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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 8 DE JULHO DE 2015. ------------------------  

*A1* Aos 8 dias do mês de julho do ano de 2015, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, Paulo Matias, Ivone Mouco, Augusto Rente, 

doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. -------------------  

*A2* Às 14,30 horas, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 24 

do passado mês de junho 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 maioria, atendendo a que 

não participou na discussão e votação o senhor vereador 

Rogério Tenreiro, por não ter estado presente nessa reunião, 

foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício 
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dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no site do 

Municipio. -------------------------------------------------------------  

*A4* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

128, datado de 7 do corrente mês de julho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 698.180,80€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 334.865,27€. ----------------  

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

*A5* Intervenções: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para informar que o senhor vereador João Rodrigues havia 

pedido a suspensão do seu mandato, no período compreendido 

entre 30 de junho e 10 de agosto do corrente ano e, como tal, 

havia sido substituído pelo senhor Rogério Tenreiro, nos termos 

do disposto no artigo 79.º da Lei n.º  169/99, de 18 de setembro.  

*A6* De seguida, o senhor Presidente da Câmara sugeriu que a data 

da próxima reunião camarária, prevista para o dia 22 de julho, 

fosse antecipada para o dia 15, pelas catorze horas e quinze 

minutos, atendendo a que, a partir de meados do corrente mês, 

alguns dos senhores vereadores entram em período de férias. ---  

ORDEM DO DIA 

*A7* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira a 
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dar conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos 

fundos disponíveis para o mês de julho de 2015, verificando-se 

que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei, no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e no despacho do 

senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de abril último, 

existe, à presente data, um valor positivo para os mesmos, tal 

como consta do mapa que anexou, no valor de 648.860,40€. ----  

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

Dispensa de licenças de utilização: -------------------------------  

*A8* Em seguida, foi presente o requerimento número 324 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 1 do 

corrente mês de julho, de Manuel Almeida Andrade, residente 

em Aldeia Nova, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma arrecadação e uns 

arrumos, sitos no lugar de Paiteia, em Aldeia Nova, inscritos na 

matriz predial urbana sob o artigo 718, da freguesia de Aldeia 

Nova, uma vez que os mesmos foram construídos antes da 

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

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 328 da 
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Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 

7 do corrente mês de julho, de Ana Luísa Gonçalves Ribeiro, 

residente em Lisboa, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma casa de recolha de 

animais, sita no lugar das Boiças, em Aldeia Nova, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 446, da freguesia de Aldeia 

Nova, 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. --------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 333 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 8 do 

corrente mês de julho, de António Augusto de Andrade, 

residente em Moimentinha, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita no lugar de Chão do Santo, em Moimentinha, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 225, da freguesia de 

Moimentinha, uma vez que a mesma foi construída antes da 

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

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A11*  Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 
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direito de preferência, respeitante a um prédio urbano sito, 

em Trancoso: Em seguida, foi presente o requerimento número 

1555 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3 do 

corrente mês de julho, da Conservatória do Registo Predial de 

Celorico da Beira, a solicitar que a Câmara Municipal informe 

se deseja ou não exercer o direito de preferência, relativo à 

venda de um prédio urbano, sito na Rua Eduarda Lapa, nº 2, 

fração B, em Trancoso, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 951, da união de freguesias de Trancoso (São Pedro e 

Santa Maria) e Souto Maior, pelo valor de 45.000 euros. --------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência, na aquisição do imóvel referido. --------------------  

*A12*  Análise, discussão e votação acerca do auto de medição de 

trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada ‘Ampliação 

Elétrica na Barragem da Teja’: De seguida, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

4.696,50€, a que acresce o Iva à taxa legal em vigor. ------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com a informação 

prestada pelos serviços, deliberou aprovar o auto de medição 

de trabalhos, no montante de 4.696,50€. --------------------------  
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*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, para prestação de serviços de 

vigilância, na Feira de São Bartolomeu / 2015: De seguida, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

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

secular e de enorme importância e impacto no concelho de 

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

- Considerando que esta feira se encontra prevista no 

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

- Considerando que a realização da feira obriga a 

proporcionar as melhores condições de vigilância ao recinto da 

feira onde os feirantes guardam os seus produtos comerciais e 

outro tipo de equipamentos e aos vários milhares de visitantes 

da feira; ---------------------------------------------------------------  

- Considerando que a animação musical e em particular o facto 

de funcionar uma tenda DJ que trará visitantes até de 

madrugada; ------------------------------------------------------------  

- Que, nos termos do disposto no n° 5 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014 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 n° 12 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços de vigilância 

da Feira de São Bartolomeu, edição de 2015, que decorre entre 

os dias 13 e 23 de Agosto. -------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 9.500,00 €, sem 

iva.’ --------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo farorável, destinado a esta contratação de 

serviços, em conformidade com o previsto no art.º 75º, 

nomeadamente nos seus n.os 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, de 

31 de dezembro. -------------------------------------------------------  

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

de parecer prévio vinculativo, para prestação de serviços de 

segurança, na Feira de São Bartolomeu / 2015:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

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

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

- Considerando que esta feira se encontra prevista no 

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

- Considerando que a realização da feira obriga a 

proporcionar as melhores condições de segurança aos feirantes 

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

e outro tipo de equipamentos e aos vários milhares de 

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

- Considerando que a animação musical e em particular o facto 

de funcionar uma tenda DJ que trará visitantes até de 

madrugada; ------------------------------------------------------------  

- Que, nos termos do disposto no n° 5 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014 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° 12 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços de segurança 

da Feira de São Bartolomeu, edição de 2015, que decorre entre 
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os dias 13 e 23 de Agosto. -------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 7.500,00 €.’ -------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo farorável, destinado a esta contratação de 

serviços, em conformidade com o previsto no art.º 75º, 

nomeadamente nos seus n.os 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, de 

31 de dezembro. -------------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, para fornecimento de 

refeições, no âmbito do ‘Dia do Idoso’:  De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘O Município de Trancoso deseja realizar, no próximo dia 29 

de Julho de 2015, o Dia Municipal do Idoso, em Trancoso. 

Para tal, torna-se necessário fornecer o almoço aos 

participantes. ---------------------------------------------------------  

Considerando que, nos termos do disposto no n° 5 do artigo 

75° da Lei 82-B/2014 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 
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vinculativo é, nos termos do n° 12 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Esta proposta deverá ser sujeita à próxima reunião de Câmara, 

para recolha, nos termos da Lei, do respetivo parecer prévio. -  

Para a prestação do referido serviço, estima-se como valor 

base para a cabimentação, o montante de 2500,00€ + IVA. -----  

À Divisão Financeira para cabimentar. ----------------------------  

Proponho que se contactem as seguintes empresas sediadas em 

Trancoso: Tabacobeira, Quinta da Alegria e Encanta.’ ---------  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo farorável, destinado a esta contratação de 

serviços, em conformidade com o previsto no art.º 75º, 

nomeadamente nos seus n.os 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, de 

31 de dezembro. -------------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinado à contratação de 

serviços inerente ao funcionamento da comissão de 

acompanhamento da concessão do sistema de abastecimento 

água e drenagem de esgotos do concelho de Trancoso: 

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

‘Considerando que a entidade reguladora dos serviços de 
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águas e resíduos tem vindo a alertar as entidades titulares e 

entidades gestoras das concessões para a necessidade de serem 

constituídas as comissões de acompanhamento das mesmas 

concessões, previstas no artigo 44° do Decreto-lei n° 194/2009, 

de 20 de Agosto; ------------------------------------------------------  

Considerando que está prevista apenas a remuneração do 

presidente da referida comissão, foi já estabelecido com a 

concessionária, a empresa Águas da Teja SA, um acordo, no 

sentido de se repartir em partes iguais, o custo dos honorários 

a suportar; ------------------------------------------------------------  

Considerando ainda que, nos termos do disposto no n° 5 do 

artigo 75° da Lei 82-B/2014 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° 12 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços inerente ao 

funcionamento da comissão de acompanhamento da concessão 

do sistema de abastecimento de água e drenagem de esgotos do 
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Concelho de Trancoso ------------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar o valor de 2 000.00 € + Iva.’  

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer prévio 

vinculativo farorável, destinado a esta contratação de 

serviços, em conformidade com o previsto no art.º 75º, 

nomeadamente nos seus n.os 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, de 

31 de dezembro. -------------------------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinado à contratação de 

serviços a ser prestados por 2 nadadores-salvadores, nas 

Piscinas Municipais de Trancoso:  De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘A Lei 68/2014, de 29 de Agosto, determina, no seu art.  31.°, 

n.° 2, a obrigatoriedade das piscinas de uso público contarem 

com os serviços de, pelo menos, dois nadadores-salvadores e 

respectivo equipamento de salvamento definido pelo ISN 

destinado à assistência a banhistas; -------------------------------  

Considerando a abertura das piscinas exteriores municipais de 

Trancoso, durante os meses de Julho e Agosto; -------------------  

Considerando a necessidade de dar cumprimento ao referido 

normativo; -------------------------------------------------------------  

Considerando as razões de segurança subjacentes à 
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contratação em causa e a forte afluência às piscinas 

municipais de Trancoso, durante aqueles meses;  -----------------  

Considerando que o recinto das piscinas municipais é 

propriedade do município; ------------------------------------------  

Considerando que, em obediência ao acórdão do Tribunal de 

Contas que julgou improcedente o recurso da recusa de visto, 

para o processo de fusão, na reunião de Câmara de 17 de 

Junho de 2015, foi deliberado dar inicio à dissolução da 

TEGEC, (empresa municipal que explora as piscinas 

municipais); -----------------------------------------------------------  

Considerando que a referida deliberação aconselha a que seja 

o município a proceder à contratação dos serviços de 

nadadores-salvadores, uma vez que se desconhece, nesta data, 

o prazo necessário com vista à formalização da dissolução; ----  

Que, nos termos do disposto no n° 5 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014 de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, todos os contratos de aquisição de serviços, 

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

a) Contractos 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° 12 do artigo 75° da Lei 82-

B/2014 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  
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Determino, a contratação dos serviços de dois nadadores 

salvadores para os meses de Julho e Agosto de 2015, 

estimando-se como valor base, para a sua cabimentação, o 

montante de 3000,00€ (três mil euros). ----------------------------  

À Divisão Financeira para cabimentar. ----------------------------  

Este despacho deverá ser sujeito à próxima reunião de Câmara, 

para recolha, nos termos da Lei, do respectivo parecer prévio.’  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, emitir parecer 

prévio vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços, em conformidade com o previsto no art.º 75º, 

nomeadamente nos seus n.os 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, de 

31 de dezembro, tendo votado contra a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio que apresentou uma declaração de 

voto que seguidamente se reproduz. Os senhores vereadores 

Augusto Rente e Rogério Tenreiro abstiveram-se, porque é sua 

convição que a deliberação da Assembleia Municipal, para a 

dissolução da empresa municipal, ocorrerá após 31 de agosto 

e, como tal, poderia ser a referida empresa a contratar essa 

prestação de serviços. ------------------------------------------------  

--------------------------Declaração de Voto -------------------------  

‘Não sendo contra a contratação dos nadadores-salvadores que 

decorre da Lei, entendo que a gestão e exploração das piscinas 

municipais é uma incumbência da empresa municipal. A 
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contratação dos nadadores-salvadores é um requisito legal que 

decorre da gestão e exploração do referido equipamento. Ora, 

a Câmara Municipal ainda não aprovou a integração das 

atividades desenvolvidas pela empresa municipal, nem o 

retorno dos equipamentos à gestão do município. Nesses 

termos, a contratação de dois nadadores-salvadores é ainda 

competência da empresa municipal. Não estando em causa a 

necessidade de contratação destes profissionais, a Câmara 

Municipal, como não assumiu ainda a gestão do equipamento, 

não pode aprovar esta contratação.’ -------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas à ratificação de um 

despacho do senhor Presidente da Câmara, respeitante à 

proibição de uso de foguetes e fogo-de-artifício, em período 

crítico:  Seguidamente, foi presente informação da Divisão de 

Obras, Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, a dar conta 

que, na última reunião da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, a 10 de abril do corrente ano, foi 

posta à consideração dos presentes a emissão de autorização 

prévia e licenciamento do lançamento de foguetes e de 

artefactos pirotécnicos, em período critico, tendo esta 

Comissão, à semelhança dos anos anteriores, acordado, por 

unanimidade, que a Câmara deveria deliberar a proibição do 

uso de qualquer tipo de foguetes ou artefacto pirotécnico, 
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durante este período, o qual está definido na Portaria 180/2015, 

de 19 de junho, como sendo de 1 de julho a 30 de setembro. ----  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Face à necessidade de adoção de medidas e ações especificas 

de prevenção contra incêndios florestais, durante o período 

critico, e, à semelhança dos anos anteriores, determino, no 

seguimento do que foi acordado, por unanimidade, na reunião 

da Comissão Municipal de Defesa Contra Incêndios de 10 de 

abril e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a proibição do uso de qualquer 

tipo de foguetes ou artefactos pirotécnicos, durante este 

período, o qual está definido na Portaria n.º 180/2015, de 19 

de junho, como sendo de 1 de julho a 30 de setembro.  -----------  

Deverá este despacho ser sujeito a ratificação na próxima 

reunião da Câmara Municipal.’ -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 24/06/2015. -----------------------------  

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

celebração de um protocolo de cooperação com a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Em seguida, 

foi presente a minuta do protocolo de colaboração que se 

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

-----------------‘PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ----------------  
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Entre a -----------------------------------------------------------------  

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, 

Quinta da Prados, Folhadela, Apartado 1013, 5001-801 - Vila 

Real, Portugal, adiante designada por UTAD, neste acto 

representada pelo seu Reitor, Professor Doutor António 

Augusto Fontaínhas Fernandes; ------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

PARCEIRO 2; ---------------------------------------------------------  

é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo, sem 

prejuízo das competências estatutárias e finalidades próprias 

de cada instituição que se rege pelas seguintes cláusulas: ------  

------------------------------PRIMEIRA -------------------------------  

----------------------(Objectivos e Domínios) -----------------------  

Entre os Outorgantes, celebra-se o presente protocolo, com 

duração de 36 meses, tendo por objectivo promover o reforço 

da cultura do castanheiro no concelho de Trancoso (TranCast). 

Em suma, pretende-se fomentar a implementação de práticas de 

cultivo conducentes à melhoria da produtividade do 

castanheiro neste concelho, mediante a realização de um 

conjunto de acções de experimentação em soutos 

disponibilizados para o efeito, bem como através da 

transferência de conhecimentos quer para o Gabinete Técnico 

Florestal do MUNICÍPIO, quer directamente para os 
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produtores. ------------------------------------------------------------  

Compreendendo esta colaboração os seguintes eixos de 

intervenção: -----------------------------------------------------------  

a) Instalação de uma unidade de demonstração no concelho. 

Esta unidade será instalada num souto adulto (30-40 anos) 

previamente selecionado, pertença de um produtor do concelho. 

Este souto, deve ser representativo, tanto quanto possível, do 

nivel médio característico dos soutos do concelho. --------------  

b) Actividades de extensão visando sensibilizar os agricultores 

para a adopção de práticas culturais mais adequadas. As 

acções a desenvolver na unidade de demonstração serão 

complementadas com 11 dias abertos. Se houver necessidade, e 

motivação por parte dos produtores, os dias abertos poderão 

ser alargados. Promoção do apoio técnico directamente aos 

agricultores quer o solicitarem. ------------------------------------  

c) Realização de 1 tese de mestrado --------------------------------  

d) Elaboração de um livro técnico com os principais resultados 

do trabalho. -----------------------------------------------------------  

e) Realização de jornadas técnicas com a apresentação e 

lançamento desse manual de cariz eminentemente prático. ------  

------------------------------SEGUNDA -------------------------------  

-----------------------(Responsabilidades) ---------------------------  

a) Responsabilidades de Execução ---------------------------------  
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a.1) UTAD -------------------------------------------------------------  

Eixo 1. Unidade de demonstração ----------------------------------  

1. Selecção do souto que constituirá a unidade demonstração 

(cerca de 5000 m2) (2015) -------------------------------------------  

2. Realização de diagnóstico: Caracterização da área pré-

seleccionada de acordo com as condições de solo, declive, 

exposição, estado nutritivo e sanitário das árvores, historial da 

produção castanha, produção cogumelos, etc (2015). ------------  

3. Preparação de um plano de acção (2015). ----------------------  

4. Implementação do plano de acção. ------------------------------  

4.1. Ao nível do solo: Correção da fertilização - aplicação de 

adubos e correctivos (2015). ----------------------------------------  

4.2. Ao nível das árvores: remoção de árvores mortas, 

replantação porta-enxertos híbridos nas falhas. Plantas 

micorrizadas (2015). -------------------------------------------------  

4.3. Realização de podas de limpeza/correção (2016, 2017) ----  

4.4. Realização de podas sanitárias (2016, 2017) ----------------  

4.5. Ao nível do solo: Formas de limpeza do solo (2016, 2017).  

4.6. Ao nível do souto: Instalação de 2 colmeias. Importância 

das abelhas na polinização (2016, 2017). -------------------------  

4.7. Ao nível do solo: Apanha de cogumelos (2016, 2017). ------  

4.8. Ao nível das árvores: A apanha da castanha (2016, 2017) -  

4.9. Realização de enxertias e reenxertias. Variedades e 
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importância de árvores polinizadoras (2016, 2017). -------------  

5. Monitorização dos resultados da aplicação do plano de ação 

na Unidade de Demonstração (2018). ------------------------------  

Eixo 2- Área de extensão Composta por: --------------------------  

6.1 Dias abertos/sessões técnicas-----------------------------------  

Serão realizados 12 dias abertos com a seguinte periodicidade:  

Junho 2015, 2016, 2017. ---------------------------------------------  

Abril/Maio 2015, 2016 2017, 2018 ---------------------------------  

Outubro/Novembro 2015, 2016, 2017 ------------------------------  

Março/Abril 2016, 2017 ----------------------------------------------  

Por cada dia aberto será editado um folheto ----------------------  

6.2. Visitas técnicas --------------------------------------------------  

Durante a vigência deste protocolo a equipa técnica 

disponibilizará 5 dias em 2016 e 2017 (10 dias no total) para 

efectuar visitas técnicas aos agricultores nos soutos onde se 

verifique a existência de problemas. -------------------------------  

6.3. Realização de inquérito aos produtores aderentes ----------  

Serão realizados dois inquéritos, um no início a fim de 

caracterizar o setor no concelho e outro no final a fim de 

avaliar o efeito do protocolo em termos de atualização de 

conhecimentos por parte dos produtores aderentes. --------------  

Eixo 3. Efeito de replicação -----------------------------------------  

7.1. Análises de solo -------------------------------------------------  
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Implementação de um sistema articulado entre a equipa da 

UTAD e o Gabinete Técnico MUNICÍPIO para promover a 

realização de análises de solos cvom custos para a UTAD: 

200 análises de rotina em 2015 -------------------------------------  

200 análises de rotina em 2017 -------------------------------------  

Eixo 4. Divulgação Geral --------------------------------------------  

7.1. Participação em Jornada de apresentação pública do 

protocolo (2015) ------------------------------------------------------  

7.2. Edição de placa identificadora do protocolo para colocar 

na Unidade de Demonstração (2015) -------------------------------  

7.3. Criação de logotipo (2015)-------------------------------------  

7.4. Preparação de um livro de práticas de cultivo (com 

linguagem direccionada para os agricultores) sobre o 

castanheiro, incluindo os resultados  obtidos  nas actividades 

experimentais realizadas no âmbito deste protocolo (Maio a 

Outubro 2017). --------------------------------------------------------  

7.5. Realização de 1 tese de mestrado sobre castanheiro, 

envolvendo estudos no concelho (2015-2017) ---------------------  

7.6. Participação nas Jornadas de encerramento e "Festa da 

Castanha" com apresentação de várias comunicações centradas 

nos diferentes eixos do protocolo, assumindo a 

responsabilidade dos custos com oradores convidados (2018). 

a.2) Camara Municipal Trancoso Eixo -----------------------------  
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1. Unidades de Demonstração ---------------------------------------  

1.1. Acompanhamento pelo Gabinete Técnico das acções a 

implementar na Unidade Demonstração ---------------------------  

1.2. Colocação de placa identificadora do protocolo na 

Unidade de Demonstração (tamanho a indicar). ------------------  

Eixo 2. Área de extensão ---------------------------------------------  

2. Divulgação e promoção da participação dos agricultores nos 

dias abertos (12 ou mais dias, durante os 36 meses). ------------  

2.1. Impressão de 12 folhetos para serem distribuídos nos dias 

abertos. ----------------------------------------------------------------  

2.2. Organização dos dias das visitas técnicas e 

acompanhamento e disponibilização de transporte. --------------  

2.3. Enquadramento e transporte (entre a sede do concelho e o 

local de estudo) dos alunos de mestrado na realização de 

trabalhos de campo quando estes impliquem contactos com 

produtores. ------------------------------------------------------------  

Eixo 3. Divulgação geral --------------------------------------------  

3. Organização da Jornada de apresentação e assinatura 

pública do protocolo. ------------------------------------------------  

4. Edição em papel de 250 exemplares do livro/manual prático 

em formato A5, 150 páginas, a cores, com os principais 

resultados e recomendações. ----------------------------------------  

5. Organização de Jornadas técnicas. ------------------------------  
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Eixo 4. Efeito de replicação -----------------------------------------  

6. Coordenação local, em articulação com a equipa da 

UTAD/Laboratório de Solos e Fertilidade, do programa de 

análises de solo solicitadas pelos agricultores. -------------------  

b) Responsabilidades Financeiras ----------------------------------  

b.1) Pela realização das tarefas (acima elencadas) atribuídas à 

UTAD (12 Outorgante), a 2^ Outorgante fica responsabilizada 

pelo financiamento dos ensaios/acções, no valor total de XXX€ 

(Incluí IVA à taxa em vigor), devendo o financiamento ser 

realizado de acordo com a seguinte calendarização: ------------  

Tranche---------------------------------Percentagem ------Montante 

Julho 2015-------------------------------------40 -------- 17,273.89 € 

Maio 2016-------------------------------------30 -------- 12,955.42 € 

Maio 2017-------------------------------------20 --------- 8,636.95 € 

Outubro 2017 (com a entrega do livro)-----10 --------- 4,318.47 € 

Total------------------------------------------100 -------- 43,184.73 € 

b.2) À Camara Municipal Trancoso (2.º Outorgante), caberá o 

financiamento das seguintes actividades: --------------------------  

- Organização da sessão de apresentação do protocolo ---------  

- Acompanhamento pelo Gabinete Técnico das actividades a 

desenvolver na unidade de demonstração --------------------------  

- Organização das Jornadas Técnicas de encerramento ---------  

- Promoção dos 12 dias abertos ------------------------------------  
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- Edição dos 12 folhetos a 2 páginas (100 exemplares) ----------  

- Edição do livro (250ex) --------------------------------------------  

------------------------------TERCEIRA -------------------------------  

------------------------(Equipas de trabalho) ------------------------  

Na execução deste programa de trabalhos participarão: --------  

a) Pela 1ª Outorgante: José Gomes Laranjo, Fernando 

Raimundo, Jorge Ferreira-Cardoso, Teresa Pinto, Luís 

Martins, Rosário Anjos, Guilhermina Marques, Paula Cristina 

Oliveira e João Paulo Moura, Paulo Russo Almeida, Maria 

João Gaspar. ----------------------------------------------------------  

Pela 2.º Outorgante: -------------------------------------------------  

------------------------------QUARTA ---------------------------------  

------------------------(Duração do Protocolo) ---------------------  

a) 0 período de vigência do presente protocolo decorre desde a 

data da sua assinatura até ao dia 31 de Outubro 2017. ----------  

b) O presente protocolo poderá ser rescindido por quaisquer 

das partes no caso de incumprimento das obrigações 

contratuais por parte de um dos parceiros. -----------------------  

c) Esta rescisão só se tornará efectiva 30 dias após o envio, 

pela parte denunciante, de uma carta registada com aviso de 

recepção, expondo os motivos da rescisão, excepto nas 

seguintes situações: --------------------------------------------------  

c1) Prévio acordo entre os outorgantes; ---------------------------  
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c.2) Caso se verifique dentro reflete prazo, por parte do 

parceiro faltoso, o cumprimento integral das obrigações em 

falta; -------------------------------------------------------------------  

c.3) O exercício desta faculdade de rescisão não dispensa a 

parte faltosa de cumprir as obripações contratuais até à data 

da produção dos efeitos da rescisão. -------------------------------  

------------------------------QUINTA ---------------------------------  

------------------------(Disposições Finais) -------------------------  

a) A 2ª Outorgante reconhece à 1ª Outorgante o direito de 

orientar o presente estudo a título exclusivo. ---------------------  

b) A 2ª Outorgante deverá mencionar a UTAD em documentos 

de publicidade (brochuras, catálogos, entre outros) que façam 

referência aos resultados do ensaio. -------------------------------  

c) No decorrer da vigência do protocolo, poderão ser 

introduzidos ajustamentos ou alterações ao mesmo através de 

aditamento, desde que as partes estejam de acordo. -------------  

d) Qualquer comunicação entre os outorgantes nos termos do 

presente contrato deverá ser feita por carta registada com 

aviso de recepção endereçada à morada constante deste 

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

e) As dúvidas resultantes da interpretação ou execução do 

presente protocolo, serão resolvidas por acordo entre os 

outorgantes. -----------------------------------------------------------  
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f) Em caso de litígio persistente, ambas as partes acordam em 

atribuir competência exclusiva aos Tribunais Administrativo de 

Castelo Branco. -------------------------------------------------------  

1ª Outorgante: UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E 

ALTO DOURO ---------------------------------------------------------  

2ª Outorgante: Câmara Municipal Trancoso.’ --------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

protocolo de cooperação, nos seus exatos termos. ---------------  

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

do município à RefCast – Associação Portuguesa da 

Castanha: Em seguida, foi presente o requerimento número 923 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do passado 

mês de Abril, da RefCast – Associação Portuguesa da Castanha, 

a enviar convite para uma proposta de adesão à Associação 

referida, na qualidade de patrono, de acordo com o estipulado 

no ponto 8 do art.º 3.º dos estatutos, com o valor de quota anual 

de 480€. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, concordando com o teor da proposta 

apresentada, deliberou propor à Assembleia Municipal que 

aprove esta adesão do município de Trancoso, em 

conformidade com o previsto na alínea n) do n.º 1 do art.º 25.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 
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isenção de taxas, solicitado pela Fábrica da Igreja de São 

Pedro: Seguidamente, foi presente o requerimento número 303 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, 

em 17 do passado mês de junho, da Fábrica da Igreja Paroquial 

de São Pedro, com sede em Trancoso, a solicitar isenção do 

pagamento de taxas. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou isentar a Fábrica da Igreja 

Paroquial de São Pedro do pagamento de taxas, de acordo com 

o disposto na alínea a) do n.º 2 do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas do 

Município, atendendo a que se trata de uma Instituição sem 

fins lucrativos. --------------------------------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alargamento de horário de funcionamento de um 

estabelecimento comercial: De seguida, foi presente o 

requerimento número 276 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara, em 2 do passado mês de junho, de 

José Carlos Vaz Marques, proprietário de estabelecimento de 

café em Trancoso, a solicitar o prolongamento de horário de 

encerramento, aos sábados, para as 4 horas. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, indeferir a 

pretensão do requerente, atendendo a que a mesma contraria 

o disposto no Regulamento atualmente em vigor, tendo-se 
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abstido os senhores vereadores Ivone Mouco, Augusto Rente, 

doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. -----------------  

*A23*  Análise, discussão e votação acerca de um pedido de apoio:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 1595 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 8 do corrente mês 

de julho, da Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca 

das Naves, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 

montante de 21.500€, destinado a obras de reparação do 

estádio. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, conceder um 

apoio financeiro, no montante de 21.500€, mediante a 

celebração de protocolo, tendo votado contra a senhora 

vereadora Ivone Mouco. ---------------------------------------------  

*A24*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta 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. -----  

*A25*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A26*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata e que vai ser assinada 

pelo senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de 

Departamento que a redigiu. -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


