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ACTA DA REU!IÃO ORDI!ÁRIA DA 

CÂMARA MU!ICIPAL DE TRA!COSO 

REALIZADA EM 22 DE !OVEMBRO DE 2011.  

*A1*  Aos 22 dias do mês de Novembro 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 222 datado de 21 do corrente mês de Novembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 307.768,53 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 354.171,93 €. ----------------  

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

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

doutor João Rodrigues, para informar os presentes, 

relativamente aos resultados do concurso realizado a propósito 
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da concessão do Bar da Avenida. -----------------------------------  

*A5*  Seguidamente o senhor vereador professor Amílcar Salvador 

perguntou como estava a obra do saneamento de Castaide. ------  

Em resposta o senhor vereador João Carvalho informou que 

faltava apenas proceder à instalação da Estação de Tratamento, 

encontrando-se em negociação a aquisição do terreno 

necessário para o efeito. ---------------------------------------------  

*A6*  De seguida o senhor vereador doutor António Oliveira lembrou 

que iria ter lugar no fim de semana de 10 e 11 de Dezembro, no 

Pavilhão Multiusos de Trancoso, a II Feira da EcoRaia, 

contando além de produtores nacionais da região, também com 

produtores espanhóis. ------------------------------------------------  

Assim, propôs que fosse autorizado o encerramento da Rua 1º 

de Dezembro, a fim de facilitar as operações de instalação da 

citada Feira, devendo para o efeito ser publicitada essa decisão.  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Entidade Promotora das Actividades de Enriquecimento 

Curricular para 2011/2012 no Agrupamento de Escolas de 

Trancoso: Seguidamente, foi presente o requerimento número 

3701 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do 

corrente mês de Novembro, do Agrupamento de Escolas de 
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Trancoso, a anexar a proposta de rectificação ao acordo de 

colaboração de 28 de Julho, com a nova redação das cláusulas 

que terão de ser alvo de alteração e mantendo-se inalterada a 

redacção das restantes, que de seguida se reproduz na íntegra: -  

---------------“PROTOCOLO DE RECTIFICAÇÃO  --------------  

-----------------------Acordo de Colaboração -----------------------  

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

Altera o Protocolo de 28 de Julho de 2011, assinado entre os 

outorgantes Município de Trancoso e Agrupamento de Escolas 

de Trancoso e dispõe sobre a rectificação do clausulado, por 

denúncia do primeiro outorgante, da entidade promotora. ------  

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

O Protocolo do "Acordo de Colaboração", de 28 de Julho de 

2011, para implementação do Programa das Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.° CEB, passa a vigorar com a 

nova redacção das seguintes cláusulas: ---------------------------  

II - Da cláusula secunda: --------------------------------------------  

"O protocolo de rectificação estabelece por acordo das partes 

que a entidade promotora do Programa das Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1° CEB é o Agrupamento de 

Escolas de Trancoso."; -----------------------------------------------  

III - Da cláusula quarta: --------------------------------------------  

"O Município de Trancoso assegurará a organização e 
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funcionamento dos transportes de alunos, necessários para a 

sua exequibilidade."; -------------------------------------------------  

IV - Da cláusula quinta: ---------------------------------------------  

"O Agrupamento de Escolas de Trancoso procederá à gestão 

financeira do apoio a conceder pelo Ministério da Educação,  

no âmbito do referido programa e providenciará a contratação 

de professores, em regime de contrato individual de trabalho, 

considerados necessários à implementação do programa.". -----  

V - Da cláusula nona: ------------------------------------------------  

"Os signatários do presente protocolo acordam solicitar ao 

Ministério da Educação o apoio financeira de oitenta e cinco 

mil e cinquenta euros, correspondentes a 324 alunos, a 262,5 € 

cada, conforme o disposto na alínea a) do artigo 3.° do 

Regulamento de Acesso ao Financiamento do Programa das 

Actividades de Enriquecimento Curricular no Primeiro Ciclo 

do Ensino Básico, Anexo ao Despacho n.° 14460/2008 de 26 de 

Maio.". -----------------------------------------------------------------  

Trancoso, 11 de Covembro de 2011. --------------------------------  

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Trancoso -----------  

O Director do Agrupamento de Escolas de Trancoso” -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a rectificação nos 

seus exactos termos. -------------------------------------------------  

*A8*  Aquisição de Tinteiros:  ---------------------------------------------  
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Em seguida foi presente informação do Aprovisionamento e 

Património a dar conta que se torna necessário adquiri dois 

tinteiros Lexmark no valor de 85,17 euros. ------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a despesa. À reunião de Câmara para ratificação’.   

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

*A9*  Aquisição de Material de Higiene:  --------------------------------  

Em seguida foi presente informação do Aprovisionamento e 

Património a dar conta que se torna necessário adquiri para os 

jardins de infância e escola do 1º ciclo materiais no valor de 

284,38 euros. ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a despesa. À reunião de Câmara para ratificação’.   

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

*A10*  Aquisição de Toner:  -------------------------------------------------  

Em seguida foi presente informação do Aprovisionamento e 

Património a dar conta que se torna necessário adquiri uma 

unidade de toner para a multifunções existente no edifício do 

novo bloco da EB1 de Trancoso, no valor de 104,64 euros. -----  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a despesa. À reunião de Câmara para ratificação’.   

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

*A11*  Aquisição de Produtos de Limpeza:  ------------------------------  
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Em seguida foi presente informação do Aprovisionamento e 

Património a dar conta que para o início do ano lectivo na 

escola do 1º ciclo, torna-se necessário adquiri produtos de 

limpeza essenciais no valor de 317,32 euros. ---------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘Autorizada a despesa. À reunião de Câmara para 

ratificação’.  -----------------------------------------------------------  

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

*A12*  Pedidos de Cedência de Transporte:  -----------------------------  

Em seguida, foram presentes os despachos relativos aos 

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

- Deslocação de Palhais a Ovar, em 4 de Setembro, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 500 euros. ------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 500 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação.’ ---------------------------------------------------  

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

- Deslocação de Trancoso a Pocinho, em 12 de Outubro, 

tendo o respectivo transporte sido efectuado pela 

empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 
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200 euros. -----------------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte 

despacho: ‘Adjudique-se a realização do transporte à 

Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, pelo valor de 200 

euros. À contabilidade. À reunião de Câmara para 

ratificação.’ ---------------------------------------------------  

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

*A13*  Protocolo: Caminhos – Portugal Interior: De seguida foi 

presente o protocolo referido em epígrafe que se reproduz na 

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

----------------Protocolo de Colaboração entre as  ---------------  

----Associações de Desenvolvimento Rural e os Municípios, ---  

----------------no Âmbito do Projecto de Cooperação ------------  

-------------------"Caminhos – Portugal Interior" ----------------  

Tendo como base todo o território das CUT III Beira Interior 

Corte e Serra da Estrela, bem como a sua localização 

estratégica (ligação à Europa), característica que a torna 

especial e diferencia de outros territórios, as Associações de 

Desenvolvimento Rural ADRUSE - Associação de 

Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela, PRÓ RAIA -

Associação de Desenvolvimento Integrado da Raia Centro 

Corte e RAIA HISTÓRICA -Associação de Desenvolvimento do 

Cordeste da Beira, em articulação com os Municípios da sua 
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área de actuação, pretendem desenvolver o projecto "Caminhos 

-Portugal Interior", o qual visa valorizar e aproveitar todo o 

potencial turístico, cultural, histórico, gastronómico e 

patrimonial, utilizando para o efeito um espaço físico de 

promoção e divulgação na Plaza Mayor de Salamanca. ---------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

Município de Almeida, representado neste acto pelo Sr.  

Presidente da Câmara Municipal António Baptista Ribeiro, 

portador do CC n.º 02526065, adiante designado por Primeiro 

Outorgante; -----------------------------------------------------------  

Município de Celorico da Beira, representado neste acto, pelo 

Sr. Vereador da Câmara Municipal António Graça da Silva, 

portador do BI n.º 13752819, adiante designado por Segundo 

Outorgante; -----------------------------------------------------------  

Município de Fornos de Algodres, representado neste acto, 

pela Sr.ª Vice-Presidente da Câmara Municipal Maria Isabel 

Baptista Martins dos Santos, portador do BI n.º 5080704, 

adiante designado por Terceiro Outorgante; ----------------------  

Município de Figueira de Castelo Rodrigo, representado neste 

acto, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal António 

Edmundo Freire Ribeiro, portador do CC n.º 06516644, 

adiante designado por Quarto Outorgante; -----------------------  

Município de Gouveia, representado neste acto, pelo Sr. 
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Presidente da Câmara Municipal Álvaro dos Santos Amaro, 

portador do BI n.º 2525335, adiante designado por Quinto 

Outorgante; -----------------------------------------------------------  

Município da Guarda, representado neste acto, pelo Sr. Vice-

Presidente da Câmara Municipal Virgílio Edgar Garcia Bento, 

portador do CC n.º 04265690, adiante designado por Sexto 

Outorgante; -----------------------------------------------------------  

Município de Manteigas, representado neste acto, pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal Esmeraldo Saraiva Ceto 

Carvalhinho, portador do BI n.º 2588553, adiante designado 

por Sétimo Outorgante; ----------------------------------------------  

Município da Meda, representado neste acto, pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal Armando Luís Rodrigues 

Carneiro, portador do CC n.º 04068910, adiante designado por 

Oitavo Outorgante; ---------------------------------------------------  

Município de Pinhel,  representado neste acto, pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal António Luís Monteiro Ruas, 

portador do CC n.º 04074516, adiante designado por Cono 

Outorgante; -----------------------------------------------------------  

Município do Sabugal, representado neste acto, pela Sr.ª  Vice-

Presidente da Câmara Municipal Maria Delfina Gonçalves 

Marques Leal, portador do CC n.º 04192477, adiante 

designado por Décimo Outorgante; --------------------------------  
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Município de Seia, representado neste acto, pela Sr.ª  Vice-

Presidente da Câmara Municipal Cristina Maria Figueiredo 

Almeida de Sousa, portador do CC n.º 07359472, adiante 

designado por Décimo Primeiro Outorgante; ---------------------  

Município de Trancoso, representado neste acto, pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal Júlio José Saraiva Sarmento, 

portador do CC n.º 04922075, adiante designado por Décimo 

Segundo Outorgante; -------------------------------------------------  

ADRUSE - Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da 

Estrela, representada neste acto, pelo Sr. Presidente do 

Conselho de Administração Carlos Filipe Camelo Miranda de 

Figueiredo, portador do BI n.º 4317284, adiante designado por 

Décimo Terceiro Outorgante; ---------------------------------------  

PRO RAIA - Associação de Desenvolvimento Integrado da Raia 

Centro Corte, representada neste acto, pelos Srs. Presidente e 

Vice-Presidente da Direcção, respectivamente Joaquim Carlos 

Dias Valente, portador do BI n.º 2649453, e António dos Santos 

Robalo, portador do CC n.º 04164074 adiante designado por 

Décimo Quarto Outorgante; -----------------------------------------  

RAIA HISTÓRICA - Associação de Desenvolvimento do 

Cordeste da Beira, representada neste acto, pelo Sr. 

Coordenador José António de Sales Gomes, portador do CC n.º 

01447008, adiante designado por Décimo Quinto Outorgante; -  
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É assinado o presente protocolo, o qual se rege pelas cláusulas 

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

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

Os Outorgantes subscrevem o presente protocolo com o 

objectivo de efectivarem uma parceria, que permita levar a 

efeito uma acção promocional conjunta dos territórios que 

representam, em Salamanca, durante 24 meses, a iniciar em 

Maio de 2011, e que se consubstancia na abertura de um 

espaço físico de promoção e divulgação na Plaza Mayor 

daquela cidade espanhola. -------------------------------------------  

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

Os Outorgantes concordam entre eles apresentar uma 

candidatura à acção 3.4.1 -Cooperação Interterritorial, do 

subprograma 3 do PRODER - Dinamização das Zonas Rurais. -  

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

Os Outorgantes concordam que, compete aos Outorgantes 

ADRUSE, Pró Raia e Raia Histórica, na qualidade de Grupos 

de Acção Local, apresentarem a candidatura referida na 

Clausula 2.ª, e responsabilizarem-se pela implementação e 

dinamização do projecto durante a vigência do mesmo. ---------  

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

Os Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto, Sexto, Sétimo, 

Oitavo, Cono, Décimo, Décimo Primeiro e Décimo Segundo 
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Outorgantes, comparticipam o projecto em 60.000,00€, 

correspondendo ao valor de 5.000,00€ por Outorgante. ---------  

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

A verba referida na cláusula 4.ª será transferida para a conta 

do projecto, a criar especificamente para o efeito, cujo titular 

será a PRO RAIA - Associação de Desenvolvimento Integrado 

da Raia Centro Corte, enquanto Grupo de Acção Local 

coordenador do projecto. --------------------------------------------  

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

Os Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto, Sexto, Sétimo, 

Oitavo, Cono, Décimo, Décimo Primeiro e Décimo Segundo 

Outorgantes, comprometem-se a transferir o referido valor, nos 

quinze dias imediatos à comunicação desaprovação do 

projecto, de uma só tranche, para as constas a indicar por 

cada um dos GAL que integram. ------------------------------------  

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

Os Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto, Sexto, Sétimo, 

Oitavo, Cono, Décimo, Décimo Primeiro e Décimo Segundo 

Outorgantes, após aprovação do projecto, comprometem-se a 

identificar as actividades que pretendem promover no espaço, 

bem como as datas da sua permanência no mesmo. --------------  

-----------------------------Cláusula 8.ª  ------------------------------  

Os Décimo Terceiro, Décimo Quarto e Décimo Quinto 
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Outorgantes, comprometem-se a implementar e monitorizar o 

projecto de acordo com o aprovado em candidatura, 

nomeadamente no que diz respeito aos meios físicos e humanos.  

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

Este protocolo tem duração igual à vigência do projecto (24 

meses). -----------------------------------------------------------------  

O presente protocolo é assinado, em quinze exemplares, sendo 

cada exemplar considerado original, mas constituindo, no seu 

conjunto, um único e o mesmo documento, sendo que cada 

exemplar ficará na posse de um dos Outorgantes. ----------------  

Salamanca; aos três dias, do mês de Agosto, do ano de dois mil 

e onze. ------------------------------------------------------------------  

O Primeiro Outorgante, Município de Almeida -------------------  

O Segundo Outorgante, Município de Celorico da Beira --------  

O Terceiro Outorgante, Município de Fornos de Algodres ------  

O Quarto Outorgante, Município de Figueira de Castelo 

Rodrigo ----------------------------------------------------------------  

O Quinto Outorgante, Município de Gouveia----------------------  

O Sexto Outorgante, Município da Guarda ------------------------  

O Sétimo Outorgante, Município de Manteigas -------------------  

O Oitavo Outorgante, Município da Meda -------------------------  

O Cono Outorgante, Município de Pinhel -------------------------  

O Décimo Outorgante, Município do Sabugal ---------------------  
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O Décimo Primeiro Outorgante, Município de Seia --------------  

O Décimo Segundo Outorgante, Município de Trancoso ---------  

O Décimo Terceiro Outorgante, ADRUSE - Associação de 

Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela -----------------------  

O Décimo Quarto Outorgante, PRO RAIA - Associação de 

Desenvolvimento Integrado da Raia Centro Corte ----------------  

O Décimo Quinto Outorgante, RAIA HISTÓRICA - Associação 

de Desenvolvimento do Cordeste da Beira -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o protocolo nos seus 

exactos termos, devendo proceder-se ao pagamento de 5.000 

euros conforme compromisso assumido. --------------------------  

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: --------------------------------------------------------------------  

*A14*  Autorização para Revogação por Mútuo Acordo dos 

Protocolos celebrados pela Autarquia no âmbito da 

Preparação do Processo de Saneamento Financeiro:  ----------  

Estando a decorrer a preparação de um processo de saneamento 

financeiro do Município, e sendo necessário ajustar os 

montantes da divida de curto prazo à receita prevista arrecadar, 

designadamente por via da contratação de um empréstimo 
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destinado àquela finalidade, o senhor Presidente da Câmara 

solicitou autorização ao Executivo, para acordar com as 

entidades que celebram protocolos com a Autarquia e que 

produzem efeitos financeiros, a sua revogação por mútuo 

acordo, devendo caso a caso, esses acordos, ser ratificados pela 

Câmara Municipal,  ---------------------------------------------------  

Analisada a solicitação referida, a Câmara Municipal 

deliberou autorizar o senhor Presidente da Câmara, a 

negociar aquelas revogações com as diferentes entidades, 

reservando para si a competência para a ratificação desses 

acordos. ----------------------------------------------------------------  

Seguidamente a Câmara Municipal deliberou aprovar a 

revogação dos seguintes protocolos: -------------------------------  

Número do 

Protocolo 
Entidade 

Data da 

Assinatura 

Valor 

(€) 

8/2011 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso - Cogula 02/02/2011 30.000 

9/2011 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso – Freches 02/02/2011 15.000 

10/2011 
Santa Casa da Misericórdia de Trancoso – Póvoa do 

Concelho 
02/02/2011 10.000 

11/2011 
Santa Casa da Misericórdia de Trancoso – Torre do 

Terrenho 
02/02/2011 10.000 

12/2011 
Santa Casa da Misericórdia de Trancoso – Vila Franca 

das Naves 
02/02/2011 5.000 

13/2011 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso - Zabro 02/02/2011 10.000 

23/2011 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 01/06/2011 5.000 

 

Aão participou na discussão e votação o senhor Presidente da 
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Câmara. ----------------------------------------------------------------  

*A15*  Reversão de Lote Sito na Zona Industrial de Trancoso, por 

Incumprimento de Prazo de Construção:  ------------------------  

A Câmara Municipal constatou a existência de uma cláusula de 

reversão na escritura de cedência do lote número 21, sito na 

Zona Industrial de Trancoso, cláusula esta que determinava a 

reversão do lote para o Município, caso a construção não 

ocorresse no prazo de 2 anos, a contar da data da celebração da 

mesma escritura, ------------------------------------------------------  

Ora, a referida escritura realizou-se e, 27 de Setembro de 2004, 

destinando-se tal lote à concretização de um investimento 

empresarial,  nunca tendo até hoje, ali sido edificada qualquer 

infraestrutura, nem apresentado projeto para o efeito. -----------  

Assim, em face do manifesto incumprimento, que compromete 

o desenvolvimento do concelho, contrariando as expectativas 

que foram criadas ao Município, a Câmara Municipal 

deliberou, acionar a já referida cláusula de reversão, devendo 

para o efeito notificar o seu proprietário Paulo Jorge Inácio 

Gaspar Castro Dias, residente na freguesia de Vila Garcia, 

bem como, em caso de recusa de entrega imediata, autorizar a 

constituição de mandatário para intentar a competente ação 

judicial, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara para 

outorgar a respetiva procuração.  ----------------------------------  
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*A16*  Cedência do Lote número 21, sito na Zona Industrial de 

Trancoso, à empresa Salsicharia Trancosense, Limitada:  ----  

Em face da necessidade da expansão da unidade industrial 

Salsicharia Trancosense, Limitada, investimento privado que 

envolve hoje, mais de 60 trabalhadores, constituindo uma das 

mais importantes empresas deste setor na região e tendo sido 

deliberado acionar a cláusula de reversão relativamente ao lote 

número 21, sito na Zona Industrial de Trancoso, cláusula esta 

que consta da respetiva escritura de cedência e sendo este lote 

contíguo à referida empresa Salsicharia Trancosense, Limitada, 

revelando-se o mesmo, necessário a concretização da aludida 

expansão industrial, fundamental para a conquista e fixação em 

novos mercados, a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo do 

Programa de Apoio ao Investimento, ceder o lote número 21 à 

referida Salsicharia Trancosense, Limitada, devendo a 

respetiva escritura, ser realizada logo que o Município entre 

de novo na sua propriedade .  ----------------------------------------  

*A17*  !otificação – Artº 43º da Lei nº 50/2006, de 29 de Agosto:  

Em seguida, foi presente o requerimento número 3777 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 22 do corrente mês 

de Novembro, da Inspecção-Geral do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, a notificar da decisão final 

proferida no processo de contra-ordenação registado nesta 
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Inspecção-Geral com o número CO/000985/10. -------------------  

Mais se informa que a coima e as custas no valor de 78.100,00 

euros, devem ser pagas no prazo de 10 dias posteriores ao 

termo do prazo para impugnação judicial, referido no n.º  3 do 

artigo 59º do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro e, em caso de 

impossibilidade de pagamento tempestivo deve tal facto ser 

comunicado a esta Inspecção. ---------------------------------------  

No caso de pretender efectuar o pagamento da coima e custas, 

poderá faze-lo através da rede de caixas automáticas 

Multibanco, para o que deve utilizar o cartão bancário e código 

secreto, seleccionar a operação "Pagamento de Serviços" e 

introduzir os códigos respeitantes à entidade, referência e 

montante, referidos no Documento de Cobrança em anexo. -----  

A presente decisão, torna-se exequível, se não for impugnada 

judicialmente nos termos do artigo 59º e seguintes, do diploma 

citado no parágrafo anterior (20 dias úteis a contar da data da 

presente notificação) sendo que em caso de impugnação 

judicial o tribunal poderá decidir mediante audiência ou, caso o 

arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante 

simples despacho. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou contestar por impugnação 

judicial, constituindo mandatário judicial o senhor doutor 

Manuel Rodrigues com escritório na Guarda, a quem se 
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conferem os mais amplos poderes judicias. -----------------------  

*A18*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 700 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 16 do corrente 

mês de Novembro, de Maria Arlete Soares, residente em 

Cótimos, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita na rua do Amado, em Cótimos, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 435 da freguesia de Cótimos, 

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 da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A19*  Beneficiação do Campo da Feira em Trancoso (Trabalhos a 

mais): Em seguida, foi presente informação prestada pela 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando o seguinte: -----------------------------------------------  

1 – Introdução ---------------------------------------------------------  

A empreitada em epígrafe foi objecto de um procedimento, ao 

abrigo do Código dos Contratos Públicos (D. L. 18/2008 de 29 

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

Trancoso e na qual e de salientar os seguintes detalhes: ---------  

- Tipo de procedimento: Concurso Público Urgente, 

(Publicado em D.R., 2ª Série -n.º 202 de 18 de Outubro 
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de 2010.).  ------------------------------------------------------  

- Contrato de empreitada celebrado com o consórcio 

Edibeiras, Lda e Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, 

Lda.,  em 23 de Novembro de 2010. -------------------------  

- O valor da adjudicação é de 523.676,66 € e o prazo de 

execução de 120 dias. ----------------------------------------  

- Auto de consignação: em 30 de Novembro de 2010. ------  

- A comunicação ao empreiteiro da aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde foi feita em 10 de Janeiro de 2011. --  

- Foi elaborado um auto de suspensão dos trabalhos no de 

1 de Dezembro de 2010 por decisão do dono de obra, 

devido à falta de disponibilização do terreno uma vez 

aquele local era imprescindível à realização dos 

mercados semanais. -------------------------------------------  

2 - Execução dos Trabalhos -----------------------------------------  

Encontrando-se concluídos os trabalhos respeitantes à 

empreitada supra referida, procedeu-se à medição final dos 

mesmos, tendo-se apurado o seguinte: -----------------------------  

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

a)A alteração da planimetria de todo o espaço, levou a um 

acréscimo no volume de aterro e consequentemente a um 

montante de trabalhos a mais de 16.733.49 €. -------------  

b)Por omissão do projecto, não estava previsto o 
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enchimento dos elos de arrelvamento com terra vegetal,  

e porque tais trabalhos eram imprescindíveis, houve a 

necessidade de os mandar executar. O seu custo foi de 

18.275.00 €. ---------------------------------------------------  

c) Tendo em conta a aprovação do projecto eléctrico, por 

parte da EDP, respeitante a envolvente à Fonte Nova e 

por imposição daquela entidade, teve que ser executado 

um armário próprio e respectivas ligações. Estes 

trabalhos tiveram um custo de 4.547,53 €. ----------------  

d) Complementando os trabalhos referidos na alínea 

anterior, houve a necessidade de colocar uma coluna e 

respectiva armadura e ligações, com um custo de 

1083,92 €. -----------------------------------------------------  

e) Por outro lado, foi necessário alterar os armários 

interiores, no edifício previsto no projecto, na zona do 

hall dos escritórios destinados a fiscalização. As 

consequentes mais-valias resultantes desta alteração 

foram de 1.212.00 €. -----------------------------------------  

Como tal, o montante global dos trabalhos a mais resultante foi 

de 41.851,94 €. --------------------------------------------------------  

2.2 - Trabalhos a menos ----------------------------------------------  

Com o acordo do empreiteiro, indicam-se a seguir os trabalhos 

que não foram executados e o respectivo valor: -------------------  
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a)Execução de corrimões - 10.801.02 € -----------------------  

b)Lajetas em granito - 6.201.74 € -----------------------------  

c)Vários elementos do edifício (Padieiras, ombreiras, 

rodapé e detectores de movimento) - 1.401.97 € ----------  

d)Supressão de bebedouro - 269.70 € -------------------------  

O valor global dos trabalhos a menos foi de 18.674.43 €. -------  

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

Tratando-se os trabalhos a mais de natureza prevista no 

contrato inicial e atendendo ao estipulado na alínea c) do n.º  2 

do artigo 370 do código dos do Código dos Contratos Públicos 

(D. L. 18/2008 de 29 de Janeiro), que refere que o somatório 

dos trabalhos a mais deduzido do montante de trabalhos a 

menos, não deve exceder o preço contratual em mais de 5 %, 

verifica-se que a diferença dos mesmos é de 23.177.51 €, ou 

seja 4.43 %, do valor do contrato inicial.  --------------------------  

Torna-se por isso, necessária a celebração de um contrato 

adicional no valor acima mencionado, deixando-se à 

consideração do dono de obra a realização do mesmo. -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os trabalhos a mais 

agora realizados, devendo ser realizado contrato adicional,  

aprovando-se a informação dos serviços nos termos referidos.  

Mais foi deliberado aprovar a minuta. ----------------------------  

*A20*  Pagamento de Terrado: De seguida, foi presente o 
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requerimento número 3720, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 15 do corrente mês de Novembro, de Armando 

Borges Loureiro, a solicitar isenção de pagamento do quarto 

trimestre, em virtude de não poder fazer a feira por motivos de 

saúde. ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou face à impossibilidade legal de 

cancelar o montante em débito deve ser pago. -------------------  

*A21*  Ocupação de Terrado: De seguida, foi presente o 

requerimento número 3751, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 21 do corrente mês de Novembro, de António José 

Caetano Pires, a solicitar a desistência do espaço para venda, 

bem como do pagamento do último trimestre por motivo de 

doença. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar. Dar conhecimento aos 

fiscais, relativamente ao débito deve ser pago. -------------------  

*A22*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A23*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A24*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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Pelas 12,00 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 da Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa:  

 


