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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 13 DE OUTUBRO DE 2014.-------------------  

*A1* Aos 13 dias do mês de outubro 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, doutor Augusto Rente e doutora 

Cristina Inocêncio. ---------------------------------------------------  

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

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

*A3* Começou por usar da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para agradecer a presença de alguns elementos da direção da 

AENEBEIRA que quiseram vir dar conta, ao executivo 

municipal, dos montantes provisórios de receitas e despesas 

inerentes quer à Feira de São Bartolomeu 2014, quer à Feira do 

Fumeiro 2014. ---------------------------------------------------------  

Assim, começando por se debruçar sobre a Feira de São 

Bartolomeu 2014, o senhor presidente da direção da 

AENEBEIRA, doutor Oliveira, referiu-se às diversas rubricas 

das receitas e despesas, salientando, entre outros, os seguintes 

aspetos: ----------------------------------------------------------------  
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- os alugueres de stands e outros espaços, na sua globalidade, 

custaram 27.068€ e geraram uma receita de 42.891€; ---------  

- os stands destinados ao artesanato geraram um diferencial 

negativo, entre receitas e despesas de 8.900€, o que é 

habitual acontecer em todas as feiras semelhantes; 

Acrescentou que, há alguns anos atrás, o IEFP 

comparticipava estas feiras de artesanato, mas que, 

atualmente, tal já não acontece; ----------------------------------  

-o setor automóvel, sem custos, gerou receitas, no montante de 

5.725€; --------------------------------------------------------------  

- na rubrica espetáculos, aparece um custo de 857€, destinado 

ao pagamento do aluguer de uma carpa e do mobiliário dos 

camarins; ------------------------------------------------------------  

Os custos inerentes à vigilância e à segurança elevaram-se a 

6.421€; --------------------------------------------------------------  

- os custos de publicidade foram de 8.380€; -----------------------  

- em síntese, nas condições acordadas com o executivo 

camarário, o total de custos suportados pela AENEBEIRA foi 

de 45.136€, enquanto o montante global de receitas foi de 

49.991€ e, consequentemente, o resultado foi positivo, no 

montante de 4.855€. -----------------------------------------------  

Referindo-se, depois, à Feira do Fumeiro 2014, o senhor doutor 

Oliveira começou por salientar que a mesma havia gerado um 



 
 

Ata  n . º    1 9  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    13 -1 0 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

prejuízo de 11.751€, resultante, principalmente, dos seguintes 

aspetos: ----------------------------------------------------------------  

- o aluguer global de stands custou 7.905€ e o rendimento por 

eles gerado foi de apenas 4.840€; --------------------------------  

- o aluguer de stands destinados aos pequenos produtores gerou 

um prejuízo de 1.635€; --------------------------------------------  

- os custos inerentes à publicidade, de nível nacional, 

elevaram-se a 13.724€; --------------------------------------------  

- a Associação de Desenvolvimento Raia Histórica concedeu 

um apoio de 8.130€, o que ajudou a minorar os prejuízos; ----  

- em síntese, o total de custos foi de 24.810€ e o de receitas de 

13.059€, donde resultou um prejuízo de 11.751€. --------------  

Usando novamente da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

afirmou que os dois eventos, objeto de análise por parte do 

senhor doutor Oliveira, devem continuar a ser organizados, 

procurando encontrar algumas receitas adicionais, 

nomeadamente através de publicidade, que ajudem a minorar 

eventuais prejuízos. --------------------------------------------------  

Referindo-se, depois, aos custos inerentes à organização da 

Feira de São Bartolomeu, suportados pelo município e às 

receitas arrecadadas, o senhor Presidente da Câmara salientou 

os seguintes aspetos: -------------------------------------------------  

- os espetáculos artísticos tiveram um custo de 86.407,50€; ----  
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- os custos de vigilância elevaram-se a 7.380€; -------------------  

- com a segurança foram despendidos 6.010€; --------------------  

- o programa da TVI, a partir de Trancoso, acarretou uma 

despesa de, aproximadamente, 10.000€; -------------------------  

- no que diz respeito à vedação, entendeu-se que, substituindo 

um possível aluguer, seria preferível comprar 100 módulos 

por, aproximadamente, 3.500€, os quais irão servir para 

futuros eventos que venham a ser concretizados; --------------  

- o pórtico de entrada custou 4.920€; -------------------------------  

- à Sociedade Portuguesa de Autores foram pagos 4.200€; ------  

- foi gerada receita, no montante de 37.559,50€, a qual resultou 

de receitas de bilheteira; ------------------------------------------  

- procurou-se que as despesas inerentes ao alojamento e à 

alimentação dos diversos intervenientes fossem 

concretizadas, o mais possível, nos prestadores de serviços 

locais; ---------------------------------------------------------------  

- estes eventos deverão continuar a organizar-se, envolvendo as 

diversas instituições locais. ---------------------------------------  

De seguida, o senhor Presidente da Câmara solicitou a 

colaboração da AENEBEIRA, na organização da próxima Feira 

da Castanha, ajudando a dinamizar o tecido económico 

concelhio. --------------------------------------------------------------  

Este desafio foi prontamente aceite pelo senhor Presidente 
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daquela Associação, tendo, para o efeito, sido agendada uma 

reunião, envolvendo o executivo camarário e a AENEBEIRA, 

para a próxima sexta-feira, dia 17, pelas 15 horas e 30 minutos.  

*A4* Já sem a presença dos elementos da direção da AENEBEIRA, o 

senhor Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade 

manifestada pelos senhores vereadores, em alterar a data da 

reunião camarária, justificando que tal se ficou a dever à 

necessidade de preparar novos contratos inerentes aos 

transportes escolares, como se irá ver, quando for apreciado o 

ponto 15 da ordem de trabalhos. ------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A5* 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 24 

do passado mês de setembro submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

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

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá-la no site do Municipio. ---  

*A6* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 
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número 195, datado de 10 do corrente mês de outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 905.440,93 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 171.534,08 €. ----------------  

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

*A7* Intervenções: De seguida, usou da palavra a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio para formular as seguintes questões:  

‘1. Qual a razão da alteração do horário de trabalho dos 

serviços externos? Porque alteraram e voltaram ao horário 

definido na Lei? -------------------------------------------------------  

2. Consta publicamente, que na Residência de Estudantes de 

Trancoso, estão alojados jogadores de futebol de Trancoso e 

Meda, como se fossem falsos estudantes? --------------------------  

3. As acções/projectos aprovadas da Autarquia no programa 

das Aldeias Históricas, estão a ser cumpridas? Peço 

informação concreta de cada uma das acções, em que 

consistem, que grau de execução física e financeira de cada 

uma. --------------------------------------------------------------------  

Neste programa qual a taxa de execução. Peço para próxima 

reunião uma informação técnica escrita sobre o assunto. -------  

4. Acerca das acções previstas no programa da Rede de 

Judiarias, saber quais os investimentos que a Câmara pretende 

lá candidatar. Pedir que nos seja facultada a informação 
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escrita de um técnico sobre este assunto. --------------------------  

5. A Câmara abandonou o Gabinete da Imigração, que tinha 

sido criado nas instalações da Câmara?’ --------------------------  

Para responder às questões formuladas, interveio o senhor 

Presidente da Câmara que afirmou: ---------------------------------  

‘1. No que diz respeito aos horários de trabalho dos serviços 

externos, foram retomados os horários normais de anos 

anteriores, praticando-se, a partir de finais de setembro, o 

denominado período de inverno. ------------------------------------  

2. Quanto à residência de estudantes, estão lá alojados 

estudantes, alguns dos quais praticam futebol. Convirá referir 

que a Escola Profissional de Trancoso tem inscritos 194 

alunos, verificando-se um acréscimo de 15, relativamente ao 

ano anterior. ----------------------------------------------------------  

3. Acerca do programa das Aldeias Históricas, o mesmo está a 

ser cumprido e há duas ações, denominadas a grande rota e a 

pequena rota, que estão a ser implementadas e serão 

inauguradas, a curto prazo. São, realmente, dois percursos 

interessantes que serão uma mais-valia para o concelho. Há, 

ainda, outro circuito cultural que irá sinalizar os principais 

monumentos da cidade. Por outro lado, as taxas de execução 

são boas, até porque a taxa de comparticipação dos projetos é 

de 85%. ----------------------------------------------------------------  
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4. Relativamente à Rede de Judiarias, convirá referir que há 

quotas por pagar à Associação que fazemos parte. Já incumbi a 

senhora doutora Carla Santos de ver se há verbas disponíveis 

para comparticipar os conteúdos do Centro de Interpretação 

Isaac Cardoso e da Casa do Bandarra, mas ainda não obtive 

resposta. ---------------------------------------------------------------  

5. No que diz respeito ao Gabinete de Apoio ao Emigrante, 

confesso que nunca vi nenhuma placa a sinalizá-lo, embora 

reconheça a sua importância. O município já não tem 

trabalhadores no Clube Trancosense, pois os seis que aí 

estavam foram deslocados para a denominada Casa dos 

Magistrados que irá acolher, aproximadamente, mais uma 

dúzia de trabalhadores. Posteriormente, poder-se-á criar esse 

gabinete, aproveitando, para o efeito e se assim o entender, 

algum dos vários técnicos superiores já existentes no 

município’. ------------------------------------------------------------  

*A8* Seguidamente, interveio o senhor vereador doutor Paulo Matias 

para informar que o município havia sido notificado pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco para 

proceder à demolição de obras clandestinas em Moinhos das 

Cebolas. Referiu, ainda, que já é a quarta vez que a Câmara 

Municipal é notificada para o efeito, dando, neste caso, um 

prazo de 20 dias para se enviar uma resposta acerca do 
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procedimento adotado, tendo em vista a demolição daquelas 

obras. Acrescentou que se deveria ponderar e ver se os serviços 

externos têm ou não capacidade para resolver a situação, pois, 

muito possivelmente, começarão a aparecer coimas sobre o 

município. -------------------------------------------------------------  

*A9* Intervindo, o senhor vereador doutor João Rodrigues formulou 

as seguintes questões / observações: -------------------------------  

‘ No seguimento de uma reunião havida com elementos do PSD 

local, fomos alertados para os seguintes problemas: ------------  

1. Parece que há falta de resposta aos ofícios enviados pelas 

Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------  

2. Há ou não razão quando se afirma que há uma utilização 

discriminatória da máquina da Câmara? Gostaríamos de ter 

um resumo mensal do trabalho realizado e dos locais onde foi 

concretizado. ----------------------------------------------------------  

3. É verdade que a máquina e o camião efetuaram um trabalho 

particular, num fim-de-semana? ------------------------------------  

4. Subsiste o problema relacionado com o fornecimento de 

água a Falachos. Que pensa fazer o executivo camarário? -----  

5. Há uma lixeira a céu aberto em São Marcos? Porquê? -------  

6. Em Torres, a Câmara foi lá levantar gravilha e trouxe-a 

para Trancoso? -------------------------------------------------------  

7. Acerca da recolha de lixo, quantas vezes a nova empresa 



 
 

Ata  n . º    1 9  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    13 -1 0 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

adjudicatária vai às freguesias fazer a recolha? Segundo 

informação colhida, haverá lixo acumulado. ----------------------  

8. É verdade que, em Palhais, havia um trabalhador em regime 

de permanência e agora só lá vai esporadicamente? -------------  

9. Como está a situação da Casa do Povo de Benvende? --------  

10. O Centro Escolar da Ribeirinha é para concretizar? Se não 

o for, penso que o terreno deverá ser devolvido ao anterior 

proprietário. ----------------------------------------------------------  

11. O Centro Cultural da Cogula fechou? -------------------------  

12. Para quando a reunião do Conselho Municipal da 

Juventude? -------------------------------------------------------------  

13. Interprete o que vou dizer como crítica construtiva: se o 

tecido económico está em crise, porque é que a estrutura local 

do PS concretizou um jantar na Encanta? Não seria preferível 

tê-lo feito nos restaurantes locais, estimulando a economia 

local?’ -----------------------------------------------------------------  

Em resposta às questões formuladas pelo senhor vereador 

doutor João Rodrigues, o senhor Presidente da Câmara afirmou:  

‘1. Poderá haver algum atraso nas respostas aos ofícios 

enviados pelas Juntas de Freguesia, mas, atendendo à 

regularidade com que tenho recebido, os senhores Presidentes 

de Junta, penso que algumas respostas já nem se justificarão. -  

2. Não é verdade que a máquina esteja a ser utilizada de uma 
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forma discriminatória, em função das cores politicas. Não há 

fundamento para tais afirmações. Entregar-se-ão aos senhores 

vereadores os relatórios mensais solicitados. ---------------------  

3. Não tenho conhecimento que a máquina e o camião tivessem 

sido utilizados em trabalho particular. No entanto, irei 

averiguar. -------------------------------------------------------------  

4. Quanto ao fornecimento de água a Falachos, a situação irá 

ser resolvida, até ao próximo verão, com a construção de uma 

nova conduta de água. -----------------------------------------------  

5. Não há nenhuma lixeira a céu aberto, em São Marcos. Estão 

a ser transportados, para lá, restos de natureza morta, o que 

não equivale a lixeira. -----------------------------------------------  

6. Para Torres, levou-se gravilha para reparar um caminho, 

não se tendo retirado nenhuma. -------------------------------------  

7. Relativamente à recolha de lixo, analisem este mapa com os 

circuitos de recolha (dando cópia dele aos senhores 

vereadores) e agradeço que me informem se o mesmo está ou 

não a ser cumprido. --------------------------------------------------  

8. O trabalhador referido pelo senhor vereador presta serviço 

não só em Palhais, mas também em Reboleiro e Corças e, como 

tal, é normal que não esteja sempre em Palhais. -----------------  

9. Acerca da Casa do Povo de Benvende, tenho reunido com o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia para, em 
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colaboração, se recuperar aquele edifício. ------------------------  

10. Há empenho do município para que o Centro Escolar da 

Ribeirinha venha a ser comparticipado, no âmbito da CIM, 

agregando os trabalhadores e as crianças dos jardins locais. A 

promessa do anterior executivo, feita em 2009, será,  

possivelmente, concretizada por este executivo, se se vier a 

concretizar a respetiva comparticipação comunitária. Os 

serviços técnicos do município já foram incumbidos de 

elaborar o projeto de execução. ------------------------------------  

11. O Centro Cultural da Cogula ainda ontem esteve aberto. 

Está agendada, para a próxima sexta-feira, pelas 18 horas, 

uma reunião com a Junta de Freguesia local para se averiguar 

de qual o melhor horário de funcionamento daquele espaço. O 

trabalhador que ali estava, em regime de permanência, 

atualmente, está também a colaborar na organização das feiras 

do setor agropecuário. -----------------------------------------------  

12. Relativamente ao Conselho Municipal da Juventude, em 

colaboração com o CLDS+, está programado, para o próximo 

sábado, um encontro com as diversas associações do concelho, 

onde se abordará este assunto, para se agendar uma reunião 

daquele Conselho. ----------------------------------------------------  

13. No que diz respeito ao jantar que o PS concretizou na 

Encanta, foi com o objetivo de apoiar a Escola Profissional, 
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pagando-se 6€ por pessoa. Mais, só se concretizou naquele 

local, porque um restaurante do concelho, onde se perspetivava 

realizar a refeição, à última da hora, informou-nos que estava 

com lotação esgotada.’ ----------------------------------------------  

*A10*  Voltando a usar da palavra, o senhor vereador doutor João 

Rodrigues perguntou quando é que eram feitas as transferências 

para as Juntas de Freguesia. -----------------------------------------  

Em resposta, o senhor vereador doutor Paulo Matias afirmou 

que tal irá acontecer, quando forem pagas as dívidas deixadas 

pelo anterior executivo. ----------------------------------------------  

Intervindo, o senhor Presidente da Câmara informou que, este 

ano, já foram transferidos mais de 60.000€ para as Juntas de 

Freguesia, como consequência dos compromissos assumidos 

pelo anterior executivo. As Juntas que ainda não receberam, 

verão as suas pretensões satisfeitas logo que haja condições 

financeiras que o permitam. -----------------------------------------  

*A11*  Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

informou que as obras da Casa dos Magistrados estavam 

concluídas, que já lá estavam a funcionar alguns serviços e que 

se teria que pensar num novo nome para o edifício, por não lhe 

parecer que a denominação ‘Casa dos Magistrados’ seja a mais 

adequada. --------------------------------------------------------------  

*A12*  Informou, também, que se continuava a tentar encontrar, em 
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consenso com a Direção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso, uma boa localização para 

o novo quartel daquela Associação e que havia abertura das 

partes envolvidas, para o localizar junto ao Ecomarché. ---------  

Intervindo, o senhor vereador doutor João Rodrigues disse que 

o importante era não se perder a comparticipação para a obra.--  

Usando da palavra, o senhor vereador doutor Paulo Matias 

perguntou porque é que, sendo fundamental não perder a 

comparticipação, a Direção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso só vai reunir hoje, 

segunda-feira, quando, de acordo com o exigido pelo chefe de 

serviços do P.O.V.T., doutor Ricardo Carrilho, ter-se-ia que lhe 

dar uma resposta até sexta-feira, dia 10. ---------------------------  

Interveio, depois, o senhor Presidente da Câmara para informar 

que havia contatado o doutor Ricardo Carrilho, solicitando-lhe 

que concedesse mais uns dias, para se enviar a resposta de 

consenso que ele havia exigido. -------------------------------------  

*A13*  O senhor Presidente da Câmara deu, ainda, conta de um 

contencioso, entre dois proprietários, no caminho de acesso a 

São Marcos, que poderá vir a envolver o município, uma vez 

que a Câmara Municipal concretizou, ali, infraestruturas de 

eletricidade e água. ---------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
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*A14*  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 

outubro 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 300.931,16€. -----------------------  

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 

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

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

Dispensa de licenças de habitabilidade/utilização: ------------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 519 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

18 do passado mês de setembro, de Maria Graciete de Sousa 

Figueiredo, residente em Palhais, na qualidade de proprietária, 
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a solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na Estrada Municipal 583, Regadinha, em Palhais, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 336, da freguesia de 

Palhais, 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 da 

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

*A16*  De seguida, foi presente o requerimento número 555 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 10 do 

corrente mês de outubro, de Ana Maria da Fonseca Cardoso,  

residente em Ribeira do Alcaide, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na rua do Fundo do Povo, em Torres, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 19, da união de freguesias de 

Freches e Torres, 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 da 

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

*A17*  Análise, discussão e votação acerca de um auto de vistoria 

relativo a uma casa em ruínas, em Souto Maior: 

Seguidamente, foi presente informação do setor de 
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acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e 

catorze, os peritos Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, 

Engenheiro Civil,  José Carlos Vale Fantasia Domingues, 

Engenheiro Civil, e João Manuel de Oliveira Agante Mano, 

engenheiro civil,  nomeados pela Câmara Municipal deste 

município, haviam procedido à vistoria do edifício localizado 

no centro da povoação de Souto Maior, nos termos do artigo nº 

89º e do nº 7 do artigo nº 90º do Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 

de Março. --------------------------------------------------------------  

Informaram que o edifício era constituído por paredes 

exteriores de alvenaria de pedra, sendo o divisionamento 

interior feito em tabique. Acrescentaram que o edifício estava 

em estado de ruína avançada, não existindo a maioria da 

cobertura da edificação, parte do interior e do alçado posterior 

e que o alçado principal,  confinante com arruamento, se 

encontrava em perigo de eminente derrocada. ---------------------  

Assim sendo, os peritos, propuseram a demolição do que resta, 

presentemente, do edifício, sendo devidamente conservadas 

(rebocadas e impermeabilizadas) as paredes confinantes com as 

construções adjacentes, e que a circulação automóvel / pedonal 

no arruamento localizado junto ao alçado principal deveria ser 

devidamente protegida / sinalizada, alertando para o perigo de 
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derrocada eminente da cobertura do alpendre da construção. ----  

A Câmara Municipal, concordando com o teor da informação 

técnica, deliberou notificar os proprietários para procederem 

à demolição do edifício, no prazo de 60 dias, acautelando as 

paredes confinantes dos vizinhos e sinalizando a situação de 

perigo, sob pena de, não o fazendo, a Câmara Municipal 

proceder à execução da demolição, imputando os custos dos 

trabalhos executados aos proprietários.---------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação acerca de um auto de vistoria 

relativo a um edifício em ruínas, em Avelal: Em seguida, foi 

presente informação do setor de acompanhamento e fiscalização 

de obras municipais, a dar conta que, aos sete dias do mês de 

outubro de dois mil e catorze, os peritos Victor Jorge Almeida 

Ribeiro da Silva, José Carlos Vale Fantasia Domingues, João 

Manuel de Oliveira Agante Mano, engenheiros civis, nomeados 

pela Câmara Municipal deste município, haviam procedido à 

vistoria de um edifício em ruína, na sequência de uma 

denúncia, nos termos do artigo n° 89º do decreto-lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro, situado em Avelal. Referiram que, 

apesar de convocados, o Sr. Manuel Gonçalves dos Santos, 

representado pelo Sr. Dr. Mário Cunha, conforme ofício nº 

1947 de 15 de setembro de 2014 e o Sr. José Luís Coelho dos 

Santos, conforme ofício nº 1959 de 16 de setembro de 2014, 
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não compareceram. ---------------------------------------------------  

Informaram que a cobertura (a estrutura desta, em vara / ripa, é 

em madeira) se encontrava em ruína. Acrescentaram que,  

porque o Sr. Manuel Gonçalves dos Santos não compareceu à 

vistoria, não puderam verificar os problemas referidos por ele 

(infiltração de águas pluviais) e, provavelmente, existentes na 

sua habitação. ---------------------------------------------------------  

Assim sendo, os peritos, propuseram as seguintes obras de 

conservação / beneficiação no referido edifício, em virtude de 

só se tratar, na sua opinião, de um caso de salubridade pública:  

- Reparação da cobertura (estrutura e revestimento); -------------  

- Obras de conservação dos alçados (pinturas). -------------------  

A Câmara Municipal, concordando com o teor da informação 

técnica, deliberou notificar o proprietário para proceder às 

obras de conservação referidas no auto de vistoria, no prazo 

de 60 dias, sob pena de, não o fazendo, a Câmara Municipal 

proceder à execução das obras de conservação referidas no 

auto de vistoria, imputando os respetivos custos ao 

proprietário. ----------------------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas à libertação das 

cauções prestadas para a empreitada ‘ ETAR – Quinta do 

Seixo’: Seguidamente, foi presente informação da divisão de 

obras, ambiente e equipamento urbano, a dar conta que, em 
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reunião de Câmara de 30 de Abril de 2014, havia sido 

deliberado proceder à libertação da garantia bancária prestada 

pela firma P.L.A., na empreitada ETAR- Quinta do Seixo. 

Acrescentava que a referida empreitada havia sido adjudicada 

ao consórcio Cipriano Carvalho & Filhos, Lda e P.L.A., sendo 

os membros de um agrupamento (consórcio) solidariamente 

responsáveis pela execução da obra. Assim sendo, era seu 

entendimento que deveriam ser libertadas as garantias 

bancárias prestadas pela firma Cipriano Carvalho & Filhos, 

Lda..  --------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação 

prestada pela divisão de obras, ambiente e equipamento 

urbano e considerando que a presente caução se destinava a 

garantir eventuais defeitos da obra inicial, não se justificando 

a manutenção da mesma, deliberou proceder à libertação das 

garantias bancárias em causa. -------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo favorável para a contratação 

de serviços de assessoria técnica para a revisão do contrato 

de concessão da exploração do sistema de captação, 

tratamento e distribuição de água e do sistema de recolha, 

tratamento e rejeição de efluentes do Município de Trancoso 

e para a sua adaptação à legislação em vigor: Em seguida, o 
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senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘Considerando que a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

194/2009, de 20 de Agosto, obriga à adaptação do Contrato de 

Concessão do Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição 

de Água e do Sistema de Recolha, Tratamento e Rejeição de 

Efluentes do Município de Trancoso ao novo Regime Legal, 

regulamentado pelo referido diploma bem como pelas 

recomendações tarifárias da Entidade Reguladora - ERSAR (n.º 

1 de 2009 e n.º 2 de 2010); ------------------------------------------  

Considerando que a adaptação à legislação em vigor deveria 

estar concluída até 20 de Agosto de 2012; ------------------------  

Considerando que a concessionária Águas da Teja, de acordo 

com a legitimidade que contratualmente lhe é conferida, já 

apresentou à CMT uma proposta de revisão do Contrato de 

Concessão dos serviços municipais de abastecimento de água e 

de saneamento de águas residuais urbanas firmado entre as 

partes; -----------------------------------------------------------------  

Considerando que é dever do executivo municipal reduzir, ao 

mínimo, o impacto que a adaptação do Contrato de Concessão 

ao novo regime legal possa provocar no tarifário a aplicar aos 

consumidores; ---------------------------------------------------------  

Considerando a elevada complexidade que o assunto e o 
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processo de negociação encerram, nomeadamente quanto a: ---  

- Análise económico-financeira da Concessão; -------------------  

- Análise de cenários alternativos para a reestruturação / 

otimização da Concessão; -------------------------------------------  

- Assessoria financeira à CMT no processo negocial a 

desenvolver com a Concessionária, e considerando: -------------  

- 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-

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 Assessoria 

Técnica para Revisão do Contrato de Concessão da Exploração 

do Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água e 

do Sistema de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do 

Município de Trancoso e Adaptação à Legislação em Vigor.----  

À contabilidade para cabimentar o valor de 15.000 €, 

acrescidos de iva à taxa legal’.  -------------------------------------  
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A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 73º, nomeadamente nos seus nos 4 e 11, da Lei nº 83-

C/2013 de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir 

parecer prévio vinculativo favorável, destinado a esta 

contratação de serviços, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD que apresentaram a seguinte declaração de 

voto. Os membros do PS apresentaram, também, uma 

declaração de voto. ---------------------------------------------------  

--------------------Declaração de Voto do PSD ---------------------  

‘Entendem os vereadores do PSD que a Câmara Municipal tem, 

nas pessoas do doutor Fernando Delgado, doutora Carla 

Saraiva, doutor Francisco Coelho e engenheiro Vítor Silva,  

funcionários qualificados e capazes de assessorar o município, 

evitando-se dispêndios de dinheiro, uma vez que a Câmara 

atravessa dificuldades financeiras.’ --------------------------------  

--------------------Declaração de Voto do PS -----------------------  

‘A maioria reconhece nos referidos técnicos a máxima 

competência para auxiliar a Câmara Municipal, na tomada das 

melhores decisões. No que diz respeito ao ponto em análise, 

conta com os mesmos para, em conjunto com a empresa que 

vier a prestar a assessoria técnica, ser escolhida a melhor 

solução. No entanto, entendemos que a complexidade técnica 

das questões em análise requer uma assessoria com 
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experiência no ramo e que permita ao município encontrar as 

melhores soluções. É, também, convicção da maioria que o 

custo inerente a esta assessoria será facilmente absorvido com 

a poupança que se pretende, através dos serviços cujo parecer 

foi votado’.  ------------------------------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, o senhor vereador Eduardo Pinto, 

dirigindo-se ao senhor vereador doutor João Rodrigues, 

formulou as seguintes questões: ------------------------------------  

‘1 – Quando este executivo tomou posse, foi confrontado pela 

concessionária com um processo de negociação de contrato 

praticamente concluído, faltando apenas a sua assinatura. O 

anterior executivo de que o senhor vereador doutor João 

Rodrigues fazia parte ouviu os técnicos que agora referiu? -----  

2 – O senhor vereador concordava com os termos desse 

processo de renegociação, nomeadamente quanto ao tarifário 

pretendido pela empresa “Águas da Teja, S.A.”?-----------------  

3 – O senhor vereador doutor João Rodrigues tinha 

conhecimento das obras que foram executadas pela 

concessionária e da responsabilidade da concedente, sem 

concurso, no valor aproximado de 500.000€ e cujo pagamento, 

no referido processo de negociação, praticamente concluído, 

era repercutido no tarifário e, por conseguinte, seriam os 

munícipes a pagar?’ --------------------------------------------------  
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Em resposta, o senhor vereador doutor João Rodrigues afirmou: 

‘Nunca o processo de negociação do contrato com a empresa 

“Águas da Teja, S.A.” foi agendado para ser discutido, em 

sede de reunião da Câmara ou, se porventura alguma vez tal 

aconteceu, foi retirado da ordem de trabalhos. Por essa razão,  

nunca os técnicos supra citados foram, por mim, enquanto 

vereador, questionados quanto a essa matéria. O 

relacionamento institucional da Câmara Municipal com a 

empresa “Águas da Teja, S.A.” tinha um interlocutor 

privilegiado que era o senhor vereador João Carvalho, pelo 

que desconheço o montante das obras realizadas, se é que as 

houve, sem concurso’.  ------------------------------------------------  

De seguida, o senhor vereador Eduardo Pinto perguntou aos 

senhores doutor Fernando Delgado e doutor Francisco Coelho 

se alguma vez tinham sido ouvidos, quanto à renegociação do 

contrato de concessão celebrado com a empresa “Águas da 

Teja, S.A.”. ------------------------------------------------------------  

Em resposta, esses técnicos afirmaram não se lembrarem de tal 

ter acontecido. --------------------------------------------------------  

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

de parecer prévio vinculativo favorável para a contratação 

de serviços de assessoria técnica, no âmbito da gestão dos 

serviços de resíduos urbanos:  Seguidamente, o senhor 
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Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘Considerando que, "O Regulamento tarifário do serviço de 

gestão de resíduos urbanos, elaborado pela ERSAR, foi 

publicado em Diário da República, 2.ª série, de 15 de abril, 

sendo aplicável a todas as entidades gestoras prestadoras de 

serviços de gestão de resíduos urbanos, quer de titularidade 

estatal quer municipal, e cobrindo os modelos de gestão direta, 

gestão delegada e gestão concessionada", vide ERSAR - Notas 

explicativas; -----------------------------------------------------------  

Considerando que a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

194/2009, de 20 de Agosto, obriga à adaptação do sistema 

tarifário do serviço de resíduos urbanos do Município de 

Trancoso ao novo Regime Legal; -----------------------------------  

Considerando que, neste âmbito, se impõe a realização de um 

estudo que inclua a revisão, definição e harmonização do 

sistema tarifário do serviço de resíduos urbanos de acordo com 

o quadro legal e regulatório vigente; ------------------------------  

Considerando que o executivo municipal vem sendo interpelado 

pela Entidade Reguladora acerca do grau de cumprimento e 

implementação das Recomendações por si emitidas e relativas 

ao serviço de resíduos urbanos; ------------------------------------  

E considerando: -------------------------------------------------------  
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- Que nos termos do disposto no nº 4 do artigo 73º 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-

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 Assessoria 

Técnica no âmbito da Gestão dos Serviços de Resíduos 

Urbanos do Município de Trancoso e Adaptação à Legislação 

em Vigor". -------------------------------------------------------------  

A contabilidade para cabimentar o valor de 4.500 €, acrescidos 

de iva à taxa legal.’ --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 73º, nomeadamente nos seus nos 4 e 11, da Lei nº 83-

C/2013 de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir 

parecer prévio vinculativo favorável, destinado a esta 

contratação de serviços, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD que reproduziram a declaração de voto 

apresentada aquando da discussão e votação do ponto 
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anterior da ordem de trabalhos. Também, os senhores 

vereadores do PS reproduziram a declaração de voto, então, 

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

*A22*  Análise, discussão e votação relativas à emissão de parecer 

prévio vinculativo favorável, destinado à realização de um 

transporte escolar, entre Alverca da Beira – Bouça Cova e 

Vila Franca das Naves: Em seguida, foi presente informação 

dos serviços, a dar conta que, relativamente a um aluno 

residente em Alverca da Beira e a dois em Bouça Cova, a 

frequentarem o ensino secundário em Trancoso, o plano de 

transportes escolares, para o corrente ano letivo, não previa 

transportes daquelas localidades para Trancoso, mas apenas 

para Vila Franca das Naves, pelo que aqueles alunos careciam 

de transporte, desde a sua residência até Vila Franca das Naves, 

onde iriam apanhar o autocarro, com destino a Trancoso. -------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 73º, nomeadamente nos seus nos 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. ---------------------------------------------------------------  

*A23*  Análise, discussão e votação relativas à emissão de parecer 

prévio vinculativo favorável, destinado à realização de 

serviço de transporte de 150 toneladas de inertes:  
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Seguidamente, o senhor vereador Eduardo Pinto, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

‘No âmbito do projeto "PR-Caminhos Históricos de Trancoso", 

das Aldeias Históricas, foram adquiridas 165 toneladas de 

inertes, para arranjo de caminhos e aplicação de placas 

identificativas do percurso. -----------------------------------------  

Estes inertes são comparticipados a 85%, através do projeto 

atrás mencionado e foram adquiridos na Beira Areal (Aguiar 

da Beira). --------------------------------------------------------------  

Como o Município possui um camião que apenas pode 

transportar 9-10 toneladas de cada vez, seria necessário 

efetuar cerca de 17 viagens para transportar os inertes 

adquiridos. Para além dos elevados custos de combustível e 

desgaste do camião, tal opção implicaria ainda a ocupação da 

viatura por uma semana, o que condicionaria a execução de 

demais trabalhos já programados. ----------------------------------  

Assim, considerando: -------------------------------------------------  

- Que nos termos do disposto no nº 4 do artigo 73º 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 
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tarefa e avença; -------------------------------------------------------  

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

vinculativo é, nos termos do nº 11 do artigo 73º 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 transporte 

de 150 toneladas de inertes, de Aguiar da Beira para Trancoso.  

À Contabilidade para cabimentar o valor de 850€’ .  --------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 

artigo 73º, nomeadamente nos seus nos 4 e 11, da Lei nº 83-

C/2013 de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir 

parecer prévio vinculativo favorável, destinado a esta 

contratação de serviços, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD, que apresentaram a seguinte declaração 

de voto. ----------------------------------------------------------------  

--------------------Declaração de Voto do PSD ---------------------  

‘Pese embora as razões invocadas na proposta apresentada, os 

vereadores do PSD votam contra a contratação de serviços 

externos, devendo privilegiar-se os serviços que o município 

dispõe para efetuar o referido transporte’. ------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação relativas à emissão de parecer 

prévio vinculativo favorável, destinado à contratação de 

serviços jurídicos, com vista à constituição de mandatário 
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para contestar as ações nos 506/14.4BECTB, 466/14.1BECTB 

do TAF de Castelo Branco e nº 97/14.6 TPGRD do Tribunal 

da Comarca da Guarda: Em seguida, o senhor Presidente da 

Câmara acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘Considerando que corre termos contra a Câmara Municipal os 

seguintes processos: --------------------------------------------------  

a) Processo nº 506/14.4BETCB (TAF - Castelo Branco) ------  

Autor: RESUR----------------------------------------------------  

Valor da dívida reclamada: 112.451,74 € --------------------  

b) Processo nº 466/14.1BETCB (TAF - Castelo Branco) ------  

Autor: Jorge António Pereira Reis ----------------------------  

Valor da dívida reclamada: 6.945,68€ ------------------------  

c) Processo nº 97/14.6T8FRD (Comarca da Guarda - Secção 

Cível e Criminal) ------------------------------------------------  

Autores: Herança de José António Sampaio e Melo ---------  

Valor da Dívida reclamada: 232.831,76€ --------------------  

Considerando que se impõe contestar as referidas ações, por 

forma a acautelar o interesse público e os interesses do 

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

Considerando que não consta do quadro de pessoal da Câmara 

Municipal, um jurista com experiência no exercício da 

advocacia, nomeadamente na contestação de ações e em 
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audiência de julgamento, bem como, com conhecimento sobre 

Direito Processual Administrativo, matéria imprescindível para 

a elaboração e apresentação das referidas contestações com o 

máximo rigor e competência possível.  -----------------------------  

Que nos termos do disposto no nº 4 do artigo 73º 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 nº 11 do artigo 73º 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 Jurídicos, 

com vista à constituição de mandatário para contestar as 

referidas ações. -------------------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar, no que diz respeito às taxas 

de justiça o valor de 3.162€ (três mil cento e sessenta e dois 

euros) e no que diz respeito à previsão de honorários e 

despesas do mandatário judicial a constituir, o valor de 

11.070€ (onze mil e setenta euros). ---------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no 
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artigo 73º, nomeadamente nos seus nos 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. ---------------------------------------------------------------  

*A25*  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 

Correção a estimativa 
84-ADSE 

Reemb 
26-09-2014 3.850,00 € 

Correção a estimativa 103-EDP 26-09-2014 7.000,00 € 
Correção a estimativa 116-Repsol 26-09-2014 2.000,00 € 
Aquisição de DVD Req.702 29-09-2014 63,00 € 
Aquisição de Tambor Black p/ impressora Req.703 29-09-2014 60,44 € 
Aquisição de Tinteiros Req.704 29-09-2014 91,51 € 
Renovação da taxa SIRAPA Req.705 29-09-2014 28,30 € 
Aquisição de material para 59-30-BT Req.706 30-09-2014 29,52 € 
Aquisição de material para 33-OU-01 Req.707 30-09-2014 632,07 € 
Aquisição de material para Corta Relva Murray Req.710 30-09-2014 395,01 € 
Prestação de serviços de apoio jurídico 288 30-09-2014 3.000,00 € 

Total 17.149,85 € 
 

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Correcção Estimativa 111-

EDPComer 
01-10-2014 1.000,00 € 

Aquisição de Tubo de Óleo para serviço de Oficina Req. 711 02-10-2014 40,09 € 
Reparação da máquina Newholland Req. 712 02-10-2014 292,00 € 
Aquisição de material para reparação da viatura 36-25-XC Req. 713 02-10-2014 99,09 € 
Aquisição de material para stock Req. 714 02-10-2014 753,85 € 
Aquisição de material para stock Req. 715 02-10-2014 37,16 € 
Aquisição de material para stock Req. 716 02-10-2014 16,97 € 
Aquisição de material para const.grelhas pluviais mercado municipal Req. 717 02-10-2014 253,23 € 
Aquisição de ração para animais Req. 720 06-10-2014 57,75 € 
Aquisição de ração para animais Req. 721 06-10-2014 199,00 € 
Aquisição de material de limpeza para escolas Req. 722 07-10-2014 583,82 € 
Aquisição de material de limpeza para escolas Req. 723 07-10-2014 431,13 € 
Aquisição de material de limpeza para escolas Req. 724 07-10-2014 23,70 € 
Aquisição de material l9 socorro para escolas Req. 725 07-10-2014 60,45 € 
Aquisição de material escolar Req. 726 07-10-2014 417,38 € 
Aquisição de pneus para JCB (40-NH-35) Req. 727 07-10-2014 382,19 € 
Aquisição de pneus para viatura 56-AG-03 Req. 728 07-10-2014 229,47 € 
Aquisição de material de higiene e limpeza Req. 730 08-10-2014 183,17 € 
Aquisição de material de higiene e limpeza Req. 731 08-10-2014 63,50 € 
Aquisição de anticongelante Req. 732 08-10-2014 121,16 € 
Aquisição de desperdício Req. 733 08-10-2014 61,50 € 
Aquisição de lâmpadas para stock Req. 734 08-10-2014 19,99 € 
Aquisição de óleo para compressor Req. 735 08-10-2014 112,02 € 
Aquisição de material para Rota Caminhos Históricos de Trancoso Req. 736 09-10-2014 98,40 € 
Aquisição de material para Rota Caminhos Históricos de Trancoso Req. 737 09-10-2014 129,15 € 
Aquisição de material para Rota Caminhos Históricos de Trancoso Req. 738 09-10-2014 9,59 € 
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Aquisição de material para reparação de soprador Jonserd Req. 739 09-10-2014 243,52 € 
Seminário -Nova Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas Req. 741 10-10-2014 75,00 € 
Aquisição de jogo da calços de travão para viatura 80-EI-83 Req. 742 10-10-2014 50,57 € 
Aquisição de material para reparar iluminação de natal Req. 743 10-10-2014 29,56 € 
Aquisição de placa publicitária FEDER-C.lnterp. Isaac Cardoso Req. 744 10-10-2014 98,40 € 
Aquisição de placa publicitária FEDER-
Rem.Hum.Púb.Mon.Centro Hist. de Trancoso 

Req. 745 10-10-2014 98,40 € 

    
Total 6.271,21 € 

 

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

*A26*  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. 
1483 Germano Bento Santos Serviço de transporte escolar 234,00 € 02-10-14 
1593 José Carlos Campos dos Santos Fatura de material de escritório 26,30 € 30-09-14 
1600 Maria da Luz Gomes, Lda Fatura de óleo 159,90 € 24-09-14 
1615 Rosa de Jesus Fonseca Gouveia Fatura de almoço 130,00 € 24-09-14 
1629 SONIAAFLOR UNIPESSOAL Lda. Fatura de palma 24,99 € 24-09-14 
1630 SONIAAFLOR UNIPESSOAL Lda. Fatura de arranjo de flores 25,01 € 24-09-14 
1637 Virgilio de Lemos & Filho, Lda Fatura de Serapilheira 594,00 € 06-10-14 

1645 
Associação Cultural e Recreativa de 
Trancoso 

Pagamento protocolo 24/2014 5.000,00 € 24-09-14 

1648 Freguesia de Palhais 
Pagamento parte protocolo 
56/2013 

5.000,00 € 24-09-14 

1660 
Aguas da Teja - Soe. Cone. Sist. Abast. 
Dist. de Águas, S.A. 

Consumo de água Casa do 
Bandarra 

15,88 € 25-09-14 

1682 YTravel, Lda Aquisição de Sinalética - 
Caminhos Históricos 

6.538,19 € 24-09-14 

1736 
Centro Social Paroquial de Vila 
Franca das Naves 

Pagamento de 
Refeições/Prolongamento Pré-
Escolar 

3.243,97 € 02-10-14 

1737 Centro Social e Paroquial de Trancoso 
Pagamento do Prolongamento 
Pré-Escolar 

1.022,67 € 01-10-14 

1738 Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais 
Pagamento do Prolongamento 
Pré-Escolar 

185,94 € 07-10-14 

1739 
Associação Cultural e Recreativa da 
Freguesia de Rio de Mel 

Pagamento de Refeições Pré-
Escolar 

63,98 € 03-10-14 

1740 Freguesia de Reboleiro 
Pagamento do Prolongamento 
Pré-Escolar 

433,86 € 03-10-14 

1741 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal Gestão Equip. Cult. e Lazer, 
EEM 

Pagamento do Prolongamento 
Pré-Escolar 

557,82 € 09-10-14 
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1750 
Raia Histórica - Associação Desenv. 
Nordeste da Beira 

Pagamento parte protocolo 
7/2014 

2.500,00 € 29-09-14 

1751 Grupo Desportivo de Trancoso 
Pagamento parte protocolo 
11/2014 

5.400,00 € 30-09-14 

1754 2 IDEIAS, Lda. 
Aquisição de Sinalética - 
Caminhos Históricos 

15.897,75 € 29-09-14 

1755 
Piscotávora - Associação de 
Produtores Florestais 

Pagamento protocolo 29/2014 7.500,00 € 29-09-14 

1756 
Alto da Broca - Associação de 
Produtores Florestais 

Pagamento protocolo 28/2014 7.500,00 € 29-09-14 

1757 2 IDEIAS, Lda. 
Aquisição de painel informativo - 
Caminhos Históricos 

541,20 € 29-09-14 

1758 
TEGEC - Trancoso Eventos Empresa 
Municipal Gestão Equip. Cult. e Lazer, 
EEM 

Reposição de Equilíbrio 
Financeiro - parcial 

85.000,00 € 26-09-14 

1759 Leilosoc, SA Comissão de Leilão 7.650,60 € 29-09-14 
1763 Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A . Publicação de Anúncio 41,43€ 01-10-14 

1766 Foge comigo! Lda Fatura de livro "Guia Aldeias 
Históricas Portugal" 

149,99 € 01-10-14 

1768 Direção Geral do Património Cultural 
Coordenação técnica - Caminhos 
Históricos 

1.799,99 € 01-10-14 

1781 Táxi Vieirinha, Lda Serviço de transporte para Cercig 46,50 € 03-10-14 

1783 Freguesia de Cótimos 
Pagamento resto protocolo 
34/2013 

6.000,00 € 06-10-14 

1784 António José Baraças Pagamento prestação acordo juros 21.143,05 € 06-10-14 

1814 Município de Aveiro 
Fatura de Tradução Conteúdos 
Painéis e Folhetos 

295,20 € 06-10-14 

1815 Tipoprado-Artes Gráficas, Lda 
Folhetos desdobráveis - 
Caminhos Históricos 

13.234,80 € 06-10-14 

Total 197.957,02 €  
 

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. A senhora vereadora doutora Ivone Mouco não 

participou na discussão e votação das ordens de pagamentos 

nos 1741 e 1758, tendo, nestes casos, o senhor Presidente da 

Câmara exercido voto de qualidade --------------------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

aprovação da versão final da alteração ao Plano de 

Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de Trancoso:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 
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acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que, nos termos do disposto do ponto 3, artigo 77º, do 

Decreto-Lei nº 380/99 de 22 de setembro e ulteriores 

alterações, a Câmara Municipal havia procedido à abertura do 

período de discussão pública, através de Aviso publicado em 

Diário da República e divulgado através da comunicação social.  

Acrescentava que, tendo decorrido o prazo concedido para 

discussão pública não se haviam registado reclamações, 

observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos, 

apresentados por particulares. ---------------------------------------  

Assim e de acordo com o ponto 1, artigo 79º, do Decreto-Lei nº 

380/99 de 22 de setembro e ulteriores alterações, a Câmara 

Municipal deveria propor à Assembleia Municipal a aprovação 

da versão final da alteração ao Plano de Pormenor de 

Salvaguarda do Centro Histórico de Trancoso que foi aprovada 

em reunião de Câmara de 13 de Agosto de 2014. -----------------  

A Câmara Municipal, concordando com o teor da informação 

técnica, deliberou propor à Assembleia Municipal a 

aprovação da versão final da alteração ao Plano de Pormenor 

de Salvaguarda do Centro Histórico de Trancoso, já aprovada 

em reunião do executivo de 31/08/2014. --------------------------  

*A28*  Análise, discussão e votação de proposta de retificação da 

deliberação camarária de 28/08/2014, relativa à aquisição do 
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edifício denominado ‘Palácio Ducal’: Em seguida, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: -----------  

‘Considerando que, na reunião de câmara de 28/08/2014, o 

executivo deliberou a aquisição do edifício denominado 

"Palácio Ducal";------------------------------------------------------  

Considerando que na deliberação então tomada consta, por 

lapso, que o imóvel denominado "Palácio Ducal" está inscrito 

na matriz predial urbana da União de Freguesias de Trancoso 

e Souto Maior, sob o artigo 2270; ----------------------------------  

E considerando que o artigo correto do imóvel em causa é o 

2770, -------------------------------------------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere retificar o 

conteúdo da deliberação tomada em 28/08/2014, no que diz 

respeito ao número do artigo na inscrição matricial.’ -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, ratificando o conteúdo da deliberação camarária 

de 28/08/2014, no que diz respeito à inscrição matricial, uma 

vez que o número correto é o 2770. --------------------------------  

*A29*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à alteração 

do conteúdo dos contratos referentes ao transporte escolar, 

no concelho de Trancoso, para o ano letivo de 2014/2015, 

outorgados em 11/09/2014: Em seguida, o senhor Presidente 

da Câmara apresentou a seguinte proposta: ------------------------  
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‘A Câmara Municipal aprovou, em sua reunião ordinária de 

10/09/2014, as propostas de contrato, referentes aos 

transportes escolares no concelho, para o ano de 2014/2015, e 

cuja outorga ocorreu no dia 11/09/2014, véspera do início do 

presente ano letivo. ---------------------------------------------------  

Acontece porém que a empresa Rodocôa - Transportes SA, 

outorgante nos acima referidos contratos, informou entretanto 

este Município que procedeu a uma cessão de posição 

contratual de três concessões, detidas por esta empresa, 

correspondendo estas concessões, a três percursos que lhe 

foram adjudicados. ---------------------------------------------------  

Ora, esta nova situação, determina necessariamente, a 

alteração dos citados contratos de transportes escolares. ------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal, aprove a alteração 

do conteúdo dos contratos atrás mencionados.’ ------------------  

Na sequência de cessão de posições contratuais apresentadas 

pela empesa ‘Rodocôa – Transportes S.A.’ e porque tais factos 

vêm alterar o conteúdo dos contratos números dois e três, 

referentes aos transportes escolares, aprovados em reunião 

camarária de 10/09/2014 e outorgados em 11/09/2014, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar os dois seguintes 

contratos, a celebrar com as empresas ‘Rodocôa – Transportes 

S.A.’ e ‘Transdev Interior, S.A.’, com efeitos a partir de 



 
 

Ata  n . º    1 9  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    13 -1 0 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

amanhã, dia 14/10/2014, anulando-se, a partir dessa data, os 

dois contratos anteriormente outorgados com essas empresas, 

atendendo a que o seu conteúdo ficou desajustado, 

relativamente ao serviço prestado. ---------------------------------  

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

‘PROPOSTA DE CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLARES 

PARA O ANO LETIVO 2014-2015 ----------------------------------  

Aos XXX dias do mês de outubro 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, 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 €, 
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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 

administrador 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 Transdev Interior, S.A., é titular da concessão de sete 

carreiras de serviço público de transportes, correspondendo 

aos percursos números 1, 3, 5, 6, 8, 9 e 10, 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 
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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 188.060,49 € (cento e oitenta e oito mil, sessenta euros 

e quarenta e nove cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal 

em vigor, considerando os 144 dias de aulas no presente ano 

letivo, sendo 45 dias em 2014 e 99 em 2015. ----------------------  

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

O valor estimado referido na cláusula anterior, resulta do 

cálculo dos encargos atualmente disponíveis, podendo os 
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mesmo sofrer alterações ao longo do presente ano letivo, em 

consequência da flutuação do número de alunos, bem como, 

pela mudança de idade dos mesmos, o que se reflete no valor 

dos passes escolares. -------------------------------------------------  

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

A 2ª outorgante, terá assim direito a receber os montantes 

correspondentes aos valores dos passes escolares, acrescidos 

das verbas a título de compensação, quando tal se verificar, de 

acordo com o previsto no presente contrato. ----------------------  

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

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

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

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

devidamente orçamentado, identificado pelo número sequencial 

de compromisso XXXX, 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. --------------------  

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

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 Décima ---------------------------  

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 Décima Primeira ----------------  

O presente contrato entra em vigor no dia 14 de outubro 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, 14 de outubro 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 Transdev Interior, 

SA - João Paulo Crava de Mendes Araújo.’ -----------------------  

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

‘PROPOSTA DE CONTRATO DE TRANSPORTES ESCOLARES 

PARA O ANO LETIVO 2014-2015 ----------------------------------  

Aos XXX dias do mês de outubro 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 

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, 
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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 duas 

carreiras de serviço público de transportes, correspondendo 

aos percursos números 2 e 4, 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, 
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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 48.434,78 € (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta 

e quatro euros e setenta e oito cêntimos), a que acresce o IVA 

à taxa legal em vigor, considerando os 144 dias de aulas no 

presente ano letivo, sendo 45 dias em 2014 e 99 em 2015. ------  

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

O valor estimado referido na cláusula anterior, resulta do 

cálculo dos encargos atualmente disponíveis, podendo os 

mesmo sofrer alterações ao longo do presente ano letivo, em 

consequência da flutuação do número de alunos, bem como, 

pela mudança de idade dos mesmos, o que se reflete no valor 
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dos passes escolares. -------------------------------------------------  

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

A 2ª outorgante, terá assim direito a receber os montantes 

correspondentes aos valores dos passes escolares, acrescidos 

das verbas a título de compensação, quando tal se verificar, de 

acordo com o previsto no presente contrato. ----------------------  

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

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

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

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

devidamente orçamentado, identificado pelo número sequencial 

de compromisso XXXX, 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. --------------------  

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

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

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 Décima Primeira ----------------  

O presente contrato entra em vigor no dia 14 de outubro 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, 14 de outubro 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.’ --------  

*A30*  Análise, discussão e votação da minuta do contrato de 
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parceria para a gestão de conteúdos relacionada com a Rede 

de Mupis Digitais, proposta pela Associação ‘Territórios do 

Côa’: De seguida, foi presente o oficio número 2743 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 24 do passado mês de 

setembro, da Territórios do Côa - Associação de 

Desenvolvimento Regional, com sede em Almeida, a enviar a 

minuta do contrato de parceria para a gestão de conteúdos 

relacionada com a rede de mupis digitais, acordada em reunião 

geral de sócios e parceiros, que decorreu, no passado dia 

17/09/2014, em Mogadouro, que seguidamente se reproduz na 

integra, solicitando, ainda, a indicação do técnico interlocutor 

da rede e do técnico de acompanhamento da montagem: ---------  

--------‘REDE DE MUPIS DIGITAIS DO VALE DO CÔA --------  

--------contrato de parceria para a gestão de conteúdos ---------  

Aos XXX de dois mil e catorze, na sede da Territórios do Côa, 

Associação de Desenvolvimento Regional, em Almeida, 

compareceram: --------------------------------------------------------  

O primeiro outorgante, António Baptista Ribeiro, NIF 

126767637, titular do Cartão de Cidadão n.º 02526065, 

residente em Castelo Bom, concelho de Almeida, na qualidade 

de Presidente da Direcção e em representação da Territórios 

do Côa, Associação de Desenvolvimento Regional, pessoa 

colectiva n.º 509588506. ---------------------------------------------  
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O segundo outorgante, XXX, titular do Cartão de Cidadão n.º 

XXX, residente em XXX, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de XXX, com o NIF XXX, com sede em XXX. ----------  

Foi verificada a identidade dos outorgantes, pela exibição dos 

respectivos documentos de identificação, e a qualidade em que 

intervêm, sendo que o presente documento só será válido 

depois de assinado por quem manifesta poderes para o acto, de 

acordo com os estatutos em vigor. ----------------------------------  

O presente contrato, celebrado com o objetivo da garantia da 

gestão e manutenção da rede de Mupis digitais do Vale do Côa, 

nomeadamente no que concerne à sua promoção e divulgação 

estruturadas através dos respectivos painéis informativos, 

conforme deliberação prévia de adjudicação desses serviços a 

uma empresa especializada, a cargo do primeiro outorgante, 

prevê as seguintes cláusulas: ---------------------------------------  

1ª Cláusula - A minuta deste contrato foi aprovada em reunião 

de Assembleia Geral da Territórios do Côa - Associação de 

Desenvolvimento Regional, no dia dezassete de Setembro de 

dois mil e catorze, tendo sido dado conhecimento do mesmo a 

todos os associados presentes. --------------------------------------  

2ª Cláusula - Constitui objecto deste contrato a garantia da 

manutenção e gestão de conteúdos com vista à promoção de 

toda a região de influência do Vale do Côa, de forma eficiente 
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e cooperante, de acordo com o compromisso de o segundo 

outorgante garantir que fará uso do suporte comunicacional a 

instalar no seu concelho, designadamente - um Mupi digital -, 

para que o mesmo seja considerado um suporte comunicacional 

do concelho e da região, elevando assim a qualidade da 

informação turística e promocional ao dispor dos munícipes, 

turistas e visitantes. --------------------------------------------------  

3ª Cláusula - A relação contratual que pelo presente se 

estabelece terá um custo associado de 442,80€ (quatrocentos e 

quarenta e dois euros e oitenta cêntimos), no caso de o 

segundo outorgante optar por ser detentor de um servidor que 

lhe permita uma actualização independente. ----------------------  

4ª Cláusula - O acordo prevê ainda que cada Município 

apresente a sua situação regularizada perante a associação, no 

que diz respeito aos valores previamente aprovados, em sede 

de Assembleia Geral, para a quota e comparticipação por 

quadrimestre. No caso de tal não se verificar, deve à data da 

assinatura do presente contrato, existir um acordo sob o 

compromisso de um plano de pagamentos ajustado às 

limitações e constrangimentos do Município. ---------------------  

5ª Cláusula - O presente documento representa um 

compromisso entre duas entidades com responsabilidade 

reconhecida para a promoção e dinamização regional do Vale 



 
 

Ata  n . º    1 9  /  2 01 4 .    Reuniã o  de    13 -1 0 -2 0 1 4 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

do Côa, devendo, por isso, ser válido e manter-se porquanto 

durar e se verificar o vínculo associativo à Territórios do Côa.  

6ª Cláusula - A primeira outorgante será detentora de um 

acesso de 'administrador', que lhe garante a gestão da rede e a 

verificação do seu efectivo cumprimento. --------------------------  

7ª Cláusula - O bom e eficiente funcionamento da plataforma e 

de toda a informação relacionada com a rede dependerá da 

cedência de conteúdos e da regular circulação de informação 

no seio da rede. Para esse efeito, o segundo outorgante deverá 

comunicar atempadamente à primeira outorgante as acções e 

eventos a promover e toda a informação que tenha por 

relevante. --------------------------------------------------------------  

8ª Cláusula - Face ao exposto nas cláusulas anteriores, o 

presente contrato vigorará por tempo indeterminado, e terá 

início sob o compromisso de que os conteúdos (texto, imagem, 

fotografia, mapas,. ..) deverão ser previamente facultados à 

primeira outorgante, independentemente da gestão 

individualizada do seu Mupi. ----------------------------------------  

9ª Cláusula - A instalação de um Mupi em cada concelho da 

região de influência do Vale do Côa será feita por ordem de 

resposta aquando da sinalização do local, de acordo com as 

especificações de que todos tomaram prévio conhecimento.-----  

10ª Cláusula - O segundo outorgante deverá designar pelo 
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menos um(a) técnico(a) do Município que assegure o papel de 

interlocutor da rede de parceiros e, igualmente importante, de 

designar um(a) técnico(a) responsável pelo acompanhamento 

da instalação e montagem do respetivo Mupi.---------------------  

11ª Cláusula - A instalação do equipamento e do servidor 

ficará a cargo da empresa contratada para o efeito, com 

garantia adicional de formação aos técnico(s) interlocutor(es) 

do município. ----------------------------------------------------------  

Pelo segundo outorgante foi declarado que, em nome da 

entidade que representa, aceita o presente contrato, com todas 

as suas condições, de que tomou conhecimento e a cujo 

cumprimento se obriga. ----------------------------------------------  

O presente contrato foi elaborado em duplicado, destinando-se 

cada um dos exemplares a ficar na posse dos respectivos 

outorgantes, vai rubricado pelos mencionados outorgantes, 

com excepção da última folha, que vai pelos mesmos assinada, 

depois de a todos ser lido em voz alta e explicado o conteúdo. -  

O primeiro outorgante, António Baptista Ribeiro. ----------------  

O segundo outorgante, XXX. ----------------------------------------  

-----------CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO --------------  

- Fechaduras de segurança ---------------------------------------  

- Sistema de Som integrado ---------------------------------------  

- Quadro eléctrico com tomada interna com 3 ligações [230 
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V - 50 HZ)-------------------------------------------------------  

- Sistema de ventilação / reforçado ------------------------------  

- Chumbadouro de fixação ao solo -------------------------------  

- Vidro especial antiglare / antireflexo e com protecção 

especial ---------------------------------------------------------  

- Computer Mini Atx H61M Intel S1155 G2020 2.90 3MB, 

Dimm-DDR3 4096 Mb -1600 Mhz, hard ---------------------  

- Drive 320 Gb 5400 Rpm 8Mb, Windows 8 ENGLISH3 

(COMPUTADOR PARA GESTÃO INDEPENDENTE DE 

CADA MUNICÍPIO) -------------------------------------------  

- Monitor 55" LED IPS SHINE OUT ALTO BRILHO 700 

cdm2 -------------------------------------------------------------  

- Altura total do Mupi em torno dos 3 metros e 1,50 metros 

de largura (parte do display) ---------------------------------  

- Servidor de dados QMAGINE e respectivas licenças / 

Formação e apoio técnico (remoto) --------------------------  

- Qmagine Server (Aplicação de servidor para funcionamento 

/viewer) ---------------------------------------------------------  

- Qmagine Viewer - Licença por Display (Software aplicação 

de apresentação de informação p/ecrã) ---------------------  

- Gravação da marca / logotipo "Vale do Côa" no topo de 

cada Mupi (em vinil) e barra de logotipos do 

financiamento comunitário e do PROVERE (em vinil) -----  
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- Transporte e instalação em cada Município (10 Municípios 

da rede associação Territórios do Côa) - Almeida, 

Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta,  

Meda, Mogadouro, Pinhel, Sabugal, Torre de Moncorvo, 

Trancoso e Vila Nova^de Foz Côa. --------------------------  

- Acesso individualizado de cada município através de um 

servidor adicional* (a ser instalado em local a designar) 

SERVID0R ADICIONAL DE DADOS PARA QMAGINE f 1 

SERVIDOR CENTRALIZADO PARA 10 MUPIS): 

PROCESSADOR core Í5-3350P, RAM 8GB DDR3, DISCO 

500Gb, GRÁFICA GT610 2GB DDR3, DRIVE DVDRW, S. 

OPERATIVO Window 8.1 + TFT 21,5 + TECLADO + 

RATO’. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do contrato 

de parceria apresentada, indicando, como técnico interlocutor 

de rede, o engenheiro Aires Costa e, como técnico de 

acompanhamento da montagem, o engenheiro Victor Jorge. --  

*A31*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

nomeação do representante do município na CPCJ: Em 

seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte 

proposta: ---------------------------------------------------------------  

‘Nos termos do artigo 26º n° 1 da Lei nº 147/99 de 1 de 

setembro, e dado ter terminado o mandato do Dr. Francisco 
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Coelho como representante do Município de Trancoso, na 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Trancoso, 

proponho o Dr. António Carlos Camejo Martins, para 

representante do Município de Trancoso, na referida 

comissão.’ -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, nomear como 

representante do município, na Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens do Concelho de Trancoso, o senhor doutor 

António Carlos Camejo Martins, com os votos contra dos 

senhores vereadores do PSD que, em alternativa, propunham 

a continuidade do senhor doutor Francisco Coelho, nessas 

funções. ----------------------------------------------------------------  

Ainda acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara 

manifestou profundo reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido pelo senhor doutor Francisco Coelho, ao longo 

dos últimos dois anos. ------------------------------------------------  

*A32*  Análise, discussão e votação acerca de um pedido de 

transporte escolar para dois alunos surdos, entre Trancoso e 

Guarda: Seguidamente, foi presente o ofício número 2751 que 

deu entrada na secretaria da Câmara em 24 do passado mês de 

setembro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a dar conta 

que, relativamente ao transporte escolar de 2 alunos surdos 

para a Unidade de Apoio aos Alunos Surdos da Guarda, o 
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mesmo seria realizado às terças-feiras e quintas-feiras, com 

saída às 13h50m e regresso pelas 16h15m. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou assegurar o transporte 

bissemanal dos dois alunos, com os meios de transporte do 

município. -------------------------------------------------------------  

*A33*  Análise, discussão e votação acerca de custos inerentes à 

atribuição do galardão Eco-Escolas 2013/2014, à Escola S/3 

Gonçalo Anes Bandarra: De seguida, foi presente informação 

a dar conta que, na sequência da candidatura da Escola S/3 

Gonçalo Anes Bandarra ao Programa Eco-Escolas e tendo a 

mesma cumprido os requisitos inerentes à atribuição do 

galardão atribuído, era necessário suportar os custos de 

atribuição, no valor de 70€, o que, habitualmente, é assegurado 

pelo município. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou suportar os custos inerentes à 

atribuição do galardão eco-escolas 2013/2014, à Escola S/3 

Gonçalo Anes Bandarra, no montante de 70€. -------------------  

*A34*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

parecer e à receção de estagiários, solicitados pelo IPG – 

Guarda: Seguidamente, foi presente o ofício número 2818 que 

deu entrada na secretaria da Câmara em 2 do corrente mês de 

outubro, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda 

a solicitar informação acerca do interesse do município, em 
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receber alguns alunos estagiários do curso de reabilitação 

energética e conservação de edifícios, para além da emissão de 

parecer que fundamente a necessidade daquele curso técnico 

superior profissional.  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer favorável, 

disponibilizando-se a receber estagiários provenientes da 

ESTG – Guarda. ------------------------------------------------------  

*A35*  Análise, discussão e votação de pedido de isenção de taxas:  

De seguida, foi presente o requerimento número 471 que deu 

entrada na secretaria da Câmara, em 26 do passado mês de 

agosto, de Sampaio & Melo – Actividades Turísticas, Limitada, 

com sede em Trancoso, a solicitar isenção de taxas para o 

processo de obras nº 01/2012/25, com o alvará de obras de 

reconstrução e alteração nº 14/2013, atendendo ao disposto nas 

alíneas f) e g) do nº 2 e na alínea d) do nº 3 do artigo 15º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

Outras Receitas do Municipio de Trancoso. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar a requerente do 

pagamento de taxas, atendendo ao disposto no artigo 15º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

Outras Receitas do Municipio, não tendo participado na 

discussão e votação a senhora vereadora doutora Cristina 

Inocêncio. -------------------------------------------------------------  
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Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  

*A36*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2829 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 3 do corrente mês 

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

atribuição de um apoio financeiro excecional, no montante de 

30.000€, tendo em vista a resolução de dificuldades financeiras 

urgentes com que a escola se depara, neste momento. ------------  

Atendendo à importância da Escola Profissional de Trancoso 

no desenvolvimento socioeconómico do concelho de Trancoso, 

bem como ao atraso na análise da candidatura a 

financiamento, por parte do POPH, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, conceder um apoio financeiro, no 

montante de 30.000€, mediante a celebração de protocolo, 

tendo votado contra os senhores vereadores do PSD, doutor 

João Rodrigues, doutor Augusto Rente e doutora Cristina 

Inocêncio, por entenderem que a Escola Profissional deverá 

encontrar fontes de receita própria, não onerando o 

orçamento municipal. Não participou na discussão e votação 

o senhor vereador Eduardo Pinto, tendo o senhor Presidente 

da Câmara exercido o voto de qualidade. -------------------------  

*A37*  De seguida, foi presente o requerimento número 2883 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do corrente mês 

de outubro, da Raia Histórica a solicitar na qualidade de 
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entidade coordenadora local da parceria do Projeto CLDS+ 

Trancoso Empreendedor (projeto nº 30/CLDS+/GUA), um 

subsídio extraordinário no valor de 36.000€, para fazer face às 

despesas de funcionamento. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 36.000€, mediante a celebração de protocolo. 

Embora tenham votado favoravelmente, os senhores 

vereadores do PSD entendem que o montante agora atribuído 

deverá ser deduzido nas comparticipações do município para 

aquela entidade. ------------------------------------------------------  

*A38*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2906 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 13 do corrente 

mês de outubro, da Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a atribuição de um subsídio de 

10.000€, para a realização de diversas de obras de reparação no 

estádio, tendo em vista o desenvolvimento das suas atividades 

desportivas. ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, conceder um 

apoio financeiro, no montante de 7.500€, mediante a 

celebração de protocolo, tendo votado contra os senhores 

vereadores do PSD que justificaram o seu sentido, afirmando 

que a concessão deste apoio deveria ser enquadrada no âmbito 

de um contrato de desenvolvimento desportivo. A senhora 
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vereadora doutora Ivone Mouco absteve-se e o senhor 

Presidente da Câmara exerceu voto de qualidade. ---------------  

*A39*  De seguida, foi presente um requerimento da Associação 

Cultural, Recreativa e de Melhoramentos das Courelas, a  

solicitar colaboração do município, disponibilizando vários 

equipamentos, para além de apoio financeiro, tendo em vista a 

realização da XII edição da Rota dos Castanheiros 2014. --------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir um apoio financeiro,  

no montante de 750€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A40*  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. ---------------------------------------------  

*A41*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A42*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 19,00 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 
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e pelo Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 
 


