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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 10 DE SETEMBRO DE 2014. -----------------  

*A1* Aos 10 dias do mês de setembro 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 João Rodrigues e doutor Augusto Rente. ---------  

*A2* Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

da senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio. ----------------  

*A3* Às 11,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4* 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 28 

do passado mês de agosto 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, com a abstenção do senhor 
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vereador Eduardo Pinto, por não ter estado presente nessa 

reunião, foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do 

edifício dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no 

site do Municipio. ----------------------------------------------------  

*A5* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 172, datado de 9 do corrente mês de setembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 1.088.204,34 €; ------------------  

- Operações não Orçamentais: 177.483,10 €. ----------------  

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

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

Presidente da Câmara para agradecer, aos senhores vereadores, 

toda a disponibilidade manifestada em antecipar, algumas 

horas, a reunião do executivo, justificando que tal alteração se 

ficou a dever ao facto de, pelas quinze horas, ter de estar 

presente numa reunião da Comunidade Intermunicipal,  em 

Celorico da Beira. ----------------------------------------------------  

*A7* Seguidamente, interveio o senhor vereador doutor João 

Rodrigues para, levantando algumas dúvidas, formular algumas 

questões, acerca da tenda de animação que funcionou no recinto 

da Feira de São Bartolomeu, tendo dito: ‘tive conhecimento de 

uma reunião havida com os representantes das quatro 
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empresas de Trancoso que foram convidadas a apresentar 

proposta, tendo em vista a animação da Feira de São 

Bartolomeu. O que lhes foi dito? Parece-nos estanho que, 

tendo sido feito os convites, numa sexta-feira, vinte e cinco de 

julho, os concorrentes tivessem que responder até segunda-

feira, ficando só com os dias do fim-de-semana para contratar 

os DJ que vieram a prestar serviço na tenda. Tudo isto nos 

parece grave, levantando algum clima de suspeição, até porque 

se diz que as bebidas a serem consumidas já estavam 

contratadas. A exploração do funcionamento da tenda não 

estaria já adjudicada? Além disso, gostaríamos que nos fosse 

disponibilizado um exemplar completo do caderno de 

encargos.’ -------------------------------------------------------------  

Intervindo, o senhor vereador doutor Paulo Matias afirmou que 

o senhor vereador doutor João Rodrigues, em vez de referir ‘até 

porque se diz’, deveria era especificar quem é que, na 

realidade, diz. ---------------------------------------------------------  

Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara esclareceu 

que, efetivamente, haviam sido recebidos, nos serviços do 

município, os proprietários dos quatro bares convidados a 

apresentar proposta e que lhes havia sido explicada toda a 

situação e a transparência em que tinha decorrido o concurso. 

Acrescentou que os mesmos haviam sido informados que, na 
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realidade, o prazo de concurso havia sido exíguo, mas que não 

tinha havido possibilidade de disponibilizar mais tempo. 

Continuando, referiu que as objeções do senhor vereador não 

faziam qualquer sentido e que lhe custava acreditar que a 

empresa a quem veio a ser feita a adjudicação fosse contratar 

os DJ, sem conhecer a decisão do executivo. ----------------------  

ORDEM DO DIA 

*A8* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: Em 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 

conta que, dando cumprimento ao disposto no nº 1 do artigo 7º 

do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho, havia sido 

calculado o valor dos Fundos Disponíveis para o mês de 

setembro de 2014, verificando-se que, no contexto das atuais 

condições definidas para o apuramento do valor em questão, 

existe, à presente data, um valor positivo, tal como consta do 

mapa que anexou, no valor de 205.980,85€. -----------------------  

Informava ainda que, na determinação do valor dos Fundos 

Disponíveis, haviam sido observadas as disposições legais 

constantes da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei 

127/2012 de 21 de junho e as deliberações que a este respeito 

foram assumidas, em sede de reunião de executivo municipal,  

na sessão ordinária realizada no passado dia 16 de julho, bem 

como o despacho exarado pelo senhor Presidente da Câmara em 



 
 

Ata  n . º    1 7  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    10 -0 9 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

5 de agosto último. ---------------------------------------------------  

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

*A9* Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 487 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 3 do corrente 

mês de setembro, de Manuel Valentim Santos, residente em 

Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita na rua 

da Escola, em Póvoa do Concelho, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 419, da freguesia de Póvoa do Concelho,  

uma vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A10*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

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

Seguidamente, foram presentes vários processos de despesa 

com despachos de autorização e que constam da relação 

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

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Aquisição de mesa digitalizadora (Tablet Stylus Pen) - Correção 
estimativa 

Req.617 21-08-2014 18,33 € 

Alteração horários de relógios astronómicos - Pav. Multiusos e Rua 
dos Borr 

Req.623 28-08-2014 31,41 € 

Serviço de religação de 3 focos IP - Lajinhas e largo do Espanadal 
(U. Freg. V 

Req.624 28-08-2014 47,12 € 

Serviço de religação de 1 foco IP, EN 102 - Qt3 Bar (U. Freg. 
Freches e Torre: 

Req.625 28-08-2014 15,71 € 

Serviço de religação de 2 focos IP, EN 102 - Cogula Req.626 28-08-2014 31,41 € 
Ampliação elétrica - Rua Principal - Torres Req.627 28-08-2014 268,26 € 
Desvio/Modificação de rede BT - Qt3 Conde (Trancoso) Req.628 28-08-2014 342,63 € 
Ampliação elétrica - Lugar da Lameira - Póvoa do Concelho Req.629 28-08-2014 664,20 € 
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Aquis. de bomba de drenagem p/ ETAR de Rio de Moinhos Req.630 28-08-2014 1.500,00 € 
Alinhamento de direção OC-60-12 Req.631 28-08-2014 15,38 € 
Reinspeção OC-60-13 Req.632 28-08-2014 7,66 € 
Reparação 79-94-LM Req.633 28-08-2014 839,80 € 
Revisão 52-GN-34 Req.634 28-08-2014 161,88 € 
Aquis. de soalho p/ reparação de escadas do edifício CMT Req.635 28-08-2014 28,78 € 
Limpeza de fossas sépticas Castaíde, Miguel Choco e Trancoso Req.636 28-08-2014 1.328,40 € 
Indemnizações por prejuízos causados 755 29-08-2014 757,68 € 
Indemnizações por prejuízos causados 756 29-08-2014 561,74 € 
Indemnizações por prejuízos causados 740 29-08-2014 185,00 € 
Indemnizações por prejuízos causados 738 29-08-2014 185,00 € 
Indemnizações por prejuízos causados 739 29-08-2014 185,00 € 
Religação contador Estação Elevatória de Benvende Req.639 29-08-2014 120,00 € 
Fornecimento de energia Estação Elevatória de Benvende Req.640 29-08-2014 200,00 € 
Reparação do balde da frente máquina Newholland Req.642 29-08-2014 775,52 € 
Reparação puxador porta frente da viatura 73-AT-05 Req.644 29-08-2014 75,34 € 
Reparação viatura 80-EI-83 Req.645 29-08-2014 137,10 € 
Baterias para UPS Julgados de Paz Req.646 29-08-2014 53,00 € 
Formação CAM Req.647 05-09-2014 120,00 € 
Formação CAM Req.648 05-09-2014 240,00 € 
Emissão certificado CAM Req.649 05-09-2014 60,00 € 
Emissão certificado CAM Req.650 05-09-2014 120,00 € 
Transporte para Salamanca - Feira do sector Agropecuário... Req.651 05-09-2014 689,00 € 
Reparação de aspirador Req.652 08-09-2014 24,60 € 
Aquisição de anilhas/cavilhas para JCB Req.653 08-09-2014 55,35 € 
Reparação de avaria elétrica na viatura 56-AG-03 Req.655 08-09-2014 61,03 € 
Reparação de avaria elétrica na viatura ll-FB-38 Req.656 08-09-2014 59,85 € 
Aquis. de material p/ rep. de sistema de arrefecimento da viatura 87-
08-CX 

Req.657 08-09-2014 72,08 € 

Aquis. de redes p/ balizas na EBI Req.658 08-09-2014 61,50 € 
Aquis. de mangueira e abraçadeiras p/ Mercado Municipal Req.659 08-09-2014 83,00 € 
Descarga de dados do tacógrafo da viatura 82-LE-58 Req.660 08-09-2014 20,00 € 
Aquis. de chapas refletoras p/ viatura 79-94-LM Req.661 08-09-2014 17,22 € 
Aquis. de bomba de travão p/ viatura OC-60-12 Req.662 08-09-2014 11,96 € 
Revisão/Inspecção Tacógrafo Req.663 08-09-2014 137,17 € 
Publicação de Aviso -Aditamento Alvará de Loteamento n9 12/1990 Req.664 08-09-2014 36,90 € 
Revisão de Extintores Req.665 08-09-2014 49,20 € 
Aquisição de material hardware para o serviço de informática Req.666 08-09-2014 115,30 € 
Aquis. Material higiene e limpeza p/EBI Req.667 08-09-2014 1.066,00 € 
Aquis. Material higiene e limpeza p/EBI Req.668 08-09-2014 23,70 € 
Aquis. Material l.5s socorros p/EBI Req.669 08-09-2014 60,45 € 
Aquis. Material didático p/EBI Req.670 08-09-2014 417,38 € 

Total 12.138,04 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal 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. ------------------------------------------------------------  

*A11*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

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

De seguida, foram presentes alguns processos de despesa já 
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paga, através de despacho, constantes da relação que se segue: -  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 

616 
" Os Popos", Associação Cultural e 
Recreativa 

Pagamento parte protocolo 
41/2014 

10.000,00 € 02-09-14 

960 Jorge Manuel Santos Almeida 
Reparação da Caldeira EB1de 
Freches 

92,25 € 29-08-14 

1042 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 
Pagamento de prolongamento Pré 
Escolar 

681,78 € 05-09-14 

1043 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 
Pagamento de prolongamento Pré 
Escolar 

464,85 € 05-09-14 

1133 Joaquim Silvano Condesso Aquisição de 4 chaves 16,00 € 29-08-14 

1472 
Raia Histórica - Associação Desenv. 
Nordeste da Beira 

Pagamento parte protocolo 
7/2014 

2.500,00 € 29-08-14 

1473 Grupo Desportivo de Trancoso 
Pagamento parte protocolo 
11/2014 

5.400,00 € 29-08-14 

1474 
União das Freguesias de Vila Franca das 
Naves e Feital 

Pagamento parte protocolo 
10/2014 

1.917,00 € 29-08-14 

1477 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal Gestão Eq.C.Lazer, EEM 

Reposição de Equilíbrio 
Financeiro - parcial 

85.000,00 € 29-08-14 

1480 Rodocôa- Transportes, SA Serviço de transporte escolar 6.201,00 € 29-08-14 
1481 Viuva Carneiro & Filhos, Lda Serviço de transporte escolar 4.960,80 € 29-08-14 

1482 
EAVT - Emp. Autom. Viação Turismo, 
Lda 

Serviço de transporte escolar 1.240,20 € 29-08-14 

1486 Táxi Vieirinha, Lda Serviço de transporte para 
CERCIG 

232,50 € 08-09-14 

1490 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 
Pagamento de prolongamento Pré 
Escolar 

340,89 € 05-09-14 

1491 Santa Casa da Misericórdia de Trancoso 
Pagamento de prolongamento Pré 
Escolar 

309,90 € 05-09-14 

1492 Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais 
Pagamento de prolongamento Pré 
Escolar 

309,90 € 05-09-14 

1493 Freguesia de Reboleiro 
Pagamento de prolongamento Pré 
Escolar 

526,83 € 05-09-14 

1494 
Centro Social Paroquial de Vila 
Franca das Naves 

Pagamento de refeições e 
prolongamento Pré Escolar 

4.155,68 € 08-09-14 

1496 
Associação Cultural e Recreativa da 
Freguesia de Rio de Mel 

Pagamento de refeições Pré 
Escolar 

159,95 € 05-09-14 

1497 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal Gestão Eq.C.Lazer, EEM 

Pagamento de prolongamento Pré 
Escolar 

557,82 € 04-09-14 

1498 
Associação Desenvolvimento 
Freguesias da Zona Centro Concelho 
Trancoso 

Pagamento protocolo 30/2014 2.500,00 € 03-09-14 

1503 Ana Lopes & Alexandra Andrade, Lda 
Valorização do Património Rom. 
Envolvente Rural Trancoso 

10.186,68 € 05-09-14 

1524 Torres & Filho, Lda Inspecção da viatura OC-60-12 30,54 € 08-09-14 

1528 
Banco Comercial Português, SA 
(Millennium) 

Comissões Transfª Millennium 
ref.Resiestrela 

5,00 € 03-09-14 

1495 Centro Social Paroquial de Trancoso 
Pagamento de prolongamento Pré 
Escolar 

1.239,60 € 09-09-14 

Total 139.029,17€  
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

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. Em relação às ordens de pagamento nos. 1477 e 
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1497, a senhora vereadora doutora Ivone Mouco absteve-se. --  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de mandatário, para contestar as ações nos  

333/14.9BECTB e 335/14.5BECTB que correm termos no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, contra 

o Municipio de Trancoso: Em seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘Correm termos, no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Castelo Branco, duas ações contra o município, com os n.os  

333/14.9BECTB e 335/14.5BECTB, nas quais as empresas 

Lopes e Irmãos, Lda. e Aurélio Lopes, Lda., reclamam ao 

Município o pagamento das quantias de 592.603,63€ e 

1.825.666,04€, respectivamente. ------------------------------------  

Tais pagamentos são reclamados a título de obras realizadas 

em diversas freguesias do nosso concelho. ------------------------  

Sucede que não consta na Câmara Municipal qualquer 

procedimento concursal que legitime as referidas empresas a 

realizar as obras cujo pagamento reclamam. ---------------------  

Assim, sem prejuízo da eventual obrigatoriedade do município, 

vir a assumir o pagamento de tais obras, ao abrigo do instituto 

do enriquecimento sem causa, conforme, alias, é alegado nas 

petições iniciais das ações supra identificadas, impõe-se por 
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uma questão de transparência e rigor contestar as referidas 

ações. ------------------------------------------------------------------  

Com efeito, a atual maioria desconhece se os montantes 

reclamados correspondem às obras executadas, nomeadamente 

quanto à natureza, quantidade e preços. ---------------------------  

Para contestar as referidas ações é obrigatória a constituição 

de advogado. ----------------------------------------------------------  

O prazo para a contestação termina no próximo dia 23 de 

Setembro de 2014. ----------------------------------------------------  

Não consta do quadro de pessoal da Câmara Municipal 

qualquer advogado inscrito na respectiva ordem, condição 

obrigatória para a constituição de mandatário, com vista à 

contestação das referidas ações; -----------------------------------  

Assim, considerando os elevados montantes reclamados; -------  

Considerando a difícil situação económica do Município; ------  

Considerando que a constituição de um advogado, para 

contestar as referidas ações, traria custos muito elevados para 

o Município, designadamente a título de honorários que 

poderiam vir a ascender, atendendo aos valores reclamados, a 

várias dezenas de milhares euros; ----------------------------------  

Considerando que o Dr. João Paulo Matias, vereador e 

advogado inscrito na ordem dos advogados, aceita patrocinar o 

município a título gratuito no âmbito das suas 
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responsabilidades como vereador; ---------------------------------  

Considerando que a atual maioria reconhece a idoneidade, o 

mérito e a competência do Dr. João Paulo Matias, para 

defender com rigor e isenção os direitos do município; ---------  

Proponho que a camará municipal delibere contestar as ações 

supra identificadas; --------------------------------------------------  

Mais, proponho que, para o efeito, seja constituído 

mandatário, o Dr. João Paulo Matias que, no âmbito das suas 

funções como vereador e na qualidade de advogado em 

exercício, patrocinará o município a título gratuito’.------------  

A Câmara Municipal deliberou constituir como mandatário 

para contestar as ações nos 333/14.9BECTB e 

335/14.5BECTB, a título gratuito, o senhor vereador doutor 

João Paulo Matias. ---------------------------------------------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa a um 

loteamento em Vila Franca das Naves, no lugar de Forno da 

Telha: Seguidamente, foi presente a operação de loteamento, 

elaborada pelos serviços técnicos da autarquia, que se 

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

‘1. DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA PARA 

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO ------------------------------------  

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa ao 

projeto de loteamento de um terreno urbano, localizado no 
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Forno da Telha, em Vila Franca das Naves, concelho de 

Trancoso, inscrito na Conservatória de Registo Predial sob o 

n° 2232 e que surge da necessidade que a Câmara Municipal 

sente no desenvolvimento de política de solos, para fins 

habitacionais. ---------------------------------------------------------  

2. INTEGRAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DA OPERAÇÃO --  

A área de intervenção é servida por arruamentos públicos, 

infraestruturados pela Câmara Municipal e localizados na zona 

urbana de Vila Franca das Naves. O prédio a lotear está 

servido pelas infraestruturas necessárias, nomeadamente 

arruamentos viários e pedonais e redes de abastecimento de 

água, de esgotos, de eletricidade, de telecomunicações, 

dispondo também de estacionamentos. A zona está abrangida 

por um plano de pormenor que, contudo, não é eficaz. ----------  

3. INDICADORES URBANÍSTICOS ---------------------------------  

A opção adotada é uma utilização exclusivamente habitacional 

com a constituição de três lotes. ------------------------------------  

O regime de edificabilidade previsto na presente operação de 

loteamento respeita o estipulado no Plano Diretor Municipal, 

designadamente os artigos 38º, 39º e 40º do regulamento. ------  

O local está dotado de arruamentos, passeios, estacionamentos 

e insere-se numa zona que possui vários equipamentos, tais 

como: piscinas, campos de jogos e centro cultural.  --------------  
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- Área Total do Terreno: 1.963,47m2 ------------------------------  

- Área do Total dos Lotes: 1.963,47m2 -----------------------------  

4. CONDICIONANTES -----------------------------------------------  

A topografia do terreno, a exposição, a classe de espaços 

definidas no PDM e as infraestruturas existentes, foram 

elementos orientadores e determinantes nos critérios de 

ocupação propostos. --------------------------------------------------  

Assim, procurou-se, através da morfologia do terreno, 

estabelecer um padrão de acessibilidades aos lotes que permita 

uma maior e melhor fluidez do tráfego, quer viário, quer 

pedonal. ----------------------------------------------------------------  

Em linhas gerais, a ocupação urbana proposta tem como 

preocupação fundamental a integração do conjunto com a 

topografia do terreno e a envolvente viária. ----------------------  

5. CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS LOTES ------------  

Propõe-se a construção de edifícios com o máximo de 2 Pisos 

acima da cota de soleira, nos lotes para uso habitacional.------  

A área máxima de implantação e a área máxima de construção 

estão definidas no Quadro de Áreas da Planta de Síntese. ------  

Os afastamentos mínimos das construções, ao limite do lote, 

definidos pelo polígono de implantação, encontram-se 

referenciados na Planta de Síntese. --------------------------------  

O coeficiente de ocupação do solo máximo, em cada lote, é de 
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0,30. --------------------------------------------------------------------  

Todas as edificações deverão ter acesso direto para a via 

pública, quer automóvel quer pedonal. ----------------------------  

6. INFRAESTRUTURAS ----------------------------------------------  

As infraestruturas que servirão este loteamento apoiam-se 

diretamente nas redes de abastecimento de águas, esgotos 

pluviais e domésticos, eletricidade e telecomunicações 

existentes na zona. ----------------------------------------------------  

7. ESTRUTURA VIÁRIA ADOTADA --------------------------------  

A zona a lotear apoia-se na estrutura viária existente pela qual 

se faz o acesso de todos os lotes da área de intervenção. -------  

Os arruamentos apresentam um perfil tipo 9m, 1,5m de passeio 

em ambos os lados e uma faixa de rodagem de 6m que permite 

a circulação em dois sentidos, acompanhada de estacionamento 

ao longo das vias, com 2,5m de largura.---------------------------  

8. ADEQUABILIDADE DA PROPOSTA DE LOTEAMENTO -----  

Os parâmetros considerados para a área de intervenção, de 

acordo com a Classe de Espaços, são os seguintes: --------------  

- O coeficiente de ocupação do solo máximo em cada Lote: 

0,30 -------------------------------------------------------------  

- O índice de utilização do solo máximo em cada Lote: 

0.75 -------------------------------------------------------------  

- Altura máxima: 9.00 m ----------------------------------------  
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- Número de pisos máximo: 3 ----------------------------------  

Os afastamentos mínimos das construções, ao limite do lote, 

definidas pelo polígono de implantação, encontram-se 

referenciados na Planta de Síntese, sendo os parâmetros 

definidos no Quadro de Áreas. --------------------------------------  

Na presente proposta, os índices respeitam os índices impostos 

no PDM de Trancoso, relativamente ao artigo 38°. --------------  

O prédio a lotear está servido pelas infraestruturas 

necessárias à operação de loteamento, nomeadamente 

arruamentos viários e pedonais e redes de abastecimento de 

água, de esgotos, de eletricidade e telecomunicações, não se 

justificando, no todo ou em parte, a cedência de áreas para 

fins de espaços verdes e de utilização coletiva e equipamentos. 

A área em estudo está integrada num espaço que dispõe de 

equipamentos coletivos (piscinas, campos de futebol e centro 

cultural) e áreas verdes. ---------------------------------------------  

9. REGULAMENTO ---------------------------------------------------  

Propõe-se para o loteamento, além das normas e regulamentos 

em vigor, o seguinte regulamento: ----------------------------------  

- Moradias unifamiliares; --------------------------------------  

- Número máximo de pisos: 2; ---------------------------------  

- Permissão de construção de anexos em todos os lotes, na 

percentagem de 15% da área de implantação de cada 
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lote e sempre localizados ao fundo do lote; ---------------  

 - Os muros de vedação dos lotes confinantes com a via 

pública, deverão ter continuidade de tratamento, no que 

respeita aos acabamentos e alturas’.-----------------------  

 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

loteamento apresentada, nos seus exatos termos, cumprindo-

se os demais formalismos legais. -----------------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

da taxa de IMI, respeitante ao ano de 2014, a liquidar em 

2015: Em seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

'Considerando que, durante o ano de 2012, foi concluído pelas 

Finanças, o processo de avaliação dos imóveis do concelho, 

daí resultando um aumento efetivo da receita do IMI para o 

Município; -------------------------------------------------------------  

Considerando ainda que no atual contexto de graves 

dificuldades socioeconómicas que o País atravessa, é 

QUADRO DE ÍNDICES URBANÍSTICOS 
  PDM PROPOSTO 
COS(b) coeficiente de ocupação do solo max 0,3 0,18 
COS(I) indice de utilização do solo max 0,75 0,37 

lotes 
área do 

lote 

área de 
implantação 

máxima 

área bruta 
construção 

máxima 
COS IUS 

área não 
impermea-

bilizada 

n.° pisos 
máximo 

cércea 
máxima 

uso abaixo 
cota 

soleira 

acima 
cota 

soleira 
PDM    0,30 0,75   3 9,0 habitação 

L1 638,37 120,00 240,00 0,19 0,4   2 6,5 habitação 
L2 648,10 120,00 240,00 0,19 0,4   2 6,5 habitação 
L3 677,00 120,00 240,00 0,18 0,4   2 6,5 habitação 

Totais 1.963,47 360,00 720,00       
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importante que a Autarquia reconheça o enorme esforço que é 

pedido às famílias, em particular às que residem neste 

concelho; --------------------------------------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere não comunicar à 

Direção Geral dos Impostos qualquer taxa de IMI para 2014, 

sabendo que esta ausência de comunicação determinará, nos 

termos da lei, a aplicação das taxas mínimas, o que se revela, 

no contexto atual, a decisão mais justa e adequada.'  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A15*  Análise, discussão e votação de propostas relativas ao 

transporte escolar, no concelho de Trancoso, para o ano 

letivo 2014/2015:  Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou as seguintes 

três propostas de contrato que se transcrevem na íntegra: -------  

Proposta número um: -------------------------------------------------  

---------------------‘PROPOSTA DE CONTRATO ------------------  

---------------------TRANSPORTES ESCOLARES -------------------  

-----------------------ANO LETIVO 2014-2015 ----------------------  

Aos 11 dias do mês de Setembro de dois mil e catorze, é 

celebrado o presente contrato (ao abrigo do Regulamento CE 

nº 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

Outubro, relativo aos serviços públicos de transporte 



 
 

Ata  n . º    1 7  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    10 -0 9 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

rodoviário de passageiros, que permite que as autarquias 

interessadas possam celebrar contratos que prevejam 

compensações de serviço de transporte público de 

passageiros), entre o Município de Trancoso, adiante 

designado por 1º outorgante, pessoa coletiva de direito público 

nº 501143726, representado neste ato por Amílcar José Nunes 

Salvador, casado, natural de Fiães e residente em Trancoso, o 

qual outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 

de Trancoso e a 2ª outorgante, EAVT – Empresa Automobilista 

de Viação e Turismo, Lda., concessionária de carreiras de 

Serviço Público, contribuinte nº 500343403, com sede na 

Central de Camionagem, 5100-048 Lamego, registada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lamego sob o nº 29 e 

com o Capital Social de 314.250,00€, representada neste ato 

por João Paulo Crava Mendes de Araújo, divorciado, natural 

da freguesia de Ildefonso, do Município do Porto, residente na 

Rua Silva Tapada, nº 45-5º andar, na cidade do Porto, 

portador do cartão de cidadão nº 07640175 8 ZZ2, válido até 

08/08/2016, titular do cartão de pessoa singular nº 201 169 

665, que intervém na qualidade de gerente e procurador da 

supra referida sociedade, com poderes para o ato, conforme 

procuração datada de 28/01/2014 e válida até 21/03/2015. -----  

--------------------------Cláusula Primeira --------------------------  
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A EAVT – Empresa Automobilista de Viação e Turismo, Lda., é 

titular da concessão de uma carreira de serviço público de 

transporte, a qual coincide com o mesmo número de circuito de 

transporte escolar, conforme Plano de Transportes Escolares 

do Município de Trancoso para o Ano Letivo 2014/2015, 

aprovado em reunião de órgão executivo de 10 de abril de 

2014, e relativamente aos quais se compromete a assegurar a 

realização do serviço do referido transporte escolar no 

decurso do ano escolar 2014/2015. ---------------------------------  

--------------------------Cláusula Segunda --------------------------  

O 1º outorgante compromete-se, com a assinatura do presente 

contrato, a pagar à 2ª outorgante, um valor global de 

150€/circuito, preço este a vigorar até 31 de dezembro do 

corrente ano, passando a partir de janeiro de 2015, a ser de 

155€/circuito, por cada dia de transporte efetivo, os quais 

corresponderão ao encargo com o custo dos passes escolares, 

acrescidos de um montante contratualizado a título de 

compensação, tornando desta forma economicamente viável a 

manutenção das carreiras públicas de passageiros nos 

percursos objeto de contratação. Ao referido preço acresce o 

IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Terceira --------------------------  

Sempre que o valor total dos passes escolares, por percurso 
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contratado, permita atingir os valores diários mencionados na 

cláusula anterior, não será cobrado qualquer valor a título de 

compensação, dando lugar apenas à emissão de uma única 

fatura. ------------------------------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Quarta ----------------------------  

O encargo total, resultante da celebração do presente contrato 

é de até 25.395,00€ (vinte e cinco mil,  trezentos e noventa e 

cinco euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, 

considerando os 166 dias de aulas no próximo ano letivo, 

sendo 67 dias em 2014 e 99 em 2015. ------------------------------  

--------------------------Cláusula Quinta ----------------------------  

Sem prejuízo do estabelecido na cláusula segunda, a verba 

referida na cláusula primeira será dividida em duas faturas, a 

primeira correspondente ao valor dos passes escolares 

emitidos e a segunda à compensação do serviço, e cujo valor 

será igual à diferença entre o valor diário a receber pela 2ª 

outorgante e o valor dos passes. ------------------------------------  

--------------------------Cláusula Sexta ------------------------------  

A prestação de serviços a que se refere o presente contrato, 

devidamente orçamentado, identificado pelo número sequencial 

de compromisso 5592, sendo o respetivo encargo satisfeito pela 

seguinte rubrica orçamental: classificação orgânica: 05 – 

Serviço Educação, Cultura, Desporto, Recreio Turismo; 
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classificação económica: 02 – Aquisição de Bens e Serviços; 

02 – Aquisição de Serviços; 10 – Transportes. --------------------  

--------------------------Cláusula Sétima ----------------------------  

A 2ª Outorgante compromete-se a manter os percursos e os 

horários das circulações das carreiras que explora no 

Concelho de Trancoso e cujas cópias ficam anexas a este 

contrato e compromete-se ainda a alterar os respetivos 

horários, sempre que haja necessidade de os compatibilizar 

com os horários escolares e não obrigue ao aumento do 

número de viaturas afetas ao serviço. ------------------------------  

--------------------------Clausula Oitava ----------------------------  

A 2ª outorgante compromete-se a cumprir com toda a 

legislação em vigor para a atividade de transportes públicos 

pesados de passageiros, na prestação dos serviços alvo deste 

contrato. ---------------------------------------------------------------  

--------------------------Clausula Nona ------------------------------  

O presente contrato entra em vigor no dia 12 de Setembro de 

2014 e termina no final do ano letivo 2014/2015. ----------------  

Os representantes do primeiro e segundo Outorgantes obrigam-

se mutuamente a cumprir as condições estabelecidas no 

presente contrato. ----------------------------------------------------  

Paços do Município de Trancoso, 11 de Setembro de 2014. -----  

O Primeiro Outorgante: O Presidente da Câmara Municipal de 
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Trancoso - (Amílcar José Nunes Salvador). -----------------------  

A Segunda Outorgante: O Representante da EAVT – Empresa 

Automobilista de Viação e Turismo, Lda. - (João Paulo Crava 

Mendes de Araújo).’ --------------------------------------------------  

Proposta número dois: ------------------------------------------------  

---------------------‘PROPOSTA DE CONTRATO ------------------  

---------------------TRANSPORTES ESCOLARES -------------------  

----------------------ANO LETIVO 2014-2015 -----------------------  

Aos 11 dias do mês de Setembro de dois mil e catorze, é 

celebrado o presente contrato (ao abrigo do Regulamento CE 

nº 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

Outubro, relativo aos serviços públicos de transporte 

rodoviário de passageiros, que permite que as autarquias 

interessadas possam celebrar contratos que prevejam 

compensações de serviço de transporte público de 

passageiros), entre o Município de Trancoso, adiante 

designado por 1º outorgante, pessoa coletiva de direito público 

nº 501143726, representado neste ato por Amílcar José Nunes 

Salvador, casado, natural de Fiães e residente em Trancoso, o 

qual outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 

de Trancoso e a 2ª outorgante, Rodocôa – Transportes S.A. 

concessionária de carreiras de Serviço Público, contribuinte nº 

504138081, com sede na Zona Industrial, lote 17, 6420-532 
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Pinhel, registada na Conservatória do Registo Comercial de 

Pinhel sob o nº 203 e com o Capital Social de 250.000,00€, 

representada neste ato por Carlos Manuel Rodrigues Carneiro, 

casado, natural da freguesia de Meda, do Município de Meda, 

residente no Lugar dos 3 Caminhos, na cidade da Meda, 

portador do cartão de cidadão nº 4256205 8 ZZ4, válido até 

07/09/2015, titular do cartão de pessoa singular nº 175269793, 

que intervém na qualidade de administrador da supra referida 

sociedade, com poderes para o ato, conforme certidão 

permanente subscrita a 26/06/2008 e válida até 17/10/2014. ---  

--------------------------Cláusula Primeira --------------------------  

A Rodocôa – Transportes S.A.,  é titular da concessão de cinco 

carreiras de serviço público de transportes, as quais coincidem 

com o mesmo número de circuitos de transportes escolares, 

conforme Plano de Transportes Escolares do Município de 

Trancoso para o Ano Letivo 2014/2015, aprovado em reunião 

de órgão executivo de 10 de abril de 2014, e relativamente aos 

quais se compromete a assegurar a realização do serviço dos 

referidos transportes escolares no decurso do ano escolar 

2014/2015. -------------------------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Segunda --------------------------  

O 1º outorgante compromete-se, com a assinatura do presente 

contrato, a pagar à 2ª outorgante, um valor global de 
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150€/circuito, preço este a vigorar até 31 de dezembro do 

corrente ano, passando a partir de janeiro de 2015, a ser de 

155€/circuito, por cada dia de transporte efetivo, os quais 

corresponderão ao encargo com o custo dos passes escolares, 

acrescidos de um montante contratualizado a título de 

compensação, tornando desta forma economicamente viável a 

manutenção das carreiras públicas de passageiros nos 

percursos objeto de contratação. Ao referido preço acresce o 

IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Terceira --------------------------  

Sempre que o valor total dos passes escolares, por percurso 

contratado, permita atingir os valores diários mencionados na 

cláusula anterior, não será cobrado qualquer valor a título de 

compensação, dando lugar apenas à emissão de uma única 

fatura. ------------------------------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Quarta ----------------------------  

O encargo total, resultante da celebração do presente contrato 

é de até 146.975,00 € (cento e quarenta e seis mil, novecentos 

e setenta e cinco euros), a que acresce o IVA à taxa legal em 

vigor, considerando os 166 dias de aulas no próximo ano 

letivo, sendo 67 dias em 2014 e 99 em 2015. ----------------------  

--------------------------Cláusula Quinta ----------------------------  

Sem prejuízo do estabelecido na cláusula segunda, a verba 
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referida na cláusula primeira será dividida em duas faturas, a 

primeira correspondente ao valor dos passes escolares 

emitidos e a segunda à compensação do serviço, e cujo valor 

será igual à diferença entre o valor diário a receber pela 2ª 

outorgante e o valor dos passes. ------------------------------------  

--------------------------Cláusula Sexta ------------------------------  

A prestação de serviços a que se refere o presente contrato, 

devidamente orçamentado, identificado pelo número sequencial 

de compromisso 5594, sendo o respetivo encargo satisfeito pela 

seguinte rubrica orçamental: classificação orgânica: 05 – 

Serviço Educação, Cultura, Desporto, Recreio Turismo; 

classificação económica: 02 – Aquisição de Bens e Serviços; 

02 – Aquisição de Serviços; 10 – Transportes. --------------------  

--------------------------Cláusula Sétima ----------------------------  

A 2ª Outorgante compromete-se a manter os percursos e os 

horários das circulações das carreiras que explora no 

Concelho de Trancoso e cujas cópias ficam anexas a este 

contrato e compromete-se ainda a alterar os respetivos 

horários, sempre que haja necessidade de os compatibilizar 

com os horários escolares e não obrigue ao aumento do 

número de viaturas afetas ao serviço. ------------------------------  

--------------------------Clausula Oitava ----------------------------  

A 2ª outorgante compromete-se a cumprir com toda a 
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legislação em vigor para a atividade de transportes públicos 

pesados de passageiros, na prestação dos serviços alvo deste 

contrato. ---------------------------------------------------------------  

--------------------------Clausula Nona ------------------------------  

O presente contrato entra em vigor no dia 12 de Setembro de 

2014 e termina no final do ano letivo 2014/2015. ----------------  

Os representantes do primeiro e segundo Outorgantes obrigam-

se mutuamente a cumprir as condições estabelecidas no 

presente contrato. ----------------------------------------------------  

Paços do Município de Trancoso, 11 de Setembro de 2014. -----  

O Primeiro Outorgante: O Presidente da Câmara Municipal de 

Trancoso - (Amílcar José Nunes Salvador). -----------------------  

A Segunda Outorgante: O Representante da Rodocôa – 

Transportes S.A. - (Carlos Manuel Rodrigues Carneiro).’ ------  

Proposta número três: ------------------------------------------------  

---------------------‘ PROPOSTA DE CONTRATO ------------------  

----------------------TRANSPORTES ESCOLARES------------------  

------------------------ANO LETIVO 2014-2015 ---------------------  

Aos 11 dias do mês de Setembro de dois mil e catorze, é 

celebrado o presente contrato (ao abrigo do Regulamento CE 

nº 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

Outubro, relativo aos serviços públicos de transporte 

rodoviário de passageiros, que permite que as autarquias 
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interessadas possam celebrar contratos que prevejam 

compensações de serviço de transporte público de 

passageiros), entre o Município de Trancoso, adiante 

designado por 1º outorgante, pessoa coletiva de direito público 

nº 501143726, representado neste ato por Amílcar José Nunes 

Salvador, casado, natural de Fiães e residente em Trancoso, o 

qual outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 

de Trancoso e a 2ª outorgante, Transdev Interior, SA, 

concessionária de carreiras de Serviço Público, contribuinte nº 

500148175, com sede na Estrada Nacional nº. 2, 3600- 194 

Castro Daire, com o Capital Social de 600.000,00 €, 

representada neste ato por João Paulo Crava de Mendes 

Araújo, divorciado, natural da freguesia de Ildefonso, do 

Município do Porto, residente na Rua Silva Tapada, nº 45-5º 

andar, na cidade do Porto, portador do cartão de cidadão nº 

07640175 8 ZZ2, válido até 08/08/2016, titular do cartão de 

pessoa singular nº 201 169 665, que intervém na qualidade de 

gerente e procurador da supra referida sociedade, com poderes 

para o ato, conforme procuração datada de 28/01/2014 e 

válida até 31/03/2015 e que à data da procuração se 

denominava Joalto – Rodoviárias das Beiras, S.A.. --------------  

--------------------------Cláusula Primeira --------------------------  

A Rodocôa – Transportes S.A., é titular da concessão de quatro 
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carreiras de serviço público de transportes, as quais coincidem 

com o mesmo número de circuitos de transportes escolares, 

conforme Plano de Transportes Escolares do Município de 

Trancoso para o Ano Letivo 2014/2015, aprovado em reunião 

de órgão executivo de 10 de abril de 2014, e relativamente aos 

quais se compromete a assegurar a realização do serviço dos 

referidos transportes escolares no decurso do ano escolar 

2014/2015. -------------------------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Segunda --------------------------  

O 1º outorgante compromete-se, com a assinatura do presente 

contrato, a pagar à 2ª outorgante, um valor global de 

150€/circuito, preço este a vigorar até 31 de dezembro do 

corrente ano, passando a partir de janeiro de 2015, a ser de 

155€/circuito, por cada dia de transporte efetivo, os quais 

corresponderão ao encargo com o custo dos passes escolares, 

acrescidos de um montante contratualizado a título de 

compensação, tornando desta forma economicamente viável a 

manutenção das carreiras públicas de passageiros nos 

percursos objeto de contratação. Ao referido preço acresce o 

IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Terceira --------------------------  

Sempre que o valor total dos passes escolares, por percurso 

contratado, permita atingir os valores diários mencionados na 
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cláusula anterior, não será cobrado qualquer valor a título de 

compensação, dando lugar apenas à emissão de uma única 

fatura. ------------------------------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Quarta ----------------------------  

O encargo total, resultante da celebração do presente contrato 

é de até 101.580,00€ (cento e um mil, quinhentos e oitenta 

euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, 

considerando os 166 dias de aulas no próximo ano letivo, 

sendo 67 dias em 2014 e 99 em 2015. ------------------------------  

--------------------------Cláusula Quinta ----------------------------  

Sem prejuízo do estabelecido na cláusula segunda, a verba 

referida na cláusula primeira será dividida em duas faturas, a 

primeira correspondente ao valor dos passes escolares 

emitidos e a segunda à compensação do serviço, e cujo valor 

será igual à diferença entre o valor diário a receber pela 2ª 

outorgante e o valor dos passes. ------------------------------------  

--------------------------Cláusula Sexta ------------------------------  

A prestação de serviços a que se refere o presente contrato, 

devidamente orçamentado, identificado pelo número sequencial 

de compromisso 5593, sendo o respetivo encargo satisfeito pela 

seguinte rubrica orçamental: classificação orgânica: 05 – 

Serviço Educação, Cultura, Desporto, Recreio Turismo; 

classificação económica: 02 – Aquisição de Bens e Serviços; 
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02 – Aquisição de Serviços; 10 – Transportes. --------------------  

--------------------------Cláusula Sétima ----------------------------  

A 2ª Outorgante compromete-se a manter os percursos e os 

horários das circulações das carreiras que explora no 

Concelho de Trancoso e cujas cópias ficam anexas a este 

contrato e compromete-se ainda a alterar os respetivos 

horários, sempre que haja necessidade de os compatibilizar 

com os horários escolares e não obrigue ao aumento do 

número de viaturas afetas ao serviço. ------------------------------  

--------------------------Clausula Oitava ----------------------------  

A 2ª outorgante compromete-se a cumprir com toda a 

legislação em vigor para a atividade de transportes públicos 

pesados de passageiros, na prestação dos serviços alvo deste 

contrato. ---------------------------------------------------------------  

--------------------------Clausula Nona ------------------------------  

O presente contrato entra em vigor no dia 12 de Setembro de 

2014 e termina no final do ano letivo 2014/2015. ----------------  

Os representantes do primeiro e segundo Outorgantes obrigam-

se mutuamente a cumprir as condições estabelecidas no 

presente contrato. ----------------------------------------------------  

Paços do Município de Trancoso, 11 de Setembro de 2014. -----  

O Primeiro Outorgante: O Presidente da Câmara Municipal de 

Trancoso - (Amílcar José Nunes Salvador). -----------------------  
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A Segunda Outorgante: O Representante da Viúva Carneiro & 

Filhos, Lda. - (Carlos Manuel Rodrigues Carneiro).’ ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar as propostas de 

contratos apresentadas, relativas ao transporte escolar para o 

ano letivo de 2014/2015. ---------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de pedido de colaboração com a 

EPT, disponibilizando o serviço de uma psicóloga:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 2541 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 2 do corrente mês 

de setembro, da Escola Profissional de Trancoso, a solicitar a 

renovação da colaboração que vem sendo prestada pela 

psicóloga Celine Pinto, para o próximo ano letivo, a fim de dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido, na dinamização do 

gabinete de orientação e desenvolvimento pessoal na Escola. ---  

Em conformidade com o solicitado pela EPT, a Câmara 

Municipal deliberou manter o serviço de colaboração prestado 

pela técnica doutora Celine, devendo, para o efeito, ser 

outorgado o respetivo protocolo. -----------------------------------  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador 

Eduardo Pinto. -------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

estabelecimento de protocolos, com as entidades que 

asseguram o prolongamento de horários e o fornecimento de 
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refeições, no âmbito dos apoios ao ensino pré-escolar e 1º 

ciclo: -------------------------------------------------------------------  

*A17*  Em seguida, no âmbito da componente de apoio à família, 

ensino pré-escolar, o senhor Presidente da Câmara exarou o 

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

-------------------------------‘Despacho ------------------------------  

De acordo com as disposições legais em vigor, os Municípios 

encontram-se obrigados a assegurar as condições necessárias 

ao regular funcionamento do ano letivo 2014/2015, 

nomeadamente no que se refere à implementação das medidas 

que garantam a componente de apoio à família (CAF), no 

ensino pré-escolar, e o fornecimento de refeições aos alunos da 

rede de estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico do 

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

Assim, e considerando que o Município não dispõe de meios 

próprios que permitam assegurar tais valências, torna-se 

imprescindível o estabelecimento de protocolos de colaboração 

e contratualização de serviços, que permitam operacionalizar a 

acessibilidade da população escolar a tais componentes de 

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

Neste contexto, e no âmbito da Componente de Apoio à 

Família, ensino pré-escolar , propõe-se que seja apreciada a 

proposta de celebração de protocolos com as entidades 
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identificadas e nas valências descritas, ficando assim definidas 

as condições de prestação dessas mesmas valências, bem como 

a assunção por parte do Município do compromisso financeiro 

inerente à sua realização, o qual se traduzirá numa 

transferência corrente para as entidades com vista à 

comparticipação no custo da contraprestação. -------------------  

Os protocolos a estabelecer irão vigorar até 31 de dezembro de 

2014, ou seja, a sua limitação temporal será coincidente com o 

1º período letivo do ano escolar. -----------------------------------  

Ao compromisso financeiro em questão, estão associadas as 

estimativas orçamentais descriminadas no seguinte mapa: ------  

 

Assim, deverá a Divisão Financeira proceder à cabimentação 

do montante necessário para o efeito, devendo, em seguida, o 

presente despacho ser remetido para apreciação e deliberação 

do Executivo Camarário.’ -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o despacho 

apresentado, nos seus exatos termos, devendo celebrar-se os 

respetivos protocolos. ------------------------------------------------  

 
Esta be l ec i men to  de  

Ens ino  
Ent ida de  

Fo r ma l i -
za çã o  

Va lo r  
Es t i ma do  

2 0 1 4  

Co mpo nente  
Pro lo ng a men to  
de  Ho rá r io  

Cogu la  S .C .  M i ser i c órd i a  Pr o toc o lo  9 9 1 ,68  €  
Fr ech es  S .C .  M i ser i c órd i a  Pr o toc o lo  8 6 7 ,72  €  
Pa lh a i s  Li ga  d os  Amig os  d e  Pa lh a i s  P r o toc o lo  7 4 3 ,76  €  
Reb o l e i r o  Fr egu es i a  d e  R eb o l e i r o  Pr o toc o lo  7 4 3 ,76  €  
R io  d e  M e l  ACR Rio  d e  M el  Pr o toc o lo  7 4 3 ,76  €  
Tran cos o  ( Sa la  1  e  3 )  C .S .  Pa r oq u i a l  Tran c oso  Pr o toc o lo  3 .4 7 0 ,8 8  €  
Vi la  Fran ca  d as  Nav es  C .S .  Pa r oq u i a l  Vi la  F.  Nav es  Pr o toc o lo  5 .0 8 2 ,3 6  €  

To ta l  Co mpo nen te  Pro lo ng a men to  Ho rá r io  1 2 .6 43 ,9 2  €  

Co mpo nente  
Fo rnec i men to  de  
Ref e i çõ es  

Rio  d e  M e l  ACR Rio  d e  M el  Pr o toc o lo  7 6 7 ,76  €  
Tran cos o  ( Sa la  2 )  Ag ru p amen to  E sco la s  Pr o toc o lo  1 .9 9 9 ,2 0  €  
Vi la  Fran ca  d as  Nav es  C .S .  Pa r oq u i a l  Vi la  F.  Nav es  Pr o toc o lo  6 .8 9 0 ,6 6  €  

To ta l  Co mpo nen te  Fo rnec i men to  de  Ref e i çõ es  9 .6 5 7 ,6 2  €  
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*A18*  Seguidamente, no âmbito do fornecimento de refeições aos 

alunos da rede de ensino básico, 1º ciclo, o senhor Presidente 

da Câmara exarou o seguinte despacho que se transcreve na 

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

-------------------------------‘Despacho ------------------------------  

De acordo com as disposições legais em vigor, os Municípios 

encontram-se obrigados a assegurar as condições necessárias 

ao regular funcionamento do ano letivo 2014/2015, 

nomeadamente no que se refere à implementação das medidas 

que garantam a componente de apoio à família (CAF) no 

ensino pré-escolar, e o fornecimento de refeições aos alunos da 

rede de estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico do 

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

Assim, e considerando que o Município não dispõe de meios 

próprios que permitam assegurar tais valências, torna-se 

imprescindível o estabelecimento de protocolos de colaboração 

e contratualização de serviços, que permitam operacionalizar a 

acessibilidade da população escolar a tais componentes de 

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

Neste contexto, e no âmbito do fornecimento de refeições aos 

alunos da rede de ensino básico, 1º ciclo, propõe-se que seja 

apreciada a proposta de celebração de protocolos com o 

Agrupamento de Escolas de Trancoso, em que ficarão 
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estabelecidas as condições do referido fornecimento, bem como 

a assunção por parte do Município do compromisso financeiro 

inerente à sua realização, o qual se traduzirá numa 

transferência corrente para a entidade com vista à 

comparticipação no custo da contraprestação. -------------------  

Os protocolos a estabelecer irão vigorar até 31 de dezembro de 

2014, ou seja, a sua limitação temporal será coincidente com o 

1º período letivo do ano escolar. -----------------------------------  

Ao compromisso financeiro em questão, estão associadas as 

estimativas orçamentais descriminadas no seguinte mapa: ------  

Estabelecimento de Ensino Entidade Formalização 
Valor 

Estimado 
2014 

Componente 

Fornecimento de Refeições 

EBI Trancoso 
Agrupamento Escolas Protocolo 

7.974,34 € 
EBI Vila Franca Naves 3.593,88 € 

Total Componente Fornecimento de Refeições 11.568,22 € 
 

Assim, deverá a Divisão Financeira proceder à cabimentação 

do montante necessário para o efeito, devendo, em seguida, o 

presente despacho ser remetido para apreciação e deliberação 

do Executivo Camarário.’ -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o despacho 

apresentado, nos seus exatos termos, devendo celebrar-se o 

respetivo protocolo. --------------------------------------------------  

*A19*  Em seguida, no âmbito da componente de apoio à família, 

ensino pré-escolar, o senhor Presidente da Câmara exarou o 

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

-------------------------------‘Despacho ------------------------------  
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De acordo com as disposições legais em vigor, os Municípios 

encontram-se obrigados a assegurar as condições necessárias 

ao regular funcionamento do ano letivo 2014/2015, 

nomeadamente no que se refere à implementação das medidas 

que garantam a componente de apoio à família (CAF) no 

ensino pré-escolar, e o fornecimento de refeições aos alunos da 

rede de estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico do 

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

Assim, e considerando que o Município não dispõe de meios 

próprios que permitam assegurar tais valências, torna-se 

imprescindível o estabelecimento de protocolos de colaboração 

e contratualização de serviços, que permitam operacionalizar a 

acessibilidade da população escolar a tais componentes de 

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

Neste contexto, e no âmbito da Componente de Apoio à 

Família, ensino pré-escolar . propõe-se que seja apreciada a 

proposta de estabelecimento de um contrato In House com a 

entidade e na valência descrita, em que ficarão estabelecidas 

as condições da referida prestação de serviços, bem como a 

assunção por parte do Município do compromisso financeiro 

inerente à sua realização. -------------------------------------------  

O contrato In House a estabelecer irá vigorar até 31 de 

dezembro de 2014, ou seja, a sua limitação temporal será 
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coincidente com o 1º período letivo do ano escolar. -------------  

Ao compromisso financeiro em questão, estão associadas as 

estimativas orçamentais descriminadas no seguinte mapa: ------  

 
Estabelecimento de 

Ensino 
Entidade Formalização Valor Estimado 2014 

Componente 
Prolongamento de Horário 

Trancoso (Sala 2) TEGEC Contrato In House 2.107,32 € 

Total Componente Prolongamento Horário 2.107,32 € 
 

Assim, deverá a Divisão Financeira proceder à cabimentação 

do montante necessário para o efeito, devendo, em seguida, o 

presente despacho ser remetido para apreciação e deliberação 

do Executivo Camarário’. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o despacho 

apresentado, nos seus exatos termos, dando parecer prévio 

vinculativo favorável, nos termos dos nos. 4 e 11 do artigo 73º 

da Lei nº 83-C/2013 de 31 de dezembro. --------------------------  

Não participou na discussão e votação a senhor vereadora 

doutora Ivone Mouco, -----------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de pedidos relacionados com os 

transportes escolares: -----------------------------------------------  

*A20*  Seguidamente, foi presente informação do serviço de 

transportes escolares a dar conta que, o executivo municipal, 

em anos letivos anteriores, isentava de pagamento de transporte 

escolar, os alunos que frequentavam o ensino secundário e que 

beneficiavam, no estabelecimento de ensino, de escalões A ou 

B. Como tal, solicitava à Câmara Municipal que definisse quais 
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os critérios a adotar, no próximo ano letivo, com este grupo de 

alunos. -----------------------------------------------------------------  

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a 

Câmara Municipal deliberou isentar do pagamento de 

transportes escolares os alunos com os escalões A e B. --------  

*A21*  De seguida, foi presente o requerimento número 1968 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês 

de julho, de Maria Helena Plácido Fernandes Oliveira, 

residente em Freches, a solicitar transporte, quer para o período 

escolar, quer para os tratamentos, junto da CERCI Guarda, de 

Margarida Fernandes Álvaro, de 11 anos de idade, portadora de 

deficiência de uma forma espástica e bilateral de paralisia 

cerebral.  ---------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a adjudicação à entidade Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Trancoso pelo período 

compreendido entre o início do ano escolar e 31 de dezembro 

do corrente ano. À reunião para obtenção de parecer prévio 

vinculativo.’ -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto nos 

nos. 4 e 11 do artigo 73º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de 

dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, relativo à contratação desta prestação de serviços. -  
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*A22*  Seguidamente, foi presente a proposta de Germano Bento 

Santos, residente em Aldeia Nova, a propor o valor de 16€ 

diários, para o transporte de um aluno da Quinta da Lavagem 

para Aldeia Nova e vice-versa. --------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a adjudicação à entidade Germano Bento Santos, 

pelo período compreendido entre o início do ano escolar e 31 

de dezembro do corrente ano. À reunião para obtenção de 

parecer prévio vinculativo.’ -----------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto nos 

nos. 4 e 11 do artigo 73º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de 

dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, relativo à contratação desta prestação de serviços. -  

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 2326 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do passado mês 

de agosto, de Laure Claire Lydie Bigot, residente em Alverca 

da Beira, a propor o valor de 20€ mensais, para o transporte 

dos seus filhos, desde a sua residência até à paragem do 

autocarro que os conduz para a Escola de Vila Franca das 

Naves. ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio mensal, no 

montante de 20€. -----------------------------------------------------  

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1899 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do passado mês 

de julho, do Centro Social e Paroquial de Trancoso a solicitar o 

passe gratuito, para as crianças inscritas, na valência de ATL e 

que necessitam de se deslocar para o Agrupamento de Escolas 

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

A Câmara Municipal deliberou atender a este pedido, 

facultando o passe gratuitamente, tal como tem acontecido em 

anos anteriores. ------------------------------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação acerca de um pedido de apoio:  

De seguida, foi presente o requerimento número 1564 que deu 

entrada na Secretaria da Câmara, em 20 do passado mês de 

junho, do Moto Clube Cavaleiros D. Dinis, a solicitar a 

atribuição de um apoio de 1.500€, para a realização da 5ª 

Concentração Motards d’El-Rei. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.250€, mediante a celebração do respetivo 

protocolo. --------------------------------------------------------------  

*A26*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata, 

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. ---------------------------------------------  

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  
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As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A28*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12,30 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:  

 
 


