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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 31 DE JULHO DE 2014. -----------------------  

*A1*  Aos 31 dias do mês de julho do ano de 2014, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

professor Amílcar Salvador e a comparência dos senhores 

vereadores Eduardo Pinto, doutor Paulo Matias, doutora Ivone 

Mouco, doutor Augusto Rente, doutora Cristina Inocêncio  e 

doutor Rogério Tenreiro.  --------------------------------------------  

*A2*  Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

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

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 16 

do corrente mês de julho 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, foi, ainda, deliberado afixar a 

referida ata no átrio do edifício dos Paços do Município de 

Trancoso e publicá-la no site do Municipio.  -----------------------  
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*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 144, datado de 30 do corrente mês de julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 899.677,05 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 211.035,25 €.  ----------------  

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

*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor 

Presidente da Câmara para informar que o ponto 13 da ordem 

de trabalhos, respeitante à fixação de preços para as visitas 

guiadas ao Centro Histórico de Trancoso, iria ser retirado da 

mesma, atendendo a que é seu entendimento que se trata de um 

assunto que carecerá de uma prévia audição da Direção 

Regional de Cultura do Centro.  -------------------------------------  

*A6*  Seguidamente, informou que iria ser agendado, para a próxima 

reunião do executivo, um ponto da ordem de trabalhos 

destinado à apreciação da prioridade a estabelecer, no que diz 

respeito aos possíveis projetos a candidatar a comparticipação, 

no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, convidando, 

por isso, os senhores vereadores a refletirem sobre este 

assunto.  ----------------------------------------------------------------  

*A7*  Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara referiu 

que, amanhã, dia 1 de agosto, irá ter lugar, junto às Portas 
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d’El-Rei, uma mini-conferência de imprensa, destinada à 

apresentação e divulgação do programa da feira de São 

Bartolomeu para 2014.  -----------------------------------------------  

*A8*  Interveio, depois, o senhor vereador doutor Rogério Tenreiro , 

para formular as seguintes questões:  -------------------------------  

‘1 – Na sequência do esclarecimento público do senhor 

Presidente da Câmara, poder-se-á deduzir que, se a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso decidir avançar com a construção do novo quartel,  

junto às Portas do Prado, a Câmara Municipal não irá 

conceder qualquer apoio financeiro?  ----------------------------  

2 –  Tendo em vista aquela construção e considerando que 

existem pareceres favoráveis da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil e Direção  Regional da Cultura do Centro e, 

por outro lado, existe, um parecer desfavorável da Câmara 

Municipal de Trancoso, aparentemente , há aqui alguma 

contradição entre esses pareceres. Estará, assim, em causa a 

aprovação do mesmo e a emissão da respetiva licença de 

construção, por parte deste executivo municipal? ’  ------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que, 

daquele esclarecimento, não se pode concluir que o município 

não irá apoiar a construção do novo quartel.  ----------------------  

Ainda acerca deste assunto, a senhora vereadora doutora 
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Cristina Inocêncio apresentou a seguinte declaração de voto:  ---  

‘O anterior Executivo de maioria social democrata conseguiu o 

apoio politico do Governo para o financiamento do Quartel de 

Bombeiros de Trancoso, com uma taxa de comparticipação de 

85% a fundo perdido.  ------------------------------------------------  

Comprometeu-se, politicamente, com a Associação 

Humanitária de Bombeiros de Trancoso a apoiar este 

investimento, com um terreno e comparticipação na 

componente não financiada.  -----------------------------------------  

O terreno onde se previa realizar a sua construção, na Vila 

Cruz, junto ao atual Quartel, não foi ainda disponibilizado, 

nem se prevê que o seja tão cedo, uma vez que os proprietários 

têm vindo a apresentar sucessivos recursos, reagindo assim ao 

processo de expropriação.  -------------------------------------------  

Esta localização, que tinha sido sugerida pelos Bombeiros, 

deve ser abandonada, face ao atraso que o desenrolar deste 

processo pode representar e a urgência dos prazos da 

candidatura. -----------------------------------------------------------  

O atual Executivo pretende localizar o quartel de bombeiros 

em terrenos sitos, depois do mercado grossista, pertencentes a 

uma herança aberta a favor de um nascituro, que ainda não 

nasceu, nem se sabe se vira a nascer.  ------------------------------  

O atual Executivo tem vindo a d ivulgar, sucessivamente e de 
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forma pública, que espera da Misericórdia de Trancoso 

colaboração na resolução do assunto.  -----------------------------  

Ora a Misericórdia de Trancoso não é dona nem proprietária 

desses terrenos.  -------------------------------------------------------  

Esta solução não e exequível de onde se deve depreender, q ue 

na verdade, não quer apoiar a construção do quartel de 

bombeiros, nem que o mesmo se construa.  -------------------------  

Assim, nada mais resta aos Bombeiros, em face da má vontade 

do Município, do que procurar uma solução exequível e que 

permita a construção do seu quartel de bombeiros.  --------------  

Lamenta-se, profundamente, que este Executivo, se sirva de 

todos os expedientes, para atrasar e dificultar o papel dos 

Bombeiros.  -------------------------------------------------------------  

Ora, o anterior executivo, quando apoiou a construção do 

quartel dos bombeiros de Vila Franca das Naves, tratou o  

assunto com descrição e eficácia, construindo as instalações . -  

É louvável a preocupação do Executivo, ao querer uma 

solução, que se contenha em limites financeiros razoáveis, mas 

se assim é, uma vez que os bombeiros é que são os detentores 

da candidatura,  então porque não diz, até que montante está 

disponível para comparticipar, parando com este autêntico 

folhetim! ---------------------------------------------------------------  

Aliás, não se compreende, que este Executivo, tenha adquirido 
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por 122.000€ mais IVA um terreno junto ao cemitério de 

Trancoso, sem saber, ainda, para que fim o adquiriu e não 

esteja disponível para comparticipar, em montante semelhante 

a aquisição do terreno para construção do quartel de 

bombeiros, já que estes, nada mais pedem, do que um valor 

semelhante!’  -----------------------------------------------------------  

Usando da palavra, o senhor vereador doutor Paulo Matias 

afirmou que não havia qualquer contradição entre os pareceres 

emitidos pelas diversas entidades e o que foi emitido pelos 

serviços técnicos da Câmara Municipal, pois aquelas entidades 

não se pronunciaram acerca da violação ou não do PDM  e que, 

embora a declaração de voto apresentada pelo senhor 

Presidente da Câmara, na última reunião do executivo, diga que 

aquela localização poderá violar aquele Plano, só a CCDRC  

poderá ou não confirmar essa hipótese. Continuando, o mesmo 

vereador referiu que ainda havia outra dúvida no processo, pois 

faltava saber se um promissor comprador tinha ou não 

legitimidade para pedir o licenciamento da obra. Acrescentou 

que tinha, na sua posse, um parecer da CCDRC, onde se conclui 

que esse promitente comprador não tem aquela legitimidade. 

Concluindo, afirmou que, se a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso insistir em proceder à 

construção, naquele local, se deveria pedir um parecer à 
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CCDRC, procurando resolver aquelas duas dúvidas, atrás 

referidas, existentes no executivo municipal e protegendo a sua 

atuação. ----------------------------------------------------------------  

Voltando a intervir , o senhor Presidente da Câmara procurou 

contrariar algumas afirmações feitas na declaração apresentada 

pela senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio, afirmando:  -  

‘- não é verdade que este executivo não queira apoiar a 

construção do novo quartel, como se pode concluir do meu 

esclarecimento público; ----------------------------------------------  

- grave é a comparticipação do projeto, junto do P .O.V.T., ter 

sido conseguida recorrendo a um contrato de comodato falso (o 

qual foi mostrado aos senhores vereadores, tendo -lhes lido 

algumas cláusulas do mesmo ); --------------------------------------  

- e o concurso e consequente adjudicação mantêm -se válidos, 

mudando a localização do investimento? As seis empresas 

concorrentes ao concurso não vão reagir? E  os custos 

acrescidos com os trabalhos a mais e o tratamento da zona 

envolvente quem os paga? -------------------------------------------  

- quanto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca 

das Naves, foram, hoje, pagos 60 ou 70 mil euros, referentes 

àquela construção, os quais estavam em divida, há mais de 3 

anos; -------------------------------------------------------------------  

quanto aos terrenos recentemente adquiridos, junto ao 
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cemitério de Trancoso, é opinião geral que o município terá 

feito um bom negócio, em termos financeiros e também 

ambientais, evitando-se a lixeira que ali existia. Este terreno 

poderá, eventualmente, ser uma solução para a localização do 

novo quartel dos Bombeiros Voluntários  de Trancoso; ----------  

- entendo que é de lamentar que alguém queira politizar 

instituições, como a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso .’  -------------------------------------------  

Intervindo o senhor vereador doutor Rogério Tenreiro afirmou 

que, uma vez que o P.O.V.T. aprovou a alteração de localização 

do novo quartel, o referido contrato de comodato já não teria 

qualquer importância.  ------------------------------------------------  

Ainda acerca do conteúdo da declaração de voto apresentada 

pela senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio, o senhor 

vereador doutor Paulo Matias disse que não era verdade que 

não se soubesse qual a finalidade a dar ao terreno adquirido, 

junto ao cemitério, tal como se poderia verificar na proposta  

que, na devida altura, os membros do PS presentes no executivo 

municipal apresentaram. Acrescentou que também não era 

verdadeira a afirmação de que o município se recusava a 

suportar o custo de um terreno de valor semelhante ao do que 

foi adquirido junto ao cemitério, porque o preço deste terreno 

licitado foi de 122.500€, enquanto que o valor que consta no 
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processo de licenciamento da obra é de 300.000€ e, como tal, 

se trata de valores bastante diferentes.  -----------------------------  

Voltando a usar da palavra, o senhor Presidente d a Câmara 

disse que lamentava que o senhor Presidente da Direção da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso não tivesse ouvido as recomendações que, em 28 do 

passado mês de março, o associado daquela Associação e 

também Presidente da Câmara, Amílcar Salvador, fez, alertando 

para alguma ponderação e bom senso e sugerindo que fosse 

retirada a proposta que veio a ser submetida à aprovação da 

Assembleia Geral daquela mesma Associação, exigindo um 

apoio financeiro do município  de 400.000€.  -----------------------  

O senhor Presidente da Câmara concluiu a sua intervenção, 

referindo que esperava colaboração por parte dos senhores 

vereadores do PSD, para que a comparticipação aprovada para 

aquele projeto, junto do P.O.V.T., não fosse perdida.  ------------  

Em resposta, o senhor vereador doutor Rogério Tenreiro 

afirmou que a colaboração referida pelo senhor Presidente o 

levava a dizer que se deveria solicitar, com toda a urgência 

possível, o parecer atrás referido, junto da CCDRC, de forma a 

que não se perca a comparticipação para o investimento.  --------  

Intervindo,  o senhor vereador doutor Paulo Matias afirmou que 

o processo tendente ao licenciamento da obra havia dado 
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entrada nos serviços camarários, na semana passada, e que, por 

isso, ainda não tinha havido tempo para solicitar esse parecer, 

até porque, na instrução do processo submetido a apreciação 

técnica, faltavam vários documentos de suporte ao mesmo.  -----  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Em seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento às deliberações 

aprovadas na reunião do executivo municipal do passado dia 16 

de julho, havia sido calculado o valor dos Fundos Disponíveis, 

para o corrente mês de julho, verificando-se que, no contexto 

das atuais condições definidas para o apuramento do valor em 

questão, existia à presente data  um valor positivo, tal como 

consta do mapa que anexou, no valor de 182.166,31€.  -----------  

Informava, no entanto, que deveriam ser asseguradas as 

condições para o cumprimento do disposto no nº. 2 do artigo 6º 

do Decreto-Lei 127/2012 de 21 de junho. --------------------------  

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

Licenças de Habitabilidade/Utilização:  --------------------------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 391 do 

Sector de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos 

que deu entrada nesta Câmara em 22 de julho de 2014, de Berta 

Adriana Rodrigues, residente na Rua da Esquerda, freguesia de 
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Valdujo, concelho de Trancoso, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para um arrumo 

agrícola, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 480 da 

freguesia de Valdujo, uma vez que o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número trinta e oito 

mil trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de mil 

novecentos e cinquenta e um. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

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

*A11*  De seguida, foi presente o requerimento número 404 do Sector 

de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos que deu 

entrada nesta Câmara em 25 de julho de 2014 , de José Augusto 

Delgado Oliva, residente na Avª de São Martinho, união das 

freguesias de Franca das Naves e Feital, concelho de Trancoso, 

na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença  de 

utilização para uma habitação, sita na Rua da Ponte, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 452 da União das Freguesias 

de Vila Franca das Naves e Feital,  uma vez que  a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de 

mil novecentos e cinquenta e um.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização.  --------  
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*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 412 do 

Sector de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos 

que deu entrada nesta Câmara em 28 de julho de 2014 , de Cesar 

Augusto Ribeiro, residente na Rua Prof. Aleu Saldanha - 

Trancoso, união das freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa 

Maria) e Souto Maior, concelho de Trancoso, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita no Lugar de Lage - Zabro, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 1130 da freguesia de Moreira 

de Rei, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número trinta e oito mil trezentos e 

oitenta e dois, de sete de Agosto de mil novecentos e cinquenta 

e um. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A13*  De seguida, foi presente o requerimento número 413 do Sector 

de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos que deu 

entrada nesta Câmara em 28 de julho de 2014 , de Cesar 

Augusto Ribeiro, residente na Rua Prof. Aleu Saldanha - 

Trancoso, união das freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa 

Maria) e Souto Maior, concelho de Trancoso, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma arrecadação, sita na Rua da Lage - Zabro, inscrita na 
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matriz predial urbana sob o artigo 1103 da freguesia de Moreira 

de Rei, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número trinta e oito mil trezentos e 

oitenta e dois, de sete de Agosto de mil novecentos e cinquenta 

e um. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 414 do 

Sector de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos 

que deu entrada nesta Câmara em 28 de julho de 2014, de 

Hermano da Cruz Oliveira Filipe, residente na Rua Principal - 

Sebadelhe da Serra, união das freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, concelho de Trancoso, na 

qualidade de proprietário, a solicitar isençã o de licença de 

utilização para uma habitação, sita na Rua da Corredoura, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 356 da união das 

freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e 

Terrenho, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número trinta e oito mil trezentos e 

oitenta e dois, de sete de Agosto de mil novecentos e cinquenta 

e um. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização.  --------  
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*A15*  De seguida, foi presente o requerimento número 418 do Sector 

de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos que deu 

entrada nesta Câmara em 30 de julho de 2014 , de Maria Odete 

Martins de Almeida Ferreira, residente na Praceta do Choupal, 

freguesia de Parede, concelho de Cascais, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita no Lugar das Naves, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 583 da União das Freguesias de 

Vila Franca das Naves e Feital, uma vez  que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois, de sete de Agosto de 

mil novecentos e cinquenta e um.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

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

*A16*  Análise, discussão e votação acerca do auto de medição de 

trabalhos nº 2, relativo à empreitada ‘Valorização do 

Património Românico na Envolvente Rural de Trancoso ’:  

Em seguida, foi presente informação prestada pelo se tor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pelo empreiteiro 

‘Ana Lopes & Alexandra Andrade, Limitada’ , no valor 

9.610,08€ , estava em conformidade com os trabalhos realizados 

em obra e com os preços unitários constantes na proposta . ------  
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A Câmara Municipal , em conformidade com a informação 

técnica prestada, deliberou aprovar o auto de medição, no 

valor de 9.610,08 euros.  ---------------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação acerca da revisão de preços 

provisória, relativa à empreitada ‘Requalificação de um 

Edifício para Casa do Bandarra ’: Em seguida, foi presente 

informação prestada pelo setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, a dar conta que, tendo 

efetuado a revisão de preços provisória, em virtude de ainda só 

se encontrarem publicados os índices relativos ao ano de 2013, 

referente à empreitada em epígrafe, se havia verificado que era 

nulo o valor da mesma. Informava, ainda, que a empresa 

adjudicatária havia concordado com o cálculo da mesma 

revisão de preços, tendo o diretor técnico da obra, o senhor 

engenheiro técnico José Luís da Silva Figueiredo , rubricado a 

referida revisão.-------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal , em conformidade com a informação 

técnica prestada,  deliberou aprovar a revisão de preços 

provisória, de montante nulo . --------------------------------------  

*A18*  Adjudicação da prestação de serviços para “Recolha de 

RSU’s no Concelho“, na sequência da apresentação do 

relatório final:  Em seguida, o júri do concurso referido em 

epígrafe, apresentou o relatório final que se transcreve na 
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íntegra:  -----------------------------------------------------------------  

-------------------- ‘RELATÓRIO FINAL -----------------------------  

------------------- (Artº. 148º do C.C.P.)  -----------------------------  

1 - INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------  

Apresentaram propostas seis concorrentes, os quais foram 

ordenados pela ordem de entrada e que foram os seguintes:  ----  

1-Ecoambiente S.A.; --------------------------------------------------  

2-Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. ; ----------------  

3-Focsa- Serviços de Saneamento Urbano de Portugal, S.A. ; ---  

4-Lurec-Limpeza Urbana e Reciclagem, S.A. ; ---------------------  

5-RRI-Recolha de Resíduos Industriais, S.A. ; ---------------------  

6-Lusagua-Serviços Ambientais, S.A.; -----------------------------  

2 - ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  -------------------  

2.1 - ANÁLISE DAS PROPOSTAS -----------------------------------  

Foi feita a verificação do conteúdo, formal e material, em 

conformidade com o caderno de encargos e com a legislação 

aplicável. Assim sendo, o Júri propõe a admissã o de todas as 

propostas que foram apresentadas.  ---------------------------------  

O Júri não solicitou aos concorrentes quaisquer 

esclarecimentos sobre as propostas apresentadas.  ---------------  

Após a análise das propostas, o Júri propõe a ordenação das 

mesmas, da mais alta pontuação para a mais baixa,  para 

efeitos de adjudicação.  -----------------------------------------------  
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Ordem de  

Entrada  
Concorren te  

Pontuação  

(VT)  

1 
Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 

S.A. 
32.20 

2 Luságua-Serviços Ambientais, S.A.  31.77 

3 
Focsa- Serviços de Saneamento Urbano de 

Portugal, S.A.  
29.08 

4 Ecoambiente S.A.  28.88 

5 Lurec-Limpeza Urbana e Reciclagem, S.A.  28.30 

6 RRI-Recolha de Resíduos Industriais, S.A.  28.24 
 

3 - AUDIÊNCIA PRÉVIA 

Tendo os concorrentes sido devidamente notificados, em 30 de 

junho de 2014, nos cinco dias seguintes, não foi submetida 

qualquer reclamação na plataforma onde decorre o 

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

No entanto, no dia 7 de julho o concorrente Luságua - Serviços 

Ambientais, S.A. enviou via correio eletrónico uma 

reclamação.  -----------------------------------------------------------  

O Júri entende que a mesma deve ser considerada e divulgada, 

visto que o prazo da contagem em sede de audiência prévia, 

terminaria não no dia 5 de julho mas sim no dia 7 de julho 

pelas 17:00h, tendo este prazo sido por lapso mal introduzido 

na plataforma.  --------------------------------------------------------  

3 - ANÁLISE DA RECLAMAÇÃO APRESENTADA  ----------------  

O Júri analisou a reclamação que se anexa ao presente 

relatório, apresentada pelo concorrente Luságua - Serviços 

Ambientais, S.A., tendo deliberado o seguinte:  -------------------  
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Relativamente ao alegado nos pontos 1 a 17, o Júri deliberou 

por unanimidade, considerar que o aduzido, não contem 

quaisquer novos elementos que sustentem a não concordância 

com a avaliação e pontuação atribuída pelo Júri e constante do 

Relatório Preliminar.  ------------------------------------------------  

Relativamente ao alegado nos pontos 18 a 24, o Júri, em face 

do previsto na cláusula 30º do caderno de encargos, de onde 

resulta a obrigatoriedade dos concorrentes respeitarem e 

cumprirem a lei,  em matéria constante da Lei Geral do 

Trabalho, deliberou por unanimidade, considerar que todas as 

propostas estavam em conformidade com o exigido na cláusula 

atrás referida, pelo que por esta razão, o Júri deliberou não 

atender ao pedido de exclusão do concorrente “SUMA”.  --------  

4 –  CONCLUSÃO -----------------------------------------------------  

O Júri deliberou por unanimidade, não dar provimento à 

referida reclamação sendo que a mesma não apresenta novos 

elementos que alterem a ordenação do re latório preliminar. ---  

Tendo ponderado, nos termos e com os fundamentos expostos, 

as observações efetuadas ao abrigo do direito de audiência 

prévia e tendo em conta o Relatório Preliminar, cujo conteúdo 

aqui se dá por reproduzido, o Júri elaborou o presente 

Relatório Final no qual considera manter a ordenação dos 

candidatos, constante do relatório preliminar e, considerando 
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que a proposta da empresa “Suma -Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente, S.A.” é a mais vantajosa, propõe -se que a Câmara 

Municipal, entidade competente para decidir, delibere pela 

adjudicação à empresa acima citada, pelo valor de € 

240.000,00 (Duzentos e quarenta mil euros), acrescidos da 

taxa de I.V.A. em vigor (6,00%). ’  -----------------------------------  

Em conformidade com o relatório final elaborado pelo júri do 

concurso, a Câmara Municipal deliberou adjudicar a 

prestação de serviços de recolha do RSU’s, no concelho de 

Trancoso, à firma ‘SUMA – Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente, SA’, pelo valor de 240.000€, devendo a empresa 

adjudicatária apresentar os documentos legalmente exi gidos.  -  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD, atendendo a 

que o montante de fundos disponíveis é de apenas 

182.166,31€.-----------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto o senhor Presidente da Câmara apresentou 

a seguinte declaração de voto:  --------------------------------------  

‘Relativamente  ao concurso de há um ano atrás, em que o custo 

mensal era de cerca de 17.500€, há uma poupança enorme, 

pois o custo mensal inerente a este concurso público é de 

apenas 10.000€.’  ------------------------------------------------------  

Intervindo, a senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio 

perguntou se os percursos e a period icidade dos mesmos eram 
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similares.  --------------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara  informou que sim 

e que iria entregar, aos senhores vereadores, mapa com esses 

itinerários.  -------------------------------------------------------------  

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

de parecer prévio vinculativo, para prestação de serviços de 

vigilância e segurança ,na feira de São Bartolomeu 2014:  Em 

seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta 

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

‘- Considerando que a Feira de São Bartolomeu é um evento 

secular e de enorme importância e impacto no concelho de 

Trancoso; --------------------------------------------------------------  

- Considerando que esta feira se encontra prevista no 

orçamento municipal do presente ano;  -----------------------------  

- Considerando que a realização da feira obriga a 

proporcionar as melhores condições de segurança aos 

feirantes, que no recinto da feira, guardam os seus produtos 

comerciais e outro tipo de equipamentos e aos vários milhares 

de visitantes da feira;  ------------------------------------------------  

- Considerando que a animação musical e em particular na 

edição deste ano da feira o facto de funcionar uma tend a DJ, 

que trará visitantes até de madrugada;  ----------------------------  

- Que nos termos do disposto no n° 4 do artigo 73° da Lei 83 -
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C/2013 de 31/12 carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

designadamente no que respeita a:  ---------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença;  -------------------------------------------------------  

- E que nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 11 do artigo 73° da Lei 83 -

C/2013 de 31/12, da competência do órgão executivo; -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços de vigilância 

e segurança da Feira de São Bartolomeu, edição de 2014.  ------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 15.000,00 €. ’  ------  

A Câmara Municipal, em conformidade  com o previsto no 

artigo 73º, nomeadamente nos seus n
os

 4 e 11, da Lei nº 83-

C/2013 de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável destinado a esta contratação de serviços.   

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emi ssão 

de parecer prévio vinculativo, para prestação de serviços 

respeitantes ao aluguer e montagem da vedação na feira de 

São Bartolomeu:  Em seguida, o senhor Presidente da Câmara 

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

‘- Considerando que a Feira de São Bartolomeu é um evento 

secular e de enorme importância e impacto no concelho de 
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Trancoso; --------------------------------------------------------------  

- Considerando que esta feira se encontra prevista no 

orçamento municipal do presente ano;  -----------------------------  

- Considerando que a realização da feira obriga a 

proporcionar as melhores condições de segurança aos 

feirantes, que no recinto da feira, guardam os seus produtos 

comerciais e outro tipo de equipamentos;  -------------------------  

- Que nos termos do disposto no n° 4 do artigo 73° da Lei 83 -

C/2013 de 31/12 carecem de parecer prévio vinculativ o, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

designadamente no que respeita a:  ---------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença;  -------------------------------------------------------  

- E que nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 11 do artigo 73° da Lei 83-

C/2013 de 31/12, da competência do órgão executivo; -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação  de serviços de vedação 

da Feira de São Bartolomeu, edição de 2014.  ---------------------  

À contabilidade para cabimentar o valor 5.000.000€. ’  ----------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 73º, nomeadamente nos seus n
os

 4 e 11, da Lei nº 83-

C/2013 de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio 
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vinculativo favorável destinado a esta con tratação de serviços.   

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, para prestação de serviços 

respeitantes ao aluguer e montagem do pórtico de entrada 

na feira de São Bartolomeu:  Em seguida, o senhor Presidente 

da Câmara apresentou a proposta que se transcreve na íntegra:  -  

‘- Considerando que a Feira de São Bartolomeu é um evento 

secular e de enorme importância e impacto no concelho de 

Trancoso; --------------------------------------------------------------  

- Considerando que esta feira se encontra prevista no 

orçamento municipal do presente ano;  -----------------------------  

- Considerando que a realização da feira obriga a 

proporcionar as melhores condições de segurança aos 

feirantes, que no recinto da feira, guardam os seus produtos 

comerciais e outro tipo de equipamentos;  -------------------------  

- Que nos termos do disposto no n° 4 do artigo 73° da Lei 83 -

C/2013 de 31/12 carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

designadamente no que respeita a:  ---------------------------------  

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de 

tarefa e avença; -------------------------------------------------------  

- E que nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n° 11 do artigo 73° da Lei 83 -
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C/2013 de 31/12, da competência do órgão executivo; -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços relativa ao 

pórtico de entrada da Feira de São Bartolomeu, edição de 

2014. -------------------------------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 5.000,00 €. ’  -------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 73º, nomeadamente nos seus n
os

 4 e 11, da Lei nº 83-

C/2013 de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável destinado a esta contratação de serviços.   

*A22*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

despachos relativos a processos de despesa:  --------------------  

De seguida, foram presentes vários processos de despesa com 

despachos de autorização e que constam da relação segu inte: ---  

Processos de despesa enviados a despacho –  informação 1469: -  

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 

Almoço de trabalho com a Srª Presidente da CCDRC Rq.508 21-07-2014 130,00 € 

Oferta de produtos regionais Rq.509 21-07-2014 27,50 € 

Tarja para Dia Municipal do Idoso Rq.510 21-07-2014 92,25 € 

Aquisição de 400 bonés para Dia Municipal do Idoso Rq.511 21-07-2014 442,80 € 

Ligação/fornecimento de energia eléctrica -Feira S. Bartolomeu 2014 Rq.520 22-07-2014 4.500,00 € 

Revisão máquina JCB 40-NH-35 Rq.521 22-07-2014 257,70 € 

Aquisição de material para reparação expositores Rq.522 22-07-2014 387,45 € 

Aquisição Filtro de óleo para viatura 80-EI-83 Rq.523 22-07-2014 11,87 € 

Aquisição de capas Mod-1018 para serviço de Obras Particulares Rq.524 22-07-2014 110,70 € 

Aquisição de Bicos para JCB 40-NH-35 Rq.525 22-07-2014 113,65 € 

Aquisição de plantas para arranjos de vários espaços verdes Rq.526 22-07-2014 678,00 € 

Aquisição de óleo Stihl para stock Rq.527 22-07-2014 159,90 € 

Aquisição de diversa sinalização Rq.528 22-07-2014 1.098,51 € 

Aquisição de material para o limpa bermas ORSI 500 Rq.529 22-07-2014 742,43 € 

Aquisição de ração para centro de recolha de animais Rq.530 22-07-2014 307,50 € 

Almoço para o Dia Municipal do Idoso Rq.533 22-07-2014 2.460,00 € 

Reforço de estimativa 91-CTT 23-07-2014 300,00 € 

Reforço de estimativa 94-PT Veter 23-07-2014 50,00 € 

Reforço de estimativa 96-PT Armaz 23-07-2014 25,00 € 

Reforço de estimativa 102-EDP 23-07-2014 200,00 € 

Reforço de estimativa 109-EDP 23-07-2014 2.500,00 € 

Reforço de estimativa 111-EDPCom 23-07-2014 170,00 € 

Reforço de estimativa 114-Repsol 23-07-2014 1.995,00 € 

Reforço de estimativa 115-Repsol 23-07-2014 200,00 € 
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Reforço de estimativa 119-Repsol 23-07-2014 1.200,00 € 

Reforço de estimativa 120-Repsol 23-07-2014 815,00 € 

Reforço de estimativa 121-Repsol 23-07-2014 4.000,00 € 

Reforço de estimativa 123-Repsol 23-07-2014 1.960,00 € 

Aquisição de material de higiene e limpeza - stock Rq.534 24-07-2014 325,21 € 

Aquisição de 1 bateria para viatura 88-63-BQ Rq.535 24-07-2014 118,15 € 

Aquisição de 1 cabo de cabeça para limpa bermas ORSI 500 Rq.536 24-07-2014 153,75 € 

Aquisição de spray cola para juntas Rq.537 24-07-2014 7,38 € 

Aquisição de material para máquinas roçadoras Rq.538 24-07-2014 169,74 € 

Aquisição de tubo hidráulico para JCB 40-NH-35 Rq.539 24-07-2014 55,35 € 

Aquisição de material para máquina newholland 33-OU-01 * Rq.540 24-07-2014 190,65 € 

Manutenção de relvado sintético Rq.541 24-07-2014 5.750,25 € 

Emolumentos do Tribunal de Contas 666 24-07-2014 157,91 € 

Aquisição de Rede Sombra Rq.544 28-07-2014 370,00 € 

Aquisição de Tubos Galvanizados Rq.545 28-07-2014 331,44 € 

Aquisição de material para viatura 87-08-CX Rq.547 28-07-2014 25,36 € 

Aquisição de silicone de juntas para viatura 87-08-CX Rq.548 28-07-2014 8,43 € 

Cobrança de Portagens 677 29-07-2014 13,51 € 

Aquisição de desengordurante para serviço oficina Rq.549 29-07-2014 146,86 € 

Aquisição de chave Tork Rq.550 29-07-2014 12,98 € 

Aquisição de Bits Rq.551 29-07-2014 15,99 € 

Aquisição de peças viatura matricula OC-60-12 Rq.552 29-07-2014 151,45 € 

Aquisição de lubrificantes Rq.553 29-07-2014 92,50 € 

Aquisição de diverso material para stock - serviço de obras Rq.554 29-07-2014 497,19 € 

Aquisição de cabo e disjuntores para a iluminação do parque Rq.555 29-07-2014 323,74 € 

Total 33.853,10 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipa l deliberou, 

por maioria, ratificar os despachos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD , 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

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

*A23*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho:  -----------------------------------------  

De seguida, foram presentes alguns processos de despesa já 

paga, através de despacho, constantes da relação que se segue : -  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 

833 Leonel da Silva Cruz 
Fatura de serapilheira para 

reparação tasquinhas 
760,00€ 28-07-14 

1118 Alexandre José Branquinho Linhares 
Fatura de pneus veiculo 

73-HG-81 
303,81€ 16-07-14 

1119 Alexandre José Branquinho Linhares 
Faturas de pneus veiculos 

88-96-QF e 59-30-BT 
965,20€ 16-07-14 

1120 Alexandre José Branquinho Linhares 
Fatura válvula para 

retroescavadora 
18,45€ 16-07-14 

1121 Alexandre José Branquinho Linhares 
Fatura camará de ar 

veiculo 59-30-BT 
27,68€ 16-07-14 

1124 Carlos Batista Fernandes 
Reparação suporte talheres 

- EBI 
123,00€ 21-07-14 
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1129 Francisco Luis Gomes dos Santos Fatura de um motoserra 485,90€ 23-07-14 

1135 Lúcia Maria Faria Saraiva Fonseca 
Almoço divulgação Festa 
da História 

500,00€ 21-07-14 

1136 Marcelo Pimenta, Lda 

Faturas de bonés e de 

peças de cristal 

gravadas - Feriado 
Municipal 

533,21€ 16-07-14 

1137 Marcelo Pimenta, Lda 

Fornecimento de Tarjas 

para outdoor- Feira 
Medieval e de material 

para participação na FIT 

3.332,81€ 16-07-14 

1138 Maria da Luz Gomes-Unipessoal, Lda Fatura de roçadoras e 

motoserra 
1.730,00€ 21-07-14 

1139 Maria da Luz Gomes-Unipessoal, Lda Fatura de material para 

reparação do corta sebes 
57,70€ 21-07-14 

1140 Maria da Luz Gomes-Unipessoal, Lda Fatura de material para as 

roçadoras 
550,01€ 21-07-14 

1142 N Funções Produções Gráficas Lda 
Fatura de placa 

publicitária 
86,10€ 16-07-14 

1157 
Tabacobeira, Com. Art. Tabacaria 

e Cafetaria, Lda 

Fatura de spray mata 
moscas 

54,12€ 17-07-14 

1158 Tintas Varmol, Lda 

Fatura de material 

para reparação do 

espaço adjacente ao 

Posto de Turismo 

53,82€ 28-07-14 

1181 
Gasin II - Gases Industriais, 

Unipessoal, Lda 

Fornecimento de Gaz 

protar 
211,98€ 21-07-14 

1189 
Sicó Formação - Sociedade de 

Ensino Profissional, SA 

Prestação de serviços de 

formação 
1.607,28€ 25-07-14 

1212 Agrupamento de Escolas de Trancoso 
Pagamento de refeições 1o 

Ciclo 
1.255,30€ 16-07-14 

1213 Agrupamento de Escolas de Trancoso 
Pagamento de refeições 

pré-escolar 
100,65€ 16-07-14 

1214 Agrupamento de Escolas de Trancoso 
Pagamento de refeições 

pré-escolar 
73,60€ 16-07-14 

1216 António José Baracas 
Pagamento prestação 

acordo juros 
21.143,05€ 16-07-14 

1217 
Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes, IP 

Renovação de licença e 

Certificado de 

transporte de crianças 

veiculo 11-FB-38 

130,00€ 28-07-14 

1218 
EDP Comercial - Comercialização 

de Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia 
elétrica 

186,61€ 16-07-14 

1219 
EDP Comercial - Comercialização 

de Energia, S.A. 

Fatura de fornec. energia 

elétrica 
550,17€ 16-07-14 

1220 Torres & Filho, Lda 
Inspeção do veiculo 70-
14-NR 

30,54€ 16-07-14 

1221 Torres & Filho, Lda 
Inspeção do veiculo 60-

AC-36 
30,54€ 16-07-14 

1223 
ECOAMBIENTE - Consultores de 
Engenharia, Gestão Prestação 

Serviços, S.A. 

Recolha e transporte de 

Resíduos 
12.667,00€ 16-07-14 

1225 Torres & Filho, Lda 
Reinspeção veiculo 53-35-
CF 

7,66€ 16-07-14 

1226 Rodocôa- Transportes, SA Fatura de transporte 316,80€ 16-07-14 

1227 
Tabacobeira, Com. Art. Tabacaria 

e Cafetaria, Lda 

Lanche convívio - Feriado 

Municipal 
2.600,00€ 17-07-14 

1228 Espectro - Sistemas de Informação, SA 
Renovação licença 
Antivírus 

362,85€ 16-07-14 

1229 Espectro - Sistemas de Informação, SA 
Renovação licença 

Antivírus 
58,06€ 16-07-14 

1230 Espectro - Sistemas de Informação, SA 
Renovação licença 
Antivírus 

14,51€ 16-07-14 

1231 Espectro - Sistemas de Informação, SA 
Renovação licença 

Antivírus 
304,79€ 16-07-14 

1232 Espectro - Sistemas de Informação, SA 
Renovação licença 
Antivírus 

43,54€ 16-07-14 

1233 Espectro - Sistemas de Informação, SA 
Renovação licença 

Antivírus 
43,54€ 16-07-14 

1234 Espectro - Sistemas de Informação, SA 
Renovação licença 

Antivírus 
290,28€ 16-07-14 

1235 Espectro - Sistemas de Informação, SA Renovação licença 43,54€ 16-07-14 
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Antivírus 

1236 
Centro Social Paroquial de Vila 

Franca das Naves 

Pagamento parte protocolo 

22/2014 
2.000,00€ 16-07-14 

1237 Ângela Maria Belo dos Santos Apoio transporte escolar 227,50€ 16-07-14 

1238 Emilia da Silva Abilio Apoio transporte escolar 100,00€ 25-07-14 

1241 Frente ao Frio, Lda Fatura de reparação de 
toldes 

453,87€ 21-07-14 

1242 César Augusto Ribeiro 
Fatura de material didático 

- EBI 
328,28€ 21-07-14 

1243 Gavis - Soe. Rep. de Automóveis, S.A. 
Revisão dos 430.000 Km 
veiculo 73-HG-81 

440,87€ 21-07-14 

1244 Betorel, Lda 
Inspeção B veiculo 11-FB-

38 
106,64€ 18-07-14 

1245 PT Comunicações, S.A. Fatura de comunicações 12,29€ 21-07-14 

1262 

Associação Humanitária 

Bombeiros Voluntários de V. F. 

Naves 

Pagamento parte do 

protocolo 2/2014 
2.500,00€ 22-07-14 

1263 
Raia Histórica - Associação 

Desenv. Nordeste da Beira 

Pagamento parte do 

protocolo 7/2014 
2.500,00€ 22-07-14 

1264 Rodocôa- Transportes, SA 
Fatura de transportes 

escolares 
13.780,00€ 22-07-14 

1265 Viuva Carneiro & Filhos, Lda 
Fatura de transportes 
escolares 

11.024,00€ 22-07-14 

1266 
EAVT - Emp. Autom. Viação Turismo, 

Lda 

Fatura de transportes 

escolares 
2.756,00€ 22-07-14 

1267 Táxi Vieirinha, Lda Transporte - CERCIG 186,00€ 23-07-14 

1268 Germano Bento Santos 
Faturas de transporte 
escolar 

520,00€ 23-07-14 

1269 
União das Freguesias de Vila Franca 

das Naves e Feital 

Pagamento parte do 

protocolo 10/2014 
1.917,00€ 25-07-14 

1270 Grupo Desportivo de Trancoso 
Pagamento parte do 
protocolo 11/2014 

5.400,00€ 25-07-14 

1271 
Encanta-Restauração e Serviços 

de Trancoso, Lda 

Pagamento de refeições 1o 

ciclo 
4.021,76€ 23-07-14 

1272 
Encanta-Restauração e Serviços 

de Trancoso, Lda 

Pagamento de refeições 

pré-escolar 
4.376,92€ 23-07-14 

1273 Companhia de Seguros Allianz, S.A. Pagamento de seguros 223,78€ 22-07-14 

1300 
Aguas da Teja - Soe. Cone. Sist. 

Abast. Dist. de Águas, S.A. 
Fatura de fornec. de água 17,90€ 21-07-14 

1304 Repsol Gás Portugal, S. A. 
Fornecimento gás - 

Pavilhão Multiusos 
2.359,69€ 25-07-14 

1337 António José Ba raças 
Pagamento prestação 

acordo juros 
21.143,05€ 25-07-14 

1357 
Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes, IP 

Renovação de licença e 

Certificado de 

transporte de crianças 
veiculo 11-FB-39 

130,00€ 28-07-14 

1358 Betorel, Lda 
Inspeção B veiculo 11-FB-

39 
106,64€ 28-07-14 

1359 Torres & Filho, Lda 
Inspeção veiculo 56-AG-
03 

30,54€ 28-07-14 

1360 
Jardim da Rua - Comércio de Plantas, 

Lda 
Faturas de plantas 502,06€ 28-07-14 

1361 Tintas Varmol, Lda 

Fatura de material 
para pintura das 

paredes do Hall 

do Município 

521,66€ 28-07-14 

1368 

TEGEC - Trancoso Eventos 

Empresa Municipal Gestão Equip. 

Cult. e Lazer, EEM 

Reposição de Equilíbrio 

Financeiro - parcial 
155.000,00€ 29-07-14 

1375 PT Comunicações, S.A. Fatura de comunicações 12,29€ 30-07-14 

1377 Tribunal de Contas Cobrança de Emolumentos 157,91€ 30-07-14 

1379 
Raia Histórica - Associação 

Desenv. Nordeste da Beira 

Pagamento resto do 

protocolo 52/2013 
5.000,00€ 30-07-14 

1378 PORTVIAS - Portagens de Vias, SA Pagamento de portagens 13,51€ 31-07-14 

Total 289.524,26 €  

 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 
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o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal deliberou,  

por maioria, ratificar os pagamentos constantes da relação 

anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, 

por considerarem não existir montante suficiente de fundos 

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

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco não participou na 

discussão e votação da ordem de pagamento nº 1368 , tendo, 

neste caso, o senhor Presidente da Câmara exercido o voto de 

qualidade --------------------------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação relativas ao alargamento do 

horário de funcionamento de diversos estabelecimentos, 

durante o período da feira de São Bartolomeu:  Em seguida, o 

senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta que s e 

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

‘- Considerando que a Feira de S. Bartolomeu se realiza de 15 

a 24 de agosto de 2014, proponho que, à semelhança do que 

aconteceu no ano anterior, fosse alargado o período de 

funcionamento dos estabelecimentos de cafés, cafetarias , 

cervejarias, pastelarias, restaurantes, pizarias, tabernas, casas 

de pasto, bares e pubs, até às 04:00 horas, a vigorar durante o 

período da citada feira;  ----------------------------------------------  

- Considerando o disposto no n° 2 do artigo 10°, do 

Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcion amento dos 
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Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 

Serviços do Concelho de Trancoso, proponho que seja fixado 

um horário de funcionamento mais alargado para alguns tipos 

de estabelecimentos, enquanto vigorar o período da citada 

feira. -------------------------------------------------------------------  

Ademais, face à circunstância de o Município de Trancoso ser 

coorganizador da feira de São Bartolomeu e atendendo à 

importância estratégica e caráter tradicional deste certame, 

como evento impulsionador das sinergias locais e regionais, 

proponho que a Câmara Municipal isente do pagamento das 

taxas respeitantes às licenças necessárias, designadamente as 

resultantes do licenciamento dos divertimentos e diversões a 

instalar na mesma feira, bem como, as licenças relativas às 

tasquinhas e restaurantes que se encontre m dentro do recinto.’   

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do nº 2 do artº. 

10º do Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e 

Prestação de Serviços do Concelho de Trancoso, aprovar, a 

proposta apresentada, alargando o período de funcionamento 

para os estabelecimentos aí referidos, enquanto durar a Feira 

de S. Bartolomeu.  ----------------------------------------------------  

Por outro lado, a Câmara Municipal deliberou, ainda, aprovar 

as isenções de taxas previstas na proposta apresentada.  -------  
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*A25*  Análise, discussão e votação relativas à fixação de um dia de 

comercialização destinado aos feirantes, durante o período 

da feira de São Bartolomeu:  Em seguida, o senhor Presidente 

da Câmara apresentou a proposta que se transcreve na íntegra:  -  

‘- Considerando que a Feira de S. Bartolomeu se realiza de 15 

a 24 de agosto de 2014;  ----------------------------------------------  

- Considerando que o mercado semanal do dia 15 de agosto, 

sexta-feira, foi antecipado para o dia 14 de agosto;  -------------  

- Considerando ser habitual permitir a comercialização de 

mais um dia aos feirantes habituais do mercado semanal, 

durante o decurso da Feira de S. Bartolomeu; --------------------  

Proponho, que seja concedido comercializar, aos feirantes 

habituais do mercado semanal, no dia o dia 21 de agosto de 

2014, para além dos mercados semanais de 14 e 22 do mesmo 

mês.’--------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A26*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preços de ingresso na feira de São Bartolomeu:  Em 

seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta 

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

‘- Considerando que a Feira de S. Bartolomeu se realiza de 15 

a 24 de agosto de 2014;  ----------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 4  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    31 -0 7 -2 0 1 4  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Tendo em conta que o Municipio tem, em orçamento, algumas 

despesas associadas a esta feira, tendo ainda em conta o 

reforço financeiro, vem desta forma recolher a receita oriunda 

da bilheteira.  ----------------------------------------------------------  

Proponho então que sejam cobrados nos seguintes dias:  --------  

Dia 15 – 2€ a entrada;  -----------------------------------------------  

Dia 16 – 2,5€ a entrada;  ---------------------------------------------  

Dia 19 – 2€ a entrada;  -----------------------------------------------  

Dia 22 – 2,5€ a entrada;  ---------------------------------------------  

Dia 23 – 2,5€ a entrada.’  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A27*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

concessão de transporte para a CERCIG (Guarda):  Em  

seguida, foi presente o requerimento número 2105 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 21 do corrente mês de julho, 

de Amélia de Jesus Santos Paulos Domingues, residente em 

Venda do Cêpo a solicitar , à semelhança do que aconteceu em 

anos anteriores,  o transporte de seu filho deficiente , Marcelo 

Henrique Santos Domingues para a Cercig da Guarda, com ida 

às segundas-feiras e regresso às sextas-feiras, já a partir do 

próximo mês de agosto, informando ainda, que  este aluno tem 

beneficiado do transporte em táxi, sempre com o motorista José 
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Vieira (da empresa Táxi Vieirinha, Limitada. com sede nesta 

cidade), por ser difícil a adaptação de seu filho a pessoas 

estranhas.  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, à semelhança do que vem sendo feito 

em anos anteriores, deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo favorável, destinado a esta contratação d e 

serviços, durante ocorrente ano de 2014, em conformidade 

com o previsto no art.º 73º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de 

dezembro, assegurando o serviço solicitado adjudicando o 

mesmo à empresa Táxi Vieirinha, Limitada, pelo valor de 

46,50€ por dia.  --------------------------------------------------------  

*A28*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

concessão de transporte especial destinado a uma aluna com 

deficiência:  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou agendar este assunto para 

uma próxima reunião do executivo, a fim de o mesmo poder 

ser melhor estudado.  -------------------------------------------------  

*A29*  Análise, discussão e votação relativas a ratificações de 

despachos referentes a ‘ofertas de material’ : Em seguida,  

foram presentes os pedidos de oferta de material seguintes:  ----  

- Entregues ao senhor Zé Clemente 1 livro ‘Trancoso a 

Presença Viva da História ’ e 1 livro ‘As bodas de D. 

Dinis e Isabel de Aragão em Trancoso’ , para oferta à 
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Casa da Beira Alta que visitou  Trancoso, no âmbito da 

Festa da História.  ---------------------------------------------  

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco exarou o 

seguinte despacho ‘Autorizado’.  ----------------------------  

- Entregues no Gabinete de Apoio à Presidência 3 sacos 

com 3 medalhas com o brasão de Trancoso, para oferta 

aos ranchos participantes no VII Festival de Folclores, a 

realizar em Palhais, no dia 27 de julho.  --------------------  

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco exarou o 

seguinte despacho ‘Autorizado’.  ----------------------------  

- Entregues à doutora Carla Gamboa 9 medalhas com o 

brasão de Trancoso, para oferta ao Rotary Club de 

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

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco exarou o 

seguinte despacho ‘Autorizado’.  ----------------------------  

- Entregues 30 sacos com folhetos e 30 livros ‘As bodas de 

D. Dinis e Isabel de Aragão em Trancoso’, para oferta 

aos alunos do 1º ciclo das Barrocas, do Agrupamento de 

Escolas de Aveiro, que visitaram Trancoso e Fiães, com 

os professores e pais / encarregados de educação, no 

âmbito da inauguração da Escola Museu de Fiães. --------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte 

despacho ‘Autorizado’.  --------------------------------------  
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- Entregue um saco com 1 livro ‘Trancoso a Presença Viva 

da História’, para oferta ao doutor Freitas Gomes, que 

vai participar na conferência ‘A família e o seu papel na 

promoção e proteção de crianças e jovens e prevenção 

das situações de risco’, que vai decorrer no Convento de 

São Francisco.  ------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte 

despacho ‘Autorizado’.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar os despachos 

relativos às ofertas de material constantes nas informações.  --  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio 

financeiro: ------------------------------------------------------------  

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 1421 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 5 do passado mês de 

junho, da Sociedade de Instrução e Recreio Cogulenses , com 

sede em Cogula, a solicitar isenção de pagamento de taxas 

referentes ao evento, patrocínio, colocação de um palco 8 x 3 

com cobertura em rede de sombra e um quadro elétrico,  para a 

realização de um evento para  os seus associados e comunidade 

envolvente –  1º Encontro Motard de Cogula, no próximo dia 2 

de agosto, pretendendo, assim, reforçar laços, o contato entre 

motards e fomentar o conhecimento entre associados e 

comunidade, bem como expandir o nome do concelh o de 
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Trancoso. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro no montante de 250€, mediante  a celebração 

de protocolo, tendo votado contra os senhores vereadores do 

PSD, doutor Augusto Rente, doutora Cristina Inocêncio e 

doutor Rogério Tenreiro, por considerarem insuficiente o 

montante dos fundos disponíveis.  ----------------------------------  

*A31*  De seguida, foi presente o requerimento número 2217 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 28 do corrente mês de 

julho, do Grupo Recreativo de Moreira de Rei, a solicitar a 

atribuição de um subsídio, no montante de 1.000€, para 

aquisição de uma banca e de um fogão, para a confeção de 

refeições, em eventos de confraternização geracional que, 

frequentemente, leva a efeito.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro no montan te de 850€, mediante a celebração 

de protocolo, tendo votado contra os senhores vereadores do 

PSD, doutor Augusto Rente, doutora Cristina Inocêncio e 

doutor Rogério Tenreiro, por considerarem insuficiente o 

montante dos fundos disponíveis.  ----------------------------------  

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 2226 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 29 do corrente mês de 

julho, da Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das 
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Naves, a solicitar um subsídio de 6.000€ para execução de 

obras de arranjo e recuperação do polidesportivo, junto ao 

estádio do Picoto.  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar um 

apoio financeiro no montante de 5.000€, mediante a 

celebração de protocolo, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, doutor Augusto Rente, doutora  Cristina 

Inocêncio e doutor Rogério Tenreiro, por considerarem 

insuficiente o montante dos fundos disponíveis.  -----------------  

Dado a senhora vereadora doutora Ivone Mouco se ter abstido  

nesta votação, com apresentação da seguinte declaração de 

voto, o senhor Presidente  da Câmara exerceu o voto de 

qualidade.  -------------------------------------------------------------  

‘Abstenho-me quanto a este subsídio porque:  ---------------------  

- O Grupo Desportivo de Vila Franca das Naves, tal como o 

Grupo Desportivo de Trancoso, têm já atribuído um subsídio 

anual, no orçamento deste município. Tendo em conta que o 

município tem encargos anuais com os transportes que lhes 

disponibiliza, não considero que seja legítima mais uma 

atribuição monetária.  ------------------------------------------------  

Cabe a estas associações gerirem o seu orçamento’.  -------------  

*A33*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata, 
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sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

executoriedade imediata . ---------------------------------------------  

*A34*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovada s por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A35*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em 

minuta e que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara 

e pelo Diretor de Departamento  que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 

 
 

 


