------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação de proposta, a 

submeter à apreciação e votação por parte da Assembleia 

Municipal de Trancoso, relacionada com a delegação de 

competências no Presidente da Câmara e relativa a 

despesas plurianuais . --------------------------------------------  

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

revogação de quatro deliberações camarárias, respeitantes 

à concessão de apoios financeiros. ----------------------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação relativas à pronúncia 
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acerca da consulta pública do relatório de avaliação 

ambiental preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa 

de Lítio, no concelho. -------------------------------------------  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação relativas ao exercício 

ou não do direito de preferência na aquisiç ão de um imóvel  

denominado “Solar dos Almeidas”,  em Terrenho, 

classificado como de interesse municipal .  --------------------  

ORDEM DO DIA 

Intervenções:  ---------------------------------------------------------  

*A7*  Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara começou por 

informar que a senhora vereadora Ana Luísa Couto não estava 

presente, porque se encontrava em período de gozo de férias.  --  

*A8*  De seguida, o senhor Presidente propôs que a próxima reuni ão 

do executivo, agendada para o dia oito de dezembro e 

coincidente com um feriado municipal, fosse antecipada para o 

dia três do mesmo mês, acrescentando que, nessa reunião , 

serão presentes assuntos, nomeadamente os documentos 

previsionais do Município para o próximo ano, que terão que 

ser submetidos à apreciação da Assembleia Municipal de 

Trancoso, na sua próxima sessão ordinária, agendada para o dia 

dez de dezembro. Referiu, ainda, que esses documentos serão 

disponibilizados aos senhores vereadores, no próximo dia 

trinta. Esta proposta do senhor Presidente foi, prontamente, 
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aceite pelos senhores vereadores.  -----------------------------------  

*A9*  Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara entregou 

aos senhores vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP os 

mapas de prestações de serviços, referentes aos meses de julho, 

agosto e setembro, solicitados  na reunião de treze de outubro.  

No que diz respeito aos documentos solicitados na passada 

reunião de vinte e sete de outubro, englobados nos pontos 1,  2, 

3 e 4 do requerimento apresentado e relativos à consulta de 

projetos e processos de concurso, atendendo à dimensão dos 

mesmos e à impossibilidade de imprimir algumas peças 

desenhadas, o senhor Presidente informou que os mesmos 

poderão ser consultados no serviço de obras particulares, junto 

do trabalhador António Ramalho, na próxima terça-feira, dia 

trinta de novembro, pelas dez horas. Acrescentou, ainda, que, 

seguidamente, pelas 11h30m, se poderia concretizar a visita que 

não foi possível  efetuar no passado dia quinze, ao Centro de 

Recolha Oficial de Animais. Relativamente ao ponto 7 do 

mesmo requerimento, relacionado com Arruamentos em 

Trancoso e nas Moitas, foram entregues  em papel, os 

documentos concursais sol icitados. Os documentos solicitados 

na passada reunião de dez do corrente mês novembro, 

referentes ao relatório de peritagem / auditoria a três 

empreitadas e ao mapa de prestação de serviços de outubro, 
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foram, também, entregues em papel.  -------------------------------  

*A10*  Seguidamente, interveio o senhor vereador João Carvalho que 

começou por perguntar se, relativamente ao transporte das 

crianças da Póvoa do Concelho , assunto abordado na passada 

reunião de dez de novembro, já havia sido feita alguma 

averiguação e encontrada alguma solução.-------------------------  

*A11*  De seguida, o mesmo vereador, em nome dos vereadores eleitos 

pela coligação PSD/CDS-PP, apresentou o seguinte 

requerimento:  ---------------------------------------------------------  

Exmo. Senhor ----------------------------------------------------------  

Presidente da Câmara Municipal de Trancoso --------------------  

Prof. Amílcar Salvador  ----------------------------------------------  

No âmbito das Autarquias Locais e nos termos da Lei n. º  24/98, 

de 26 de maio, constituem-se como direitos dos titulares do 

direito de oposição, o:  -----------------------------------------------  

a) Direito à informação (artigo 4 .º); ----------------------------  

b) Direito à consulta prévia (n.º  3 e n.º  4 do artigo 5.º); -----  

c) Direito à participação (artigo 6. º); ---------------------------  

d) Direito a depor (artigo 8. º); -----------------------------------  

e) Direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação do 

grau de observância do respeito da Lei (artigo 10.º).  ------  

Nos termos da Lei em vigor, vêm os Vereadores Eleitos pela 

Coligação PSD/CDS-PP solicitar informação sobre os 
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seguintes processos:  --------------------------------------------------  

1. Para as empreitadas indicadas, solicita -se cópia, em 

formato digital ,  lista de preços unitários, com os respetivos 

artigos e quantidades, assim como  despacho de abertura do 

procedimento do concurso: ---------------------------------------  

a) Arruamentos e passeios em Vila Franca das Naves - Rua 

de São Pedro e Rua da Ramalhosa;  ------------------------  

b) Arruamentos em Póvoa do Concelho - Rua Plames, Rua 

da Preguiça e Travessa da Igreja;  --------------------------  

c) Arruamentos em Freches - Rua Dr. Francisco Sá 

Carneiro; ------------------------------------------------------  

d) CM1042 - EN102-4/Aldeia de Santo Inácio/Souto Maior;   

e) Repavimentação EM Moinhos das Cebolas / Casas;  -----  

f) Arruamentos em Souto Maior-Transversal à Rua 

Principal;  ------------------------------------------------------  

g) Pavimentação de Diversos Arruamentos na Freguesia de 

Palhais;  --------------------------------------------------------  

h) Requalificação de Diversas Estradas e Caminhos 

Municipais;  ----------------------------------------------------  

i) Arruamentos em Valdujo - Rua Principal;  -----------------  

j) Arruamentos em Falachos - Rua Principal;  ---------------  

k) Requalificação de Arruamentos em Trancoso - Avenida 

das Tílias, Avenida da Misericórdia, Rua da Teja e 
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Avenida Costa Lima;  -----------------------------------------  

l) Estradas e caminhos na Freguesia de Póvoa do 

Concelho (Caminho das Porteiras);  ------------------------  

m) Pavimentação do CM 1048 - Acesso a Falachos;  --------  

n) Construção de infraestruturas no Loteamento Senhora 

da Fresta;  -----------------------------------------------------  

o) Requalificação da rede de água, rede de águas 

residuais e repavimentação de  arruamentos no Bairro de 

Santa Luzia, em Trancoso;  ----------------------------------  

p) Arranjos urbanísticos Bairro Senhora da Fresta;  --------  

Com os melhores cumprimentos,  ------------------------------------  

Trancoso, 24/11/2021.  -----------------------------------------------  

Os vereadores: João Carvalho e Cristóvão Santos.’  -------------  

*A12*  Usando da palavra, o senhor vereador Cristóvão Santos referiu 

que, no passado dia quinze de novembro, depois de termina das 

as visitas à Incubadora de Empresas e ao Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social, ele e o senhor vereador 

João Carvalho passaram pelo Castelo e ficaram preocupados, 

porque o acesso à torre de menagem estava fragilizado, com 

uma guarda em vidro que era necessário consolidar, para evitar 

riscos de possíveis quedas. Acrescentou, ainda, que era 

importante acelerar a execução das escavações e dos trabalhos 

que ali decorriam, procurando melhorar o aspeto daquele 
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espaço. -----------------------------------------------------------------  

*A13*  Voltando a intervir, o senhor Presidente da Câmara perguntou 

ao senhor vereador João Carvalho se será capaz de entregar os 

documentos concursais, relacionados com um conjunto de obras 

realizadas pela empresa “Águas da Teja, SA” para o Município, 

se tal lhe vier a ser solicitado, uma vez que foi ele que 

confirmou a sua execução, em 25/09/2013, conforme cópia de 

listagem que lhe entregou.  -------------------------------------------  

Em resposta à questão formulada pelo senhor vereador João 

Carvalho, relacionada com o transporte das crianças da Póvoa 

do Concelho, informou que ainda não houve qualquer 

esclarecimento adicional, para além do que ficou transcrito em 

ata. ---------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito ao requerimento agora apresentado pelos 

senhores vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP, 

informou que, nos documentos concursais , já aparecem os 

preços unitários propostos pelos concorrentes. --------------------  

Quanto ao acesso à torre de menagem, o senhor Presidente 

referiu que também ele é um assunto que vem preocupando a 

maioria no executivo e que estão a ser adquiridos andaimes 

capazes de permitir a limpeza da torre e a melhoria do acesso à 

mesma. Acrescentou, ainda, que tem havido insistência e 

pressão junto dos arqueólogos, alertando-os para o facto de as 
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escavações e consequente homologação do respetivo relatório 

estarem a condicionar e a atrasar a execução da empreitada.  ----  

Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  -----------------------------------------------------------  

*A14*  Seguidamente, 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 

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, regime de exclusão este que se mantém durante o 

exercício de 2021, de acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 

111.º da Lei n.º  75-B/2020, de 31 de dezembro. ------------------  

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 dia 28 

de dezembro de 2018. ------------------------------------------------  

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 
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disposições sobre a matéria , previstas no artigo 111.º da Lei 

71/2018, de 31 de dezembro. ----------------------------------------  

Considerando as circunstâncias descritas, apurou-se um saldo 

inicial de Fundos Disponíveis para o mês de novembro no 

montante de 953.779,90 euros, sendo que, à presente data, e 

após a realização dos compromissos já assumidos no quadro de 

apuramento de Fundos para o mês de novembro, o valor 

disponível para a assunção de novos compromissos é de 

932.937,37 euros.’  ----------------------------------------------------  

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

Dispensa de autorizações de utilização:  -------------------------  

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 14415 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

17 do corrente mês de novembro, de Armando Gregório 

Baltazar, residente em Alcoutim, na qualidade de proprietário, 

a solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita no lugar da Igreja, em Cogula, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 57 da Freguesia de Cogula, 

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. --  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 14420 da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câm ara em 

17 do corrente mês de novembro, de António Inácio Felizardo 

de Campos, residente no Seixal, na qualidade de proprietário, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita na rua da Moreira  anteriormente designada 

por rua da Igreja, em Aldeia Nova, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 351 da Freguesia de Aldeia Nova, uma vez 

que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

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

conta final, respeitantes à empreitada “Reparação e 

Beneficiação da EN 226: Trancoso –  Chafariz do Vento”:  ---  

*A17*  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais  que se 

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

‘Para os devidos efeitos , informamos que o representante da 

empresa adjudicatária concordou e assinou a Conta Final da 

empreitada e a revisão de preços desta empreitada, no valor de 

17.300 ,68€ (dezassete mil e trezentos euros e sessenta e oito 

cêntimos)’  -------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 
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serviços, a Câmara Munic ipal deliberou aprovar a revisão de 

preços, no montante de 17.300,68€.  -------------------------------  

Por outro lado, a Câmara Municipal deliberou aprovar a 

conta final da empreitada, com os seguintes valores 

contratuais:  -----------------------------------------------------------  

- contrato inicial:  ------------------------------------ 264.200,00€; 

- contrato adicional (trabalhos complementares): 13.200,77€.  

Foram executados os seguintes montantes de trabalhos:  -------  

- do contrato inicial: -------------------------------- 261.366,72€; 

- do contrato adicional: ------------------------------ 13.200,77€; 

- trabalhos a menos: ------------------------------------ 2.833,28€; 

- revisão de preços: ------------------------------------ 17.300,68€.  

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 7, respeitante à empreitada “Construção de 

Infraestruturas no Loteamento Senhora da Fresta”:  ----------  

*A18*  Seguidamente, foi presente informação do setor de planeamento 

e urbanismo, a dar conta que o auto de medição de trabalhos n.º  

7, apresentado pela empresa adjudicatária,  está de acordo com 

as medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no valor de 40.168,10€, a 

que acresce o IVA, à taxa legal em vigor, encontrando-se 

dividido da seguinte forma: -----------------------------------------  

- Arruamentos e Passeios  ----------------------------- 27.930,00€  
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- Rede Elétrica ------------------------------------------ 2.473,20€  

- Rede de Água ------------------------------------------ 1.116,00€  

- Outras Infraestruturas----------------------------------- 883,90€  

- Jardins e Zonas Verdes  ------------------------------- 7.765,00€  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 40.168,10€.  --------------  

Análise, discussão e votação relativas à caducidade da 

adjudicação da prestação de serviços respeitante ao 

procedimento “Rede de Transportes Concelhia –  Aquisição 

de Serviços de Transportes (Transporte Público / 

Transporte Escolar)”:  ----------------------------------------------  

*A19*  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais  que se 

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

‘No âmbito do procedimento respeitante à aquisição de 

serviços suprarreferida e em conformidade com o previsto no 

n.º 1 do artigo 85.º da Lei n.º  18/2008, de 29 de janeiro, com as 

alterações que lhe foram introduzidas, foi o adjudicatário 

"Ovnitur - Viagens e Turismo, Lda.”, notificado para 

apresentar os documentos de habilitação, necessários à 

outorga do contrato, no prazo de dez dias úteis.  -----------------  

Tal prazo, teve o seu término às 23h59m de ontem,  dia 08 de 
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novembro. --------------------------------------------------------------  

O n.º 2 do referido artigo 85 .º do Código dos Contratos 

Públicos, ainda prevê que aquele prazo possa ser prorrogado, 

por um período não superior a 5 dias, se tal for solicitado pelo 

adjudicatário, o que não aconteceu.  --------------------------------  

Ora, o n.º 1 do artigo 86.º da Lei suprarreferida estipula que a 

adjudicação caduca se o adjudicatário não apresentar os 

documentos de habilitação e, no n .º 2, diz-se que o órgão 

competente para a decisão de contratar deve notificar o 

adjudicatário, fixando-lhe um prazo não superior a 5 dias, 

para que se pronuncie, por escrito, ao abrigo da audiência 

prévia.  -----------------------------------------------------------------  

Se houver factos não imputados ao adjudicatário, o órgão 

competente para a decisão de contratar, em conformidade com 

o previsto no n.º 3 do mesmo artigo 86.º,  deve conceder-lhe um 

razoável prazo adicional para apresentação dos do cumentos em 

falta, sob pena de caducidade da adjudicação.  -------------------  

Por outro lado, no n.º 2 do artigo 455.º do Código dos 

Contratos Públicos, estipula-se que as entidades adjudicantes 

devem participar ao Instituto dos Mercados Públicos, do 

Imobiliário e da Construção, IP todos os factos suscetíveis de 

constituírem contraordenação prevista na Lei. Mais, no artigo 

456.º do mesmo código, classifica-se a não apresentação de 
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documentos de habilitação, no prazo fixado , como 

contraordenação muito grave. ’  -------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou o despacho que se transcreve na íntegra:  --  

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

setembro, face à urgência na conclusão do procedimento de 

contratação relativo à "Rede de Transportes Concelhia - 

Aquisição de serviços de transportes (Transporte Público /  

Transporte Escolar)",  determino que se proceda em 

conformidade com a informação prestada pelos serviços de 

contratação pública, designadamente, realizando a mencio nada 

audiência prévia, fixando para o efeito o prazo de 2 dias.  ------  

À Reunião de Câmara para ratificação. ’  --------------------------  

Relativamente ao mesmo assunto , foi presente uma outra 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais que se reproduz na integra:  ----------------------------  

‘Em complemento à informação dos serviços de 09/11/2021 e 

em conformidade com o previsto no n .º 2 do artigo 86.º do 

Código dos Contratos Públicos, na sequência de despacho do 

Sr. Presidente da Câmara de 09/11/2021, foi o adjudicatário 

notificado, na mesma data, para se pronunciar , ao abrigo do 

direito de audiência prévia, no prazo de dois dias.  --------------  

Mais uma vez, no prazo fixado, não foi apresentada qualquer 
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justificação para o incumprimento.  ---------------------------------  

Sendo que o nº. 1 do artigo 86.º da Lei suprarreferida estipula 

que a adjudicação caduca se o adjudicatário não apresentar os 

documentos de habilitação e, tendo sido cumprido o previsto do 

n.º 2 do mesmo artigo, entende-se que não se aplica o 

estipulado no seu n .º 3. ----------------------------------------------  

Assim, uma vez que a proposta do adjudicatário "Ovnitur - 

Viagens e Turismo, Lda." foi a única admitida, não poderá 

ocorrer adjudicação à proposta ordenada em lugar 

subsequente, como estipulado no n .º 4 do artigo 86° do Código 

dos Contratos Públicos.  ----------------------------------------------  

Adicionalmente,  de acordo com o n.º 2 do artigo 455.º do 

Código dos Contratos Públicos, estipula-se que as entidades 

adjudicantes devem participar ao Instituto dos Mercados 

Públicos, do Imobiliário e da Construção, IP  todos os factos 

suscetíveis de constituírem contraordenação prevista na Lei. 

Mais, no artigo 456° do mesmo Código, class ifica-se a não 

apresentação de documentos de habilitação, no prazo fixado, 

como contraordenação muito grave. ’  ------------------------------  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara apresentou um 

outro despacho que se transcreve na íntegra:  ----------------------  

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

setembro, face à urgência na conclusão administrativa do 
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procedimento de contratação relativo à "Rede de Transportes 

Concelhia - Aquisição de Serviços de Transportes (Transporte 

Público/Transporte Escolar)",  determino, de acordo com o teor 

e fundamentos constantes da informação prestada pelos 

serviços de contratação pública, a caducidade da adjudicação 

da aquisição de serviços atrás mencionada, devendo 

igualmente, ainda de acordo com a citada informação, ser 

participada ao Instituto dos Mercados Públicos, para os 

devidos efeitos, a atuação da empresa “Ovnitur-Viagens e 

Turismo, Lda.” .  -------------------------------------------------------  

À Reunião de Câmara para ratificação. ’  --------------------------  

Face às informações técnicas prestadas pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou considerar caducada a 

adjudicação feita à empresa “Ovnitur-Viagens e Turismo, 

Lda.” , ratificando os despachos do senhor Presidente da 

Câmara de 9 e 15 do corrente mês de Novembro.  ----------------  

Consequentemente, em conformidade com o previsto no n.º 2 

do art.º 455.º do Código dos Contratos Públicos, deve o facto 

ocorrido ser participado ao Instituto dos Mercados Públicos, 

do Imobiliário e da Construção, IP . -------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas aos documentos 

inerentes ao procedimento concursal , bem como à nomeação 

do júri, destinados à prestação de serviços “Rede de 
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Transportes Concelhia –  Aquisição de Serviços de 

Transportes (Transporte Público / Transporte Escolar)”:  ---  

*A20*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘O Município de Trancoso procedeu, em 25/08/2021, na 

sequência da emissão de Parecer Prévio Vinculativo Favorável, 

por parte dessa entidade (Parecer n º 80-AMT/2021, de 19 de 

agosto), à abertura de um concurso público com vista à 

contratualização de serviços  de transportes relativo à rede de 

transportes concelhia - Transporte Público / Transporte 

Escolar, para o período de 01/09/2021 a 31/08/2022.  -----------  

Decorrido o prazo fixado para a apresentação  das propostas,  

constatou-se a existência de 2 propostas, sendo uma da 

empresa “Viúva Monteiro e Irmão, Lda.”,  no valor de 

380.880,64€ e a outra da empresa “OVNITUR - Viagem e 

Turismo, Lda.”,  no valor de 378.550,00€, valores muito acima 

do valor base do procedimento atrás referido que, recorde-se, 

foi de 295.329,93€.  ---------------------------------------------------  

Ora, de acordo com as regras do CCP, tal situação veio a 

determinar, obrigatoriamente, a não adjudicação do 

procedimento de aquisição dos serviços de transporte acima 

mencionados e , consequentemente, conduziu à revogação da 
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respetiva decisão de contratar.  -------------------------------------  

Desta forma, atenta a urgência na abertura de novo 

procedimento de contratação, revelou-se necessário proceder 

ao cabimento de novo preço base, ou seja, 322.750,00 €, valor 

este apurado com base na média das propostas dos 

concorrentes suprarreferidos, ajustado ao novo período de 

vigência do contrato, isto é, de 01/11/2021 a 31/08/2022.  ------  

Dada a necessidade, face às circunstâncias referidas, de 

proceder à abertura de novo concurso público, foi solicitado , 

para o efeito, a essa entidade, parecer prévio vinculativo, 

tendo a AMT se pronunciado favoravelmente a tal abertura, por 

ofício datado de 20/09/2021.  ----------------------------------------  

Perante esta pronúncia favorável, o Município de Trancoso 

procedeu, em 27/09/2021, à abertura de novo concurso público, 

com vista à contratualização dos serviços de transporte acima 

referidos.  --------------------------------------------------------------  

Porém, decorrido o prazo fixado para a apresentação de 

propostas, constatou-se a existência de 3 propostas, sendo uma 

da empresa “OVNITUR - Viagens de Turismo, Lda.”,  no valor 

de 316.266,96€, outra da empresa “Transdev - Interior S.A.” ,  

no valor de 372.647,13€ e a outra da empresa “Viúva 

Monteiro, Lda.”  no valor de 380.880,64€.  -------------------------  

Atendendo ao valor das respetivas propostas, o júri do 
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procedimento propôs a exclusão das propostas apresentadas 

pelas empresas “Transdev - Interior S.A.”  e “Viúva Monteiro, 

Lda.”,  dado que as mesmas propostas apresentavam um valor 

superior ao preço base, tendo o mesmo júri proposto a 

admissão da proposta apresentada pela empresa “OVNITUR - 

Viagens de Turismo, Lda.”.  -----------------------------------------  

Seguidamente, procedeu-se à realização da competente 

audiência prévia dos concorrentes, da qual não resultou 

qualquer alteração ao relatório preliminar do júri.  --------------  

Perante este resultado, foi determinada a adjudicação ao 

concorrente “OVNITUR - Viagens de Turismo, Lda.”, da 

aquisição de serviços de transporte em causa, tendo -lhe sido 

solicitados, nos termos do CCP, a apresentação dos 

documentos legalmente obrigatórios, bem como  a aprovação da 

minuta do contrato.  ---------------------------------------------------  

Ora, o referido concorrente não apresentou os referidos 

documentos no prazo fixado para o efeito, nem justificou a 

razão de tal atuação.  -------------------------------------------------  

Desta forma, nos termos das disposições legais constantes no 

CCP, o Município de Trancoso viu-se obrigado a declarar a 

caducidade da adjudicação em causa, ficando este Município , 

mais uma vez, sem conseguir contratualizar os referidos 

serviços de transporte.  -----------------------------------------------  
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O referido CCP prevê, no nº 1, alínea b) , do artigo 24º, a 

possibilidade do recurso ao procedimento por ajust e direto 

para a formação de quaisquer contratos, desde que verificados 

os requisitos aí elencados.  ------------------------------------------  

O fundamento do recurso ao ajuste direto, nos termos da 

disposição legal atrás referida, prende-se com o facto de a 

mesma norma legal carecer de uma interpretação à luz da sua 

"ratio", ou seja, à sua razão de ser, ao objetivo que a mesma 

norma visa realizar.  --------------------------------------------------  

Assim, não tendo, no âmbito do último concurso público 

promovido pelo Município, com vista à aquisição dos citados 

serviços de transportes, resultado qualquer adjudicação, face à 

declaração de caducidade acima mencionada, relativamente à 

única proposta admitida, tal equivale a dizer, em nosso 

entender, que do referido concurso público não foi possível  

concretizar a contratualização do objeto do mesmo 

procedimento, enquadrando-se, desta forma, com a razão de 

ser da mencionada disposição legal.  -------------------------------  

Ora, relativamente ainda àquela norma legal, e no que respeita 

à obrigatoriedade de não alteração substancial do caderno de 

encargos, em relação ao do concurso público anteriormente 

promovido, refira-se que tal requisito será cumprido, 

ajustando-se apenas o valor do preço base, em função do 
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período para o qual se pretende contratualizar os referidos 

serviços.  ---------------------------------------------------------------  

Assim, dado que importa prosseguir o esforço de 

contratualização dos mencionados serviços, agora para um 

novo período, ajustado por força das circunstâncias 

mencionadas, ou seja, de 3/01/2022 a 31/08/2022, proponho 

que a Câmara Municipal, face às razões expostas, delibere 

aprovar os documentos inerentes ao procedimento concursal 

em causa, procedendo à abertura de um procedimento de ajuste 

direto, com convite à empresa “Transdev - Interior S.A.”,  com 

vista à contratualização de serviços de transportes relativo à 

rede de transportes concelhia - Transporte Público / 

Transporte Escolar, para o período de 03/01/2022 a 

31/08/2022.’  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, bem como o caderno de encargos destinado a um 

procedimento de ajuste direto e o convite à empresa “Transdev 

- Interior S.A.” , ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do 

art.º 24.º do Código dos Contratos Públicos.  ---------------------  

Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 

delegando nele todas as competências previstas no art.º 109 º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: dr. Francisc o 

Coelho que preside, eng.º José Carlos Fantasia e eng.º João 
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Mano. Como suplementes, foram nomeados o eng.º Victor 

Jorge Silva e o dr. Fernando Delgado. ----------------------------  

Análise, discussão e votação relativas aos documentos 

inerentes ao procedimento concursal , bem como ao 

lançamento de concurso e à nomeação de júri, destinados à 

execução da empreitada “Remodelação da ETAR de Vila 

Franca das Naves”: --------------------------------------------------  

*A21*  De seguida, o setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais prestou a seguinte informação que se transcreve na 

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

‘Conforme o solicitado e de acordo com o projeto de execução, 

a empreitada acima referida importa na quantia de 

350.908,38€ (trezentos e cinquenta mil, novecentos e oito euros 

e trinta e oito cêntimos) , a que acresce o I.V.A., à taxa legal 

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

Junto se anexam o programa de procedimento e o caderno de 

encargos.  --------------------------------------------------------------  

CPV 45252100-9 – Construção de estação de tratamento de 

esgotos.’  ---------------------------------------------------------------  

Fundamentando a decisão de contratar, em conformidade com 

o previsto no n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos 

Públicos, no facto de se tratar  de um projeto englobado na 

estratégia de desenvolvimento económico e social do con celho 
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e porque o mesmo está previsto em orçamento e plano de 

atividades para o corrente ano, a Câmara Municipal deliberou 

aprovar o projeto, o caderno de encargos e o programa de 

procedimento. ---------------------------------------------------------  

Por outro lado, de acordo com o previsto na alínea b) do art. º 

19.º do Código acima referido, foi deliberado lançar um 

concurso público de empreitada, sem publicitação de anúncio 

no Jornal Oficial da União Europeia, atendendo à urgência 

existente na conclusão do investimento. --------------------------  

Foi, ainda, deliberado nomear o seguinte júri do 

procedimento, delegando nele todas as competências previstas 

no art.º 109.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: 

eng.º Victor Jorge que preside, eng.º José Carlos Fantasia e 

eng.º João Mano. Como suplentes, foram nome ados o dr.  

Fernando Delgado e o  dr. Francisco Coelho. --------------------  

Acerca deste assunto , os senhores vereadores eleitos pela 

coligação PSD/CDS-PP apresentaram a seguinte declaração de 

voto: --------------------------------------------------------------------  

---------------------Declaração de voto ------------------------------  

‘Votamos favoravelmente, uma vez que se trata de uma obra 

fundamental e urgente para Vila Franca das Naves. Pensamos 

que se trata de um projeto que já  deveria estar executado há 

muito tempo, embora se reconheça que os constrangimentos 
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legais foram um entrave à sua concretização. ’  -------------------  

Intervindo o senhor Presidente da Câmara disse que também os 

senhores vereadores eleitos pelo Partido Socialista pensam que 

se trata de um projeto urgente e importante para a Vila Franca 

das Naves, mas que não foi possível concretizá-lo antes, porque 

só no passado dia 22 de outubro, após cerca de um ano de 

espera, é que foi publicado, em Diário da República, o parecer 

a reconhecer relevante interesse público ao projeto.  -------------  

Análise, discussão e votação de proposta, a submeter à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, relacionada com a delegação de competência s no 

Presidente da Câmara e relativa a despesas plurianuais: ----  

*A22*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

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

a) No âmbito do anterior mandato, a Assembleia Municipal,  

em 10/11/2017, aprovou, nos termos do n º 3 do artigo 6º 

da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro,  na sua atual redação, 

a delegação de competências no Presidente da Câmara 

para autorizar a assunção de despesas plurianuais, até ao 

montante de 99.759,58€;  ---------------------------------------  

b) Se revela legalmente necessário que, no atual mandato, a  
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Assembleia Municipal aprecie, de novo,  tal possibilidade 

de delegação de competências, de acordo com a disposição 

legal acima referida.  --------------------------------------------  

Assim, procurando dar mais eficácia e celeridade à 

concretização dos procedimentos contratuais, proponho que a 

Câmara Municipal, em conformidade com o normat ivo legal 

atrás citado, delibere propor à Assembleia Municipal que 

delegue, no Presidente da Câmara, a competência aí prevista, 

quanto à assunção de compromissos plurianuais, até àquele 

montante.’  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

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

Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

revogação de quatro deliberações camarárias, respeitantes à 

concessão de apoios financeiros:  ----------------------------------  

*A23*  Em seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

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

a) A Câmara Municipal deliberou, em diferentes ocasiões, 

conceder os apoios financeiros identificados nos processos 
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anexos à presente proposta;  -----------------------------------  

b) Os Serviços constataram porém que, por diferentes 

motivos, as condições legais e regulamentares que 

sustentaram tais deliberações, bem como, as obrigações 

decorrentes da concessão daqueles apoios, não foram 

cumpridos, pelo que, não poderão ser pagos os montantes 

em causa; ---------------------------------------------------------  

c) Os processos que se encontram nas circunstâncias 

referidas, são os seguintes:  ------------------------------------  

- Grupo Desportivo de Trancoso - montante 7.500€ 

(Contrato Programa 2020/2021);  -------------------------  

- Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das 

Naves - montante 3.000€ (Contrato Programa 

2020/2021);  --------------------------------------------------  

- Centro de Solidariedade Social de St .º André - montante 

4.000€;  -------------------------------------------------------  

- Agostinho Gabriel - montante 5.904,00€ - Protocolo nº  

56/2020. ------------------------------------------------------  

Assim, em face dos considerandos atrás expostos, proponho que 

a Câmara Municipal delibere revogar as deliberações que 

autorizaram os apoios financeiros em causa, devendo , em 

consequência, os serviços proceder à anulação dos respetivos 

processos de despesa. ’  -----------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, revogando as deliberações  respeitantes aos 

quatro apoios financeiros aí referidos. Consequentemente, 

deverão os serviços de contabilidade anular os respetivos 

processos de despesa. ------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas à pronúncia acerca da 

consulta pública do relatório de avaliação ambiental 

preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa de Lítio, 

no concelho:  ----------------------------------------------------------  

*A24*  Seguidamente, foi presente o ofício número 11792 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 29 do passado mês de 

setembro, da Direção-Geral da Energia e Geologia , a dar conta 

de um processo de consulta pública relativo à avaliação 

ambiental preliminar do Programa de Prospeção e Pesquisa de 

Lítio, em 8 áreas potencias, tendo em vista o lançamento de um 

procedimento concursal para atribuição de direitos de 

prospeção e pesquisa, solicitando a divulgação do mesmo. ------  

Os serviços de planeamento e urbanismo, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentaram a informação que se 

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

‘A propósito do ofício, com a referência DSEF-RG/AA/2021, 

recebido por parte da Direção Geral de Energia e Geologia do 

Ministério do Ambiente e Ação Climática, no âmbito da 



 

 
Ata  n . º    2 2  /  2 02 1 .    Reuniã o  de    24 -1 1 -2 0 2 1  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

consulta pública do Relatório de Avaliação Ambiental 

Preliminar de Prospeção e Pesquisa de Lítio das 8 áreas 

potenciais para lançamento de procedimento concursal para 

atribuição de direitos  de prospeção e pesquisa de Lítio, cabe a 

este serviço informar relativamente à área "MASSUEIME", 

Bloco A, o seguinte:  --------------------------------------------------  

A presente proposta de prospeção e pesquisa do recurso 

mineral Lítio abrange uma vasta área do concelho de 

Trancoso, cerca de 216 km2 dos 362 km2 da área total , 

afetando as freguesias de: Castanheira; Cogula; Cótimos; 

Fiães; Granja; Moimentinha; Moreira de Rei; Póvoa do 

Concelho; Rio de Mel; Tamanhos; UF de Freches e Torres; UF 

de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho; UF de 

Trancoso e Souto Maior; UF de Vale do Seixo e Vila Garcia; 

UF de Vila Franca das Naves; UF de Vilares e Carnicães; 

Valdujo. Ora, tal operação corresponde a um polígono definido 

para prospeção e pesquisa do recurso mineral que abrange 

perto dos 60% do território do concelho (ver mapa em anexo).   

Atualmente, não dispondo de mais informação do que apenas a 

delimitação da área, entendemos desde já qu e estas operações 

não deverão ocorrer nas áreas qualificadas como solo urbano, 

uma vez que tais áreas se encontram ocupadas por edificações 

ou em processo de ocupação e consagradas, na sua maioria, 
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como aglomerados urbanos e aglomerados rurais, não se 

devendo permitir sujeitar estas áreas a trabalhos de escavação 

e todos os impactos a eles associados, incluindo as questões 

paisagísticas.  ----------------------------------------------------------  

Entendemos que tal pesquisa deverá garantir sempre 

afastamentos de edificações, devendo assegurar que não são 

colocadas em risco explorações agrícolas ou florestais 

existentes e sobre as quais os proprietários ou exploradores 

possam manifestar oposição a essas ati vidades de prospeção e 

pesquisa pretendidas.  ------------------------------------------------  

Pese embora consideremos que os recursos geológicos sejam 

fontes de matérias-primas indispensáveis à manutenção da 

sociedade e a sua relevância tenda a aumentar face às 

dinâmicas que se antevêem para uma sociedade 

descarbonizada, e tenham um significativo impacto na 

economia nacional e regional, considera -se que o polígono de 

prospeção e pesquisa do recurso mineral não deve localizar -se 

na área mais urbanizada e com a maior densidade popul acional 

do concelho.  -----------------------------------------------------------  

Além dos referidos espaços urbanos e respetiva estrutura 

ecológica municipal, o referido polígono sobrepõe -se a áreas 

muito relevantes e sensíveis de outros recursos naturais, tais 

como, a reserva agrícola nacional, a reserva ecológica 
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nacional, o corredor ecológico, a floresta e, em especial, os 

recursos hídricos ligados à bacia do Mondego e do Douro. 

Mas, também, áreas de proteção ao património classificado e 

inventariado, áreas com potencial turístico e à área de regadio 

da freguesia da Póvoa do Concelho.  -------------------------------  

Também do ponto de vista industrial, a parcela de território em 

questão inclui áreas mais promissoras, quer em  termos de 

expansão e crescimento, quer de potencial económico, no que 

respeita às áreas de unidades operativas de planeamento e 

gestão disponíveis no concelho como é o caso da Zona 

Industrial de Trancoso, a área de Acolhimento Empresarial de 

Trancoso, a área do Campo Militar da Batalha de Trancoso, as 

Zonas Empresariais de Vila Franca das Naves I e II e a zona da 

Albufeira da Teja.  ----------------------------------------------------  

A eventual atribuição dos direitos de prospeção e pesquisa 

nesta vasta área teria, necessariamente, sérios impactos 

económicos, sociais, turísticos, paisagísticos e ambientais que 

estão subjacentes à exploração do recurso natural em causa 

estando associados a um risco, potencialmente muito elevado, 

de contaminação das águas subterrâneas e dos campos, como 

resultado de escombreiras de materiais rejeitados e fortemente 

enriquecidos em minerais perigosos que ficarão expostas à 

chuva, gerando caudais contaminados e diretamente enviados 
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aos aquíferos.  ---------------------------------------------------------  

Além de tudo isso, não existe, aos dias de hoje, qualquer 

garantia absoluta de que, do ponto de vista ambiental,  a 

exploração em causa venha a respeitar os princípios do 

desenvolvimento sustentável, de modo integra do, nas vertentes, 

económica, social, urbanística, cultural, patrimonial, 

paisagística e ambiental.  --------------------------------------------  

Pelo exposto e porque, de momento, não estão ainda reunidas 

as condições para ponderar e acautelar seriamente os 

interesses do município e dos seus munícipes , deverá proceder-

se com alguma reserva nesta fase que antecede a atribuição de 

direitos de prospeção e pesquisa do recurso mineral de Lítio.  --  

Finalmente, alertamos que a não pronúncia constituirá para a 

Direção Geral de Energia e Geologia do Ministério do  

Ambiente e Ação Climática, no âmbito da consulta pública, um 

sinal de que poderão dar sequência ao procedimento concursa l 

de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa e que o 

Município nada tem a opor relativamente ao pedido em 

apreço.’  ----------------------------------------------------------------  

Concordando com o teor da informação prestada  pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou subscrevê -la, 

enviando cópia da mesma à Direção-Geral de Energia e 

Geologia.  --------------------------------------------------------------  
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No que respeita a este ponto, o senhor vereador Joã o Carvalho 

disse que, tratando-se de um assunto delicado e não sendo 

fundamentalista, não tinha uma opinião decisiva acerca do 

assunto. Se por um lado é contra as escavações massivas, por 

outro lado é favorável à concretização de alguns furos, em 

espaços devidamente localizados, pensando que a exploração de 

lítio poderá ser favorável à descarbonização.  ---------------------  

Usando da palavra o senhor vereador Eduardo Pinto afirmou 

que, tal como é referido na informação técnica, há zonas onde 

não é possível concretizar a prospeção, uma vez que se trata de 

áreas legalmente protegidas. Como tal,  os espaços possíveis 

dessa prospeção e pesquisa deveriam ter sido devidamente 

selecionados e localizados.  ------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência na aquisição de um imóvel  

denominado “Solar dos Almeidas” , em Terrenho, 

classificado como de interesse municipal:  -----------------------  

*A25*  De seguida, foi presente o requerimento número 13970 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês 

de novembro, de Amílcar César dos Santos, residente em 

Terrenho, na qualidade de proprietário, a solicitar que a Câmara 

Municipal informe se deseja ou não exercer o direito de 

preferência, relativo à venda de um prédio urbano, sito na 



 

 
Ata  n . º    2 2  /  2 02 1 .    Reuniã o  de    24 -1 1 -2 0 2 1  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

Avenida 25 de abril,  n.º 10 , em Terrenho, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 457 da União de Freguesias de 

Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, pelo valor 

de 650.000€,  sendo 500.000€ respeitantes ao imóvel e 150.000€ 

ao recheio do mesmo. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência, na aquisição do referido imóvel. --------------------  

Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

*A26*  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. ---------------------------------------------------------------  

Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

*A27*  As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

Encerramento:  -------------------------------------------------------  

*A28*  Pelas 17h00m, 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. ----------------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


