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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2011.-----  

*A1*  Aos 22 dias do mês de Março do ano 2011, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues, João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador, António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco. ------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 54 datado de 21 do corrente mês de Março e que 

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

- Operações Orçamentais: 413.576,93 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 381.503,69 €. ----------------  

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

*A4*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

João Carvalho para propor que a Câmara Municipal, nos termos 

do artigo 6º do Regulamento de Apoio à Melhoria das 
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Condições de Habitação de Munícipes Carenciados, designa-se 

os dois elementos da equipa que iram apreciar as candidaturas 

apresentadas no âmbito do citado Regulamento. ------------------  

Assim, acrescentou, como representante da Acção Social, 

proponha para a referida equipa, a doutora Ana Cardoso e como 

representante da Divisão de Obras, proponha a engenheira 

Elisabete Plácido. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada.-----------------------------------------------------------  

*A5*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira para informar que a proposta aprovada pela 

Câmara Municipal, relativamente à paragem dos comboios 

intercidades em Vila Franca das Naves, já teve eco na CP, bem 

como a nível político, existindo já o compromisso do Conselho 

de Administração da CP, no sentido de ser marcada brevemente 

uma audiência para a análise da citada proposta. -----------------  

Acrescentou, ainda, continuar esperançado em que o Governo 

seja sensível aos argumentos apresentados e que sustentam a 

proposta acima referida. ---------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Remodelação das Antigas Instalações do GAT de Trancoso -  

Auto de Medição número 2: Em seguida, foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 
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Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Imobiliária Trancosense, 

Limitada, está em conformidade com os trabalhos executados, 

no valor de 34.102 euros. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A7*  Protocolo de Cooperação para a Construção do Centro de 

Interpretação da Batalha de Trancoso: Em seguida dói 

presente o protocolo referido em epígrafe que se reproduz na 

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

----------‘Protocolo de Cooperação para a Construção do ------  

---------Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso --------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, neste acto representada por 

Sua Excelência o Presidente da Câmara, adiante designada por 

CMT, -------------------------------------------------------------------  

e a ----------------------------------------------------------------------  

Fundação Batalha de Aljubarrota, contribuinte número 

506060799, com sede social na Av. .uno Álvares Pereira n.º 

45, 2º Dto, São Jorge, Calvaria de Cima, Porto de Mós, neste 

acto representada pelos Exmos. Dr. Alexandre Patrício 

Gouveia e o Dr. Miguel Horta e Costa, adiante designada por 

FBA, --------------------------------------------------------------------  
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Considerando que: ----------------------------------------------------  

1.A CMT e a FBA têm, desde Maio de 2003, encetado 

conversações quanto á importância histórica e cultural 

da Batalha de Trancoso, ocorrida em 29 de Maio de 

1385; -----------------------------------------------------------  

2.Em face da importância histórica e cultural da Batalha 

de Trancoso, importa aumentar o seu conhecimento por 

parte dos portugueses e dos estrangeiros que nos 

visitam, criando condições que potenciem o aumento de 

visitantes na Vila de Trancoso, e no campo de batalha 

da Batalha de Trancoso; -------------------------------------  

3.O empenho que a CMT e a FBA têm demonstrado, desde 

2003, junto do Ministério da Cultura, na classificação, 

como "monumento nacional" do campo de batalha da 

Batalha de Trancoso; ----------------------------------------  

4.A importância da Batalha de Trancoso derivar também 

do facto de se inserir na Guerra da Independência, 

juntamente com as batalhas de Aljubarrota, Atoleiros e 

Valverde, e que a valorização de cada um destes 

acontecimentos contribuirá não só para a sua própria 

valorização, mas também a valorização do conjunto dos 

locais associados à Guerra da Independência; -----------  

5.A disponibilidade da FBA em contribuir para a 
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concepção, construção e gestão do futuro Centro de 

Interpretação da Batalha de Trancoso, a edificar dentro 

da Vila de Trancoso, bem como para os conteúdos que 

serão escolhidos e apresentados no referido Centro de 

Interpretação; -------------------------------------------------  

6.O disposto na lei de Base do Património Cultural, Lei 

107/01, de 8 de Setembro, que proporciona ao sector 

privado a possibilidade de contribuir para a 

preservação e valorização do património histórico e 

cultural existente em Portugal, -----------------------------  

.estes termos é celebrado o presente Protocolo, onde se 

definem os modos de actuação e colaboração entre a CMT e a 

FBA, a curto, médio e longo prazo, e que se rege pelas 

cláusulas seguintes: --------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 1ª ------------------------------  

A CMT e a FBA reconhecem que através da cooperação 

conjunta e do desenvolvimento de acções concertadas, poderão 

contribuir de forma significativa para a valorização da 

descrição da Batalha de Trancoso, nomeadamente pela 

identificação dos conteúdos a serem instalados no Centro de 

Interpretação da Batalha de Trancoso. ----------------------------  

------------------------------Cláusula 2ª ------------------------------  

O Centro de Interpretação previsto na cláusula anterior, 
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deverá dispor de um elevado grau de qualidade nas vertentes 

históricas, científicas e didácticas, de forma a dignificar 

adequadamente o valor histórico desta Batalha e a justificar a 

sua utilização por um número significativo de visitantes. -------  

------------------------------Cláusula 3ª ------------------------------  

O historiador do projecto deste Centro de Interpretação, 

responsável pelo acompanhamento e validação de todos os seus 

conteúdos, será o Prof. Pedro Gomes Barbosa. .a 

impossibilidade deste historiador prosseguir os seus trabalhos, 

a CMT e a FBA escolherão, por mútuo acordo, o seu substituto.  

As despesas de consultoria e de transporte deste historiador 

serão suportadas pela FBA. -----------------------------------------  

------------------------------Cláusula 4ª ------------------------------  

A empresa encarregue de efectuar o projecto de conteúdos 

deverá basear o seu trabalho no guião apresentado em anexo a 

este Protocolo, que foi elaborado pelo Prof. Pedro Gomes 

Barbosa e pelo Dr. Alexandre Patrício Gouveia. -----------------  

------------------------------Cláusula 5ª ------------------------------  

Todos os conteúdos deste Centro de Interpretação serão 

definidos e validados por uma Comissão de Acompanhamento 

constituída por quatro elementos. Dois destes quatro elementos 

serão indicados pela CMT, sendo um o Sr. Presidente da 

Câmara. Os dois restantes serão indicados pela FBA. O 
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historiador deste projecto, indicado na cláusula 3ª anterior, 

será um dos elementos indicados pela FBA. O Sr. Presidente da 

CMT terá voto de qualidade nas votações desta Comissão. -----  

------------------------------Cláusula 6ª ------------------------------  

O projecto de conteúdos, da responsabilidade da empresa ou 

responsável pelos conteúdos, deverá apenas ser preparado 

depois de uma, ou mais, reuniões com a referida Comissão de 

Acompanhamento. Para este efeito, a Comissão de 

Acompanhamento apresentará, na primeira reunião com o 

responsável pelos conteúdos, a lista dos factos ou conceitos 

históricos que deverão ser salientados no Centro de 

Interpretação. Deste modo, o projecto de conteúdos deverá 

apenas ser iniciado e desenvolvido, depois de ter merecido a 

aprovação desta Comissão de Acompanhamento. -----------------  

------------------------------Cláusula 7ª ------------------------------  

Durante a construção do Centro de Interpretação da Batalha 

de Trancoso, cada uma das fases do projecto de conteúdos 

deverá apenas ser desenvolvida e implementada, depois de ter 

merecido a aprovação da Comissão de Acompanhamento, tanto 

em relação aos factos históricos que serão salientados, como à 

forma como serão apresentados. Para este efeito, a Comissão 

de Acompanhamento reunirá, as vezes necessárias, com o 

responsável pelo projecto de conteúdos. ---------------------------  
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------------------------------Cláusula 8ª ------------------------------  

A orientação definida para o projecto de conteúdos, indicada 

nas cláusulas 4ª,  6ª e 7ª, será explicitamente referida no 

contrato a celebrar entre a CMT e a entidade responsável pela 

concepção e implementação dos conteúdos, de modo a que 

ambas as Partes conheçam claramente, e desde o início, a 

metodologia que será seguida neste Centro de Interpretação. --  

------------------------------Cláusula 9ª ------------------------------  

A FBA poderá participar nas despesas inerentes ao contrato de 

concepção e montagem de conteúdos para o Centro de 

Interpretação de Trancoso, a celebrar entre a CMT e a 

entidade escolhida para esse efeito. --------------------------------  

------------------------------Cláusula 10ª-----------------------------  

A solicitação da CMT, a FBA disponibilizará para o futuro 

Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso, as partes do 

filme realizadas aquando da preparação do Centro de 

Interpretação da Batalha de Aljubarrota (CIBA), que não 

foram nem serão utilizadas por este último Centro. --------------  

------------------------------Cláusula 11ª-----------------------------  

A solicitação da CMT, a FBA disponibilizará os meios 

jurídicos e técnicos que utilizou na organização dos concursos 

públicos para a construção e apetrechamento do CIBA, bem 

como para a fiscalização da respectiva obra. ---------------------  
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------------------------------Cláusula 12ª-----------------------------  

A solicitação da CMT, a FBA apoiará a CMT quanto á 

definição do quadro de pessoal do Centro de Interpretação de 

Trancoso, incluindo a admissão, preparação e formação 

profissional dos seus futuros empregados. Sendo a formação 

destes empregados realizada no CIBA, as suas despesas de 

transporte e alimentação serão por conta da CMT. O 

alojamento será por conta da FBA. ---------------------------------  

------------------------------Cláusula 13ª-----------------------------  

A FBA poderá assistir a CMT na preparação e organização dos 

Serviços Educativos do futuro Centro de Interpretação de 

Trancoso, incluindo a definição das actividades didácticas e de 

animação cultural que serão proporcionadas aos seus 

visitantes, tanto para público escolar, como para adultos. ------  

------------------------------Cláusula 14ª-----------------------------  

Os produtos de merchandising do Centro de Interpretação da 

Batalha de Aljubarrota, poderão ser colocados á venda no 

Centro de Interpretação da Batalha de Trancoso, em condições 

a acordar com a CMT, reduzindo assim a necessidade de 

identificação de produtos, ou a procura no mercado dos 

diferentes fornecedores. ---------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 15ª-----------------------------  

Antes e depois da abertura ao público do Centro de 
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Interpretação da Batalha de Trancoso, a FBA disponibilizará à 

CMT a sua experiência na contratação de produtos e serviços 

necessários ao funcionamento do CIBA, no sentido de 

embaratecer os custos do Centro de Interpretação de Trancoso, 

e eventualmente de obter sinergias e economias de escala nos 

fornecimentos para os dois Centros de Interpretação. -----------  

------------------------------Cláusula 16ª-----------------------------  

A FBA e a CMT assegurarão uma publicidade recíproca nos 

dois Centros de Interpretação, nomeadamente através dos 

respectivos sites, no sentido de proporcionar aos visitantes 

uma visão mais completa do que foi a Guerra da Independência 

e este período da época medieval. ----------------------------------  

------------------------------Cláusula 17ª-----------------------------  

Depois de inaugurado o Centro de Interpretação da Batalha de 

Trancoso, a FBA e a CMT poderão cooperar no sentido de 

coordenarem as suas actividades ao longo do ano, de forma a 

poderem complementar as suas iniciativas, tanto de descrição 

histórica, como de animação cultural. -----------------------------  

------------------------------Cláusula 18ª-----------------------------  

A CMT e a FBA desenvolverão os esforços necessários junto do 

IGESPAR e do Ministério da Cultura, no sentido de que o 

campo de batalha de Trancoso venha a ser classificado como 

"monumento nacional", não apenas devido á importância que 
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esta Batalha teve na História de Portugal, mas também como 

forma de se preservar a paisagem, única e insubstituível, deste 

local histórico. --------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 19ª-----------------------------  

Uma vez aberto ao público o Centro de Interpretação da 

Batalha de Trancoso, a CMT procurará estabelecer uma 

ligação entre este Centro de Interpretação e o Campo da 

Batalha de Trancoso, introduzindo nomeadamente uma 

sinalética explicativa no campo de batalha. Pretende-se assim 

que os visitantes do Centro de Interpretação tenham também a 

possibilidade de visitar este campo de batalha, e assim melhor 

compreenderem a forma com esta Batalha se desenrolou. -------  

------------------------------Cláusula 20ª-----------------------------  

1.O presente Protocolo terá a duração de quinze anos, 

renováveis, contados a partir da sua assinatura. -----------------  

2. O Protocolo considerar-se-á renovado, se não for 

denunciado por nenhuma das Partes, com uma antecedência 

mínima de seis meses para o termo do prazo de vigência inicial 

e das suas eventuais renovações. -----------------------------------  

------------------------------Cláusula 21ª-----------------------------  

1..o caso de incumprimento por uma das Partes, poderá a 

outra Parte recorrer para um tribunal arbitral, composto por 

um representante de cada Parte, e um presidente designado por 
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acordo entre as Partes, num prazo máximo de seis meses. ------  

2.As deliberações deste tribunal arbitral são vinculativas para 

as duas Partes. --------------------------------------------------------  

Trancoso, 21 de Março de 2011’ ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por unanimidade. -----  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A8*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das #aves: Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, sobre a obra referida em epígrafe, que de 

seguida se reproduz na íntegra: -------------------------------------  

-------------------------‘I.FORMAÇÃO ------------------------------  

1 – I.TRODUÇÃO ----------------------------------------------------  

A empreitada em epígrafe foi objecto de um procedimento, ao 

abrigo do Código dos Contratos Públicos (Decreto lei 18/2008 

de 29 de Janeiro), em que entidade adjudicante é o Município 

de Trancoso e no qual importa registar os seguintes detalhes: -  

- Tipo de Procedimento: Concurso Público, publicado em 

D.R., 2a Série - nº 127 de 3 Julho de 2009; ---------------  
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- Contrato da empreitada celebrado com o consórcio 

Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda/Maquisusi,  

Lda, em 28 de Outubro de 2009; ----------------------------  

- O valor de adjudicação é de 728.717,67 € e o prazo de 

execução é de 300 dias; --------------------------------------  

- O auto de consignação é de 7 de Janeiro de 2010; --------  

- A comunicação ao empreiteiro da aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde foi feita em 20 de Janeiro de 2010. 

- O prazo de execução das obras é de 300 dias. -------------  

.a fase de apresentação de propostas nenhum interessado 

apresentou ao órgão competente para contratar qualquer lista 

de erros e omissões. --------------------------------------------------  

2 - EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ---------------------------------  

2.1 Trabalhos a mais -------------------------------------------------  

O local do quartel dos bombeiros voluntários de Vila Franca 

das .aves é adjacente à estrada municipal n°580. Esta estrada 

foi intervencionada no âmbito do IP2 lanço Trancoso /Celorico 

da Beira, que contempla uma ligação a Vila Franca das .aves 

e que introduziu uma modificação das condições locais, 

designadamente o acesso e a implantação do edifício (cota e 

afastamento). Assim e de acordo com as Estradas de Portugal 

foi decidido afastar o edifício em 2 metros tendo sido entregue 

ao empreiteiro o projecto de execução da estrada, 
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processando-se o acesso ao quartel através de uma rotunda que 

foi criada, não podendo o acesso ser directo como estava 

previsto no projecto inicial.  Foram entregues ao empreiteiro os 

elementos de solução de obra, não havendo lugar a qualquer 

suspensão. Estas alterações no local dos trabalhos originaram 

trabalhos a mais, escavação e aterro, entendendo-se que se 

verificam cumulativamente os critérios registados no artigo 

370, nº l  do Código dos Contratos Públicos. Os trabalhos a 

mais têm um valor de 23.202,94€, tratando-se de trabalhos da 

mesma espécie prevista no contrato inicial e representam 3.2% 

do preço contratual. O empreiteiro executou os trabalhos a 

mais, não havendo a registar qualquer reclamação por parte 

do empreiteiro. --------------------------------------------------------  

2.2 - Trabalhos de suprimento de erros e omissões ---------------  

2.2.1 - Erros e omissões que o adjudicatário devia ter 

identificado na fase de formação do contrato. --------------------  

.a fase de procedimento nenhum interessado apresentou 

qualquer lista de erros e omissões. ---------------------------------  

O empreiteiro detectou na fase de execução da obra uma lista 

de erros e omissões, tendo comunicado ao dono de obra. A 

fiscalização classificou a lista de erros e omissões como 

trabalhos de suprimento de erros e omissões cuja detecção era 

exigível na fase de formação de contrato, de acordo com o 
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disposto no ponto 3 do artigo 378 do Código dos Contratos 

Públicos. Assim sendo e de acordo com o disposto no ponto 5 

do artigo 378 do Código dos Contratos Públicos, o empreiteiro 

é responsável pela execução suportando metade do preço. ------  

Estes trabalhos reportam-se a erros, incorrecta quantificação 

no mapa de medições e omissões, trabalhos indispensáveis à 

execução da empreitada, mas que não constavam no mapa de 

medições. As omissões são trabalhos de espécie diferente do 

contrato inicial, o que originou a apresentação de preços 

novos para esses trabalhos, tendo a fiscalização acordado esse 

preço, uma vez que entende que os preços propostos estão de 

acordo com os preços praticados na região para este tipo de 

trabalhos. Anexa-se uma lista de erros e omissões e que têm os 

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

- Erros - 23.998,17€ --------------------------------------------  

- Omissões - 7.236,40€ -----------------------------------------  

O total deste valor é de 31.234,57€, sendo que metade deste 

valor é suportado pelo empreiteiro ou seja 15.617,29€. Esta 

classificação de trabalhos de suprimento de erros e omissões 

não mereceu por parte do empreiteiro qualquer reclamação 

nem qualquer pedido de prorrogação de prazo.-------------------  

2.2.2 - Erros e omissões que o adjudicatário não tinha 

obrigação de ter identificado, na fase de formação do contrato.  
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A fiscalização constatou que o projecto não estava certificado 

em termos energéticos e da qualidade de ar no interior dos 

edifícios, tendo produzido informação sobre o assunto. O dono 

de obra decidiu que o facto de o projecto ser anterior à 

Portaria nº 461/2007 e atendendo aos elevados custos que a 

obra iria sofrer, designadamente na parte eléctrica e ar 

condicionado e ventilado, que o referido projecto não estava 

obrigado à certificação energética. Assim sendo e no âmbito de 

melhorar o comportamento térmico do edifício, foram 

introduzidas algumas alterações ao projecto inicial, alterações 

essas que foram comunicadas ao empreiteiro bem como foram 

fornecidas as soluções de obras e que se traduziram no 

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

- Aumento do pé direito em 25 cm, de modo a poder 

instalar a tubagem do aquecimento e qualquer outra 

tubagem que futuramente se julgue necessária. Foi 

ainda previsto a colocação de tecto falso, o qual era 

omisso no projecto inicial; ----------------------------------  

- Melhorar o comportamento térmico do edifício foi outro 

ponto importante, optando-se por uma solução de 

revestimento exterior, designado por "capoto"; ----------  

- O acesso para deficientes era feito através de uma 

rampa, que deveria ter uma inclinação máxima de 6%. 
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Verificou-se que a rampa tinha uma inclinação bastante 

superior, não cumprindo as normas regulamentares. 

Assim sendo e após consulta ao autor do projecto optou-

se por outra solução, cadeira elevatória, garantindo 

assim a acessibilidade a pessoas com deficiências 

motoras. -------------------------------------------------------  

As alterações introduzidas e atrás descritas tiveram como 

consequência trabalhos de suprimento de erros e omissões e 

que a seguir se descriminam: ---------------------------------------  

a) Aumento do pé-direito --------------------------------------------  

Teve como consequência a execução de trabalhos da mesma 

espécie previstos no contrato inicial e a executar nas mesmas 

condições, aplicando-se os mesmos preços. As quantidades de 

betão, alvenarias e revestimentos foram aumentadas, 

implicando um valor a mais de 6.827,77€; ------------------------  

b) Tectos falsos -------------------------------------------------------  

A natureza destes trabalhos não estava prevista no contrato 

inicial, havendo a necessidade de acordar os preços. Estes 

trabalhos são indispensáveis à execução da empreitada e 

implicaram valores a mais e a menos com a seguinte 

quantificação: ---------------------------------------------------------  

- Valores a mais - (Fornecimento e colocação de tectos 

falsos) 16.954,75€; -------------------------------------------  
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- Valores a menos - (Revestimento de tectos) 6.973,20€. ---  

c) Capoto --------------------------------------------------------------  

A natureza deste trabalho não estava prevista no contrato 

inicial, havendo a necessidade de acordar os preços. Este 

trabalho implicou trabalhos com a seguinte quantificação: -----  

- Valores a mais (Placas de poliestireno no exterior) 

21.900,00€; ----------------------------------------------------  

- Valores a menos (Placas de poliestireno no interior das 

paredes duplas, revestimentos de paredes exteriores) 

7.806,64€. -----------------------------------------------------  

d) Ar ventilado e ar condicionado (A.V.A.C) ----------------------  

Considerando a região do país onde se localiza o presente 

quartel dos bombeiros, privilegiou-se o aquecimento, havendo 

a registar trabalhos de natureza diferentes (preços acordados), 

trabalhos da mesma espécie com quantidades superiores às 

previstas no contrato inicial e trabalhos a menos, os quais têm 

a seguinte quantificação: --------------------------------------------  

- Valores a mais sem preço de contrato - 12.954,96€; ------  

- Valores a mais com preço de contrato - 16.552,23€;------  

- Valores a menos - 71.781,31€. -------------------------------  

e) Acessibilidades ----------------------------------------------------  

O acesso para deficientes era feito por uma rampa prevista no 

projecto, mas que não verificava a inclinação mínima 
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regulamentar. A questão foi posta ao projectista e optou-se por 

uma cadeira, garantindo-se a acessibilidade de pessoas com 

deficiências motora. Esta proposta implica a execução de 

trabalhos cuja natureza não estava prevista, implicando 

trabalhos que têm a seguinte quantificação: ----------------------  

- Valores a mais sem preço de contrato - 7.400,00€ --------  

- Valores a menos - 6.720,00€ ---------------------------------  

2.3 - Outros trabalhos a menos -------------------------------------  

Para além de todos os trabalhos a menos atrás mencionados, 

há ainda a registar trabalhos que não foram executados e 

outros cujas quantidades ficaram aquém do que estava previsto 

no contrato inicial e que a seguir se descriminam: ---------------  

- Valores a menos (Vedação e muros) - 7.302,95€; ---------  

- O valor de adjudicação foi de 728.717,67 €. .o entanto a 

multiplicação das quantidades pelos preços unitários 

apresentados pelo adjudicatário dá um total de 

728.517,69€, implicando uma diferença de 199,98€. Este 

parcial irá ser incluído como trabalhos a menos. --------  

3 – Conclusão ---------------------------------------------------------  

Apresenta-se a seguir um quadro 1 com a indicação dos 

valores e as percentagens dos diferentes trabalhos executados, 

trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros e omissões 

e os trabalhos a menos. ----------------------------------------------  
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Descrição dos 

trabalhos 

Trabalhos 

a mais 

Tmais 

(Com 

preço de 

contrato) 

Trabalhos 

suprimento 

erros omissões 

ident.  na 

formação cont.  

Tseol 

Trabalhos 

suprimento 

erros 

omissões não 

ident.  na 

formação 

contrato 

Tseo2 

Trabalhos a 

menos 

Tmenos 

Lista de erros e  

omissões  
 

31.234,57€/2 = 

=15.617.29€ 
  

Movimento de 

terras 
23.202,94€    

Aumento do pé-

direito 
  6.827,77€  

Tectos falsos    16.954,75€ 6.973,20€ 

Capoto   21.900,00€ 7.806,64€ 

AVAC   29.507,19€ 71.781,31€ 

Acessibil idades   7.400,00€ 6.720,00€ 

Outros 

trabalhos a 

menos 

   
7.302,95€ 

199,98€ 

TOTAIS 
23.202,94€ 

(3.2%) 

15.617.29€ 

(2.1%) 

82.589,71€ 

(11.3%) 

100.784,05€ 

(13.8%) 

QUADRO 1 ------------------------------------------------------------  

O Valor final (Pc) da presente empreitada é o seguinte: --------  

Pc = Va+Ʃ Tmais+Ʃ Tseol+Ʃ Tseo2-Ʃ Tmenos = 749.343,56€ -  

Va - Valor de adjudicação; ------------------------------------  
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Ʃ Tmais - Valor do somatório dos trabalhos a mais; -------  

Ʃ Tseol - Valor do somatório dos trabalhos de suprimento 

de erros e omissões que deveriam ser identificados na 

fase de formação de contrato; ------------------------------  

Ʃ Tseo2 - Valor do somatório dos trabalhos de suprimento 

de erros e omissões que o adjudicatário não tinha 

obrigação de identificar na fase de formação de 

contrato; -------------------------------------------------------  

Ʃ Tmenos - Valor do somatório dos trabalhos a menos.’  ---  

A Câmara Municipal atendendo a que o volume de trabalhos a 

menos (100.734,05€) é largamente superior ao montante de 

trabalhos a mais, respeitantes a movimento de terras, já com 

preço de contrato (23.202,94€), deliberou outorgar contrato 

adicional, aprovando-se a minuta do contrato, respeitante aos 

trabalhos referentes aos erros e omissos que o Município terá 

de suportar, ou seja: 50% x 31.234,57€ + 82.589,71€ = 

98.207€. ----------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado aprovar a libertação dos cativos no 

diferencial entre os valores dos trabalhos a menos e os mais. -  

*A9*  Reparação e Manutenção de Caminhos Florestais: Em 

seguida o Gabinete Técnico Florestal, sobre o assunto em 

epigrafe, informou a Câmara que tal como contempla o Plano 

Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios deste 
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Município, o concelho de Trancoso possui uma vasta rede de 

caminhos florestais, os quais têm um papel preponderante e 

influenciador da estratégia e sucesso de combate aos incêndios 

florestais.  --------------------------------------------------------------  

A cada inverno que passa, em consequência das intempéries e 

da erosão provocada pela época de chuvas, parte da referida 

rede de caminhos é afectada, registando-se um significativo 

condicionalismo ao seu acesso e à sua utilização. ----------------  

Face ao exposto, importa proceder à sua urgente reabilitação e 

manutenção, de forma a que aquelas vias de comunicação 

estejam em condições normais de utilização antes da próxima 

época de fogos florestais.  --------------------------------------------  

Dado que a Autarquia de Trancoso não dispõe de meios 

técnicos e humanos capazes de realizar os referidos trabalhos, 

propõe-se que os mesmos sejam efectuados pelas equipas de 

sapadores florestais existentes no concelho, dentro da 

respectiva área de influência, com acompanhamento dos 

Serviços Técnicos e do Gabinete Técnico Florestal do 

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

Face à importância dos trabalhos a desenvolver pelas 

Associações dos Produtores Florestais do Concelho, entende-se 

que o Município deverá proceder à atribuição de um apoio 

financeiro às mesmas Associações. ---------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio de 10.000 

euros a cada uma das Associações de Produtores Florestais do 

concelho, atendendo à relevância da sua actuação pública e 

aos trabalhos de limpeza de estradas e caminhos rurais e 

vicinais que realizam gratuitamente para o Município no 

âmbito da sua tarefa específica, devendo ser outorgados 

protocolos com as mesmas Associações de Produtores 

Florestais.  -------------------------------------------------------------  

*A10*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

ainda presente o requerimento número 172 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 18 do corrente 

mês, de Lucinda dos Santos Marques, residente em Póvoa do 

Concelho, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção de 

licença de utilização de um armazém, sito em Plames - Feital,  

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 214 da freguesia 

de Feital, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de Agosto de 

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A11*  Obra sem Licenciamento: Em seguida foi presente informação 

da Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente a dar conta que, decorrido o prazo de 60 dias, 
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estipulado por deliberação do passado dia 15 de Dezembro, o 

senhor António Manuel Ferreira Teixeira, residente em 

Trancoso, não procedeu à demolição da ampliação de um 

edifício de habitação sito na Padre Cruz, em Trancoso, para a 

qual tinha sido notificado. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar aos serviços técnicos 

caderno de encargos para a demolição das obras ilegais que 

confinam com o vizinho. --------------------------------------------  

*A12*  Emissão de Parecer Prévio Favorável à Contratação, nos 

termos do número 4 do artigo 22º da Lei número 55-A/2010, 

de 31 de Dezembro e do artigo 6º do Decreto-Lei número 

201/2009, de 3 de Setembro:  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal, deliberou nos termos das disposições 

legais referidas em epígrafe, emitir parecer prévio favorável à 

seguinte contratação: ------------------------------------------------  

- Armando Emilio Martinez Vazquez, com vista à 

organização do Simpósio da Pedra, a decorrer na 1ª 

quinzena de Junho. ------------------------------------------  

*A13*  Bancas no Mercado Municipal: Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 608 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 22 do passado mês de Fevereiro, de Jivan Macan, 

Limitada, com sede em Viseu, a solicitar a concessão de mais 4 

lugares de bancada no Mercado Municipal, bem como a 
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concessão de um desconto pela quantidade de bancas 

concessionadas. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ceder os 4 lugares mas sem 

qualquer desconto dado o Regulamento Municipal o não 

referir.  -----------------------------------------------------------------  

*A14*  Pedidos de Cedência de Transporte:  -----------------------------  

Em seguida foi presente o despacho relativo ao pedido de 

transporte que de seguida se transcrevem: -------------------------  

- Uma deslocação a Vila Franca das Naves, em 6 de Março, 

tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 

250 euros. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 250 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação e reunião’.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A15*  Máquina JCB Velha: Em seguida foi presente informação 

dando conta que por motivo da referida máquina ter mais de 25 

anos e precisar de uma grande reparação ao motor, diferenciais 

traseiro e dianteiro e os custos serem elevados, proponha o 

abatimento da mesma máquina. -------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou abater ao património 

atendendo que a mesma se encontra inoperacional e o custo 

da sua manutenção torna inviável condicionando a sua 

reparação e funcionamento. ----------------------------------------  

*A16*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata. --------------------  

*A17*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A18*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.30 horas, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe de Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  

 


