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ATA DA REU$IÃO DA CÂMARA 

MU$ICIPAL DE TRA$COSO REALIZADA 

EM 7 DE SETEMBRO DE 2016. ------------------  

*A1*  Aos 7 dias do mês de setembro do ano de 2016, 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, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues e Rogério Tenreiro. --------------------------------------  

*A2*  Às 15h00m, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença do senhor vereador Rogério 

Tenreiro, afirmando que tal se deve ao facto de os senhores 

vereadores Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio terem 

pedido a sua substituição, na presente reunião, em 

conformidade com o previsto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de janeiro.------------------------------------------  

Continuando, afirmou que, na sequência desses pedidos de 

substituição, também havido sido convocado, para estar 

presente nesta reunião, o senhor David Santiago. Notava-se, por 

isso, a sua falta de comparência. ------------------------------------  

*A3*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 
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considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor David Santiago. ---------------------------------  

PERÍODO A$TES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A4*  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 10 

do passado mês de agosto submetida à discussão e votação, 

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

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues, por não ter estado presente nessa reunião, foi, ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

*A5*  Ainda nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da 

Lei número 75/2013 de 12 de setembro, foi, também, a ata da 

reunião de 19 do passado mês de agosto submetida à discussão 

e votação, tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que 

a mesma foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros 

do executivo. ----------------------------------------------------------  

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

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

171, datado de 6 do corrente mês de setembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.253.567,53€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 157.823,04€. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para informar que, muito provavelmente, haveria 

necessidade de convocar uma reunião extraordinária, para a 

próxima segunda-feira, dia doze, relacionada com a contratação 

de empréstimos de médio e longo prazo, destinados ao 

financiamento de despesas de investimento. -----------------------  

*A8*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara informou que o 

ponto 16 da ordem de trabalhos, relativo a um pedido de 

isenção de pagamento de taxas, iria ser retirado da mesma, 

atendendo a que carecia de ser melhor analisado. ----------------  

*A9*  Interveio, depois, o senhor vereador João Rodrigues para 

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

‘1 – �a semana passada, vim ao cinema. Constatei que o Largo 

de S. Francisco, adjacente ao Auditório do Cinema, estava sem 
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iluminação. Penso que os serviços do município deveriam 

procurar solucionar esta situação. ---------------------------------  

2 – Tive conhecimento que o Município de Pinhel está a efetuar 

transportes diários das freguesias do concelho para a sede. 

Penso que, aos fins-de-semana, estará, também, a efetuar 

transportes, em autocarro, entre Pinhel e Vila Franca das 

�aves, destinados às pessoas que pretendam viajar de comboio. 

É verdade? Trata-se de uma iniciativa da Transdev? �ão foi 

proposto este serviço ao Município de Trancoso? �ão deveria o 

nosso município procurar imitar o de Pinhel?’ -------------------  

Em resposta às questões formuladas e respeitantes aos 

transportes destinados aos munícipes, interveio o senhor 

Presidente da Câmara para afirmar que se tratava de um serviço 

integrado, proposto pela empresa Transdev aos municípios de 

Trancoso e Pinhel, em junho do corrente ano. Desde essa altura, 

que o Município de Trancoso desenvolveu reuniões com 

responsáveis da empresa, tendo em vista a concretização de um 

serviço semelhante ao que está a ser praticado em Pinhel. 

Acrescentou que este serviço que será, certamente, uma mais-

valia para os trancosenses, com transportes de todas as 

localidades do concelho, alguns com solicitação prévia, para 

Trancoso, tendo por base cinco eixos de atuação, irá acarretar 

uma despesa anual de cerca de 50.000€. Afirmou, ainda, que 
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haverá, inclusive, um circuito interno de circulação, na cidade 

de Trancoso. Concluiu, dizendo que não há qualquer cópia do 

que Pinhel já está a fazer e que o processo, em Trancoso, irá ter 

o seu início em princípios de outubro e que só não arranca 

antes, porque não estava prevista essa despesa em orçamento. --  

De seguida, interveio o senhor vereador Eduardo Pinto para 

acrescentar que algum atraso verificado na implementação do 

processo já referido, àcerca do transporte dos munícipes, se 

ficou a dever ao facto de se aguardar que a Transdev apresente 

custos para um outro serviço que se pretende concretizar e que 

faça a ligação: Meda – Trancoso – Guarda. ------------------------  

*A10*  Àcerca da primeira observação formulada pelo senhor vereador 

João Rodrigues, relacionada com a falta de iluminação no 

Largo de S. Francisco, o senhor vereador Eduardo Pinto 

informou que já se havia solicitado aos serviços do município, 

nomeadamente ao eletricista que, após analisar a situação 

propusesse uma solução mais eficaz que a que, atualmente, 

existe. ------------------------------------------------------------------  

*A11*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: 

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira a 

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 setembro de 2016, 
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verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei, no Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e as 

alterações introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º 

da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, LOE para 2016, e, ainda, 

o despacho do senhor Presidente da Câmara, exarado em 1 de 

agosto, referente à inclusão da receita não cobrada relativa aos 

RSU’s, existe, à presente data, um valor de fundos disponíveis, 

tal como consta do mapa que anexou, no montante de 

338.678,70€.-----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

Dispensa de Licenças de Utilização: ------------------------------  

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 374 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 25 do 

passado mês de agosto, de António José Gomes Pinto, residente 

em Trancoso, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção 

de licença de utilização, respeitante a uma habitação sita no 

Bairro Senhor dos Aflitos, em Trancoso, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 1622 da União de Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, 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. --------  
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*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 381 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 do passado mês de agosto, de Manuel Francisco da Cruz 

Pinheiro, residente na Quinta das Eras, em Trancoso, na 

qualidade de herdeiro, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma habitação sita na referida Quinta 

das Eras, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 1479 da 

União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior, 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. --------  

*A14*  Em seguida, foi presente o requerimento número 405 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 2 do 

corrente mês de setembro, de Orlando Meireles, residente em 

Trancoso, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização, respeitante a uma habitação sita na rua de 

S. Luís, em Torre do Terrenho, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 320 da União de Freguesias de Torre do 

Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, uma vez que a mesma 

foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 

número 38382, de 7 de agosto de 1951. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 
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interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 412 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

6 do corrente mês de setembro, de Pedro Manuel Lourenço 

Monteiro, residente em Cogula, na qualidade de cabeça de casal 

da herança de Ângela Jesus, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma habitação sita na rua Olival da 

Bica, em Cogula, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

288 da Freguesia de Cogula, 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. --------  

*A16*  Em seguida, foi presente o requerimento número 413 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 6 do 

corrente mês de setembro, de Pedro Manuel Lourenço Monteiro, 

residente em Cogula, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de Ângela Jesus, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma arrecadação/outros sita na rua 

Olival da Bica, em Cogula, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 424 da Freguesia de Cogula, uma vez que a mesma 

foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 

número 38382, de 7 de agosto de 1951. ----------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A17*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de agosto:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão de obras, 

ambiente, estruturas e equipamento urbano, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

agosto, designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34° do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

'Licenças: --------------------------------------------------------------  

Ampliação e alteração de uma habitação, n.º 5, em nome 

de Victor Manuel da Silva Henriques, sita no Bairro da 

Lavoeira, em Castanheira.-----------------------------------  

Autorizações de Utilização: -----------------------------------------  

Habitação, n.º 12, em nome de José Augusto Paulos, sita 

na Quinta do Conde, lote n.º 22, em Trancoso; -----------  

Habitação, n.º 13, em nome de Eduardo Ângelo Saraiva 

Paulos, sita no lugar de Tapadinha, em Torres.’ ---------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 
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âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1 respeitante à empreitada “Arruamentos em 

Guilheiro – Acesso à Capela de Santa Bárbara”: 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 20.665€, a que acresce o IVA à taxa 

legal em vigor. --------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos, no montante de 20.665€. -------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao pedido 

de autorização prévia à Assembleia Municipal de Trancoso 

para a realização de despesas plurianuais relacionadas com 

a Requalificação do Mercado Municipal: Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

‘�a elaboração dos documentos previsionais para o exercício 
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económico de 2016, o projeto inscrito no PPI com a 

identificação 2015/100 - Requalificação do Mercado Municipal 

foi definido com um financiamento para o ano, não se prevendo 

existir plurianualidade na realização da despesa. ----------------  

Acontece porém, que, no decurso do procedimento 

administrativo de contratação, surgiram factos imprevistos que 

condicionaram a data de adjudicação, não sendo, por isso, 

possível a sua concretização integral até ao terminus do 

presente ano económico, dado a empreitada ter um prazo de 

execução previsional de 150 dias. ----------------------------------  

�este contexto, propõe-se que seja aprovada uma deliberação 

no sentido de autorizar a distribuição de encargos da seguinte 

forma: ------------------------------------------------------------------  

- 230.260,95 euros a realizar em 2016; -------------------------  

- 213.174,28 euros a realizar em 2017. -------------------------  

Mais, propõe-se que a referida deliberação seja objeto de 

apreciação e votação por parte do Órgão Deliberativo 

Municipal, na sua sessão ordinária, a realizar no decurso do 

corrente mês de setembro.’ ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, submetendo-a à apreciação e votação 

por parte da Assembleia Municipal de Trancoso, na sua 

próxima sessão ordinária. -------------------------------------------  
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Os senhores vereadores do PSD abstiveram-se. ------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta destinada a 

corrigir a fonte de financiamento indicada no PPI e 

associada ao projeto “Requalificação do Mercado Municipal 

de Trancoso”:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘�a sequência da comunicação do Tribunal de Contas, no 

âmbito da apreciação de visto referente à realização da 

empreitada Requalificação do Mercado Municipal, constatou-se 

que, na elaboração dos documentos previsionais para o 

exercício económico de 2016, o projeto inscrito no PPI com a 

identificação 2015/100 - Requalificação do Mercado 

Municipal, foi definido com uma fonte de financiamento de 

100% da Administração Central (AC), quando no referido 

campo deveria estar inscrito um financiamento de 100% da 

Administração Autárquica (AA). ------------------------------------  

�este contexto e tendo sido agora detetado o lapso, propõe-se 

a aprovação de uma deliberação no sentido de corrigir a fonte 

de financiamento associada ao projeto em causa, devendo a 

referida deliberação ser objeto de apreciação e votação por 

parte do Órgão Deliberativo Municipal, na sua sessão 

ordinária, a realizar no decurso do corrente mês de setembro.’  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, na sua próxima sessão ordinária. ---------------------  

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

participação variável no IRS, nos termos do n.º 1 do art.º  

26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro: Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

‘A Câmara Municipal de Trancoso não pode ser indiferente às 

dificuldades sentidas e vividas pelas famílias que residem no 

concelho, dificuldades estas resultantes de uma austeridade 

generalizada, com impacto nos respetivos orçamentos 

familiares, situação agravada por elevado nível de carga fiscal 

a que as mesmas se encontram sujeitas. ---------------------------  

Ora, em minha opinião, justifica-se que o Município de 

Trancoso, nos termos do n° 1 do artigo 26° da Lei n° 73/2013, 

de 3 de setembro, reduza a sua participação no IRS, apoiando, 

desta forma, ainda que limitadamente, os seus munícipes. ------  

Assim, face à situação acima descrita e dada a prorrogativa 

legal atrás mencionada, proponho que a Câmara Municipal 

aprove a proposta de redução de 2,5% na participação variável 

no IRS, reduzindo, em consequência, o esforço fiscal dos 
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munícipes. -------------------------------------------------------------  

A deliberação tomada deverá, nos termos das disposições 

conjugadas das alíneas c) do n.º 1 do artigo 25.º, conjugada 

com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ser sujeita à aprovação da próxima Assembleia 

Municipal.’ ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, na sua próxima sessão ordinária. ---------------------  

Mais, o teor da deliberação deverá ser comunicado à 

Autoridade Tributária e Aduaneira. -------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

da taxa de IMI, a aplicar em 2017: De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘Considerando: -------------------------------------------------------  

O manifesto esforço que tem sido exigido, nos últimos anos, às 

famílias portuguesas, por força da enorme carga fiscal a que se 

encontram sujeitas, num contexto de dificuldades e 

constrangimentos financeiros de diversa natureza, importa que 

o Município de Trancoso, reconhecendo aquele esforço, 

contribua para o minorar; -------------------------------------------  
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As competências legais dos Municípios que, através da adoção 

de medidas de alívio fiscal, bem como de outras, podem e 

devem contribuir para melhorar a qualidade de vida dos seus 

Munícipes; -------------------------------------------------------------  

Assim, proponho que, em 2017, seja aplicada a taxa de IMI de 

0,3%, à semelhança dos três últimos anos, taxa esta que, 

recorde-se, varia entre 0,3% e 0,45%. -----------------------------  

A deliberação tomada deverá, nos termos da alínea d) do n° 1, 

do artigo 25°, conjugada com a alínea ccc), do n° 1 do artigo 

33°, da Lei no 75/2013, de 12 de setembro, ser sujeita a 

aprovação da próxima Assembleia Municipal.’ -------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, na sua próxima sessão ordinária. ---------------------  

Mais, o teor da deliberação deverá ser comunicado à 

Autoridade Tributária e Aduaneira. -------------------------------  

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à redução 

da taxa de IMI, prevista no n.º 13 do art.º  112.º do respetivo 

Código, em relação à habitação própria e permanente, em 

função do número de dependentes:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: --------------  
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‘O artigo 112°-A do CIMI, aditado pela Lei n° 7-A/2016, de 30 

de março (LOE 2016), determina que os "Municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, podem fixar uma 

redução da taxa do imposto municipal sob imóveis, que vigorar 

no ano a que respeita o imposto a aplicar ao prédio ou parte de 

prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do 

sujeito passivo ou do seu agregado familiar e que seja, 

efetivamente, afeto a tal fim, atendendo ao n° de dependentes 

que, nos termos do código do IRS, compõem o respetivo 

agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela: ------------  

�úmero de dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 
1 20 
2 40 

3 ou mais 70 
 

Ora, à semelhança do ano anterior e reconhecendo a 

importância que tal medida pode representar, em particular 

para territórios como o nosso, proponho que a Câmara 

Municipal aprove a redução da taxa de IMI, prevista na 

disposição legal citada, nos termos igualmente fixados. ---------  

A deliberação tomada deverá, nos termos da Lei referida, ser 

sujeita à aprovação da próxima Assembleia Municipal.’ --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

apreciação e votação por parte da Assembleia Municipal de 

Trancoso, na sua próxima sessão ordinária. ---------------------  
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Mais, o teor da deliberação deverá ser comunicado à 

Autoridade Tributária e Aduaneira. -------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

estabelecimento de protocolos, com as entidades que 

asseguram o prolongamento de horários e o fornecimento de 

refeições, no âmbito dos apoios ao ensino pré-escolar e do 

1.º ciclo: ---------------------------------------------------------------  

*A24*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

De acordo com as disposições legais em vigor, os Municípios 

encontram-se obrigados a assegurar as condições necessárias 

ao regular funcionamento do ano letivo 2016/2017, 

nomeadamente no que se refere à implementação das medidas 

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

pré-escolar e o fornecimento de refeições aos alunos da rede de 

estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho de 

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

Assim e considerando que o Município não dispõe de meios 

próprios que permitam assegurar tais valências, torna-se 

imprescindível o estabelecimento de protocolos de colaboração 

e contratualização de serviços que permitam operacionalizar a 

acessibilidade da população escolar a tais componentes de 
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apoio. ------------------------------------------------------------------  

�este contexto e no âmbito da Componente de Apoio à Família, 

ensino pré-escolar, propõe-se que seja apreciada a proposta de 

celebração de protocolos com as entidades identificadas e nas 

valências descritas, ficando assim definidas as condições de 

prestação dessas mesmas valências, bem como a assunção, por 

parte do Município, do compromisso financeiro inerente à sua 

realização, o qual se traduzirá numa transferência corrente 

para as entidades com vista à comparticipação no custo da 

contraprestação. ------------------------------------------------------  

Os protocolos a estabelecer irão vigorar até ao final do ano 

letivo 2016/2017. -----------------------------------------------------  

Ao compromisso financeiro em questão, estão associadas as 

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

 Estabelecimento de 
Ensino 

Entidade Formalização 
Valor Estimado 

 2016 2017 

Componente 
Prolongamento 
de Horário 

Cogula S.C. Misericórdia Protocolo 867,72 € 1.518,51€ 
Freches S.C. Misericórdia Protocolo 619,80 € 1.084,65€ 
Palhais Liga dos Amigos de Palhais Protocolo 743,76 € 1.301,58€ 
Reboleiro Liga Melhoramentos Freg. 

Reboleiro 
Protocolo 743,76 € 1.301,58€ 

Trancoso (Sala l e  3) CS. Paroquial Trancoso Protocolo 4.090,68 € 7.158,69€ 
Rio de Mel ACR Rio de mel Protocolo 495,84 € 867,72€ 
Vila Franca das Naves CS. Paroquial Vila F. Naves Protocolo 4.214,64 € 7.375,62€ 

Total Componente Prolongamento Horário 11.776,20 € 20.608,35€ 

Componente 
Fornecimento 
de Refeições 

Trancoso (Sala 2) Agrupamento Escolas Protocolo 521,40 € 908,50€ 
Rio de Mel ACR Rio de mel Protocolo 511,84 € 895,72€ 
Vila Franca das Naves CS. Paroquial Vila F. Naves Protocolo 4.350,64 € 7.613,62€ 

Total Componente Fornecimento de Refeições 5.383,88 € 9.417,84€ 

 

Assim, deverá a Divisão Financeira proceder à cabimentação 

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

presente despacho ser remetido para apreciação e deliberação 

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



 
 

Ata  n . º    1 7  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    07 -0 9 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

Ácerca deste assunto, em sete do corrente mês de setembro, o 

senhor Presidente da Câmara exarou um despacho relativo à 

assunção do compromisso plurianual desta despesa. -------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

*A25*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou outra proposta que se 

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

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

encontram-se obrigados a assegurar as condições necessárias 

ao regular funcionamento do ano letivo 2016/2017, 

nomeadamente no que se refere à implementação das medidas 

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

pré-escolar e o fornecimento de refeições aos alunos da rede de 

estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico do Concelho de 

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

Assim e considerando que o Município não dispõe de meios 

próprios que permitam assegurar tais valências, torna-se 

imprescindível o estabelecimento de um protocolo de 

colaboração e contratualização de serviços que permita 

operacionalizar a acessibilidade da população escolar a tais 

componentes de apoio. �este contexto e no âmbito do 
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fornecimento de refeições aos alunos da rede de ensino básico, 

1° ciclo, propõe-se que seja apreciada a proposta de 

celebração de um protocolo com o Agrupamento de Escolas de 

Trancoso, em que ficarão estabelecidas as condições do 

referido fornecimento, bem como a assunção por parte do 

Município do compromisso financeiro inerente à sua 

realização, o qual se traduzirá numa transferência corrente 

para a entidade com vista à comparticipação no custo da 

contraprestação. ------------------------------------------------------  

O protocolo a estabelecer irá vigorar até ao final do ano letivo 

2016/2017. -------------------------------------------------------------  

Ao compromisso financeiro em questão, está associada a 

estimativa orçamental descriminada no seguinte mapa: ---------  

 
Estabelecimento de Ensino Entidade 

Formalizaç
ão 

Valor Estimado 
 2016 2017 

Componente 
Fornecimento 
de Refeições 

EBI Trancoso / EBI VF Naves Agrupamento de Escolas Protocolo 9.588,60 € 16.285,40€ 

Total Componente Fornecimento de Refeições 9.588,60 € 16.285,40€ 

 

Assim, deverá a divisão financeira proceder à cabimentação do 

montante necessário para o feito, devendo, em seguida, o 

presente despacho ser remetido para apreciação e deliberação 

do executivo camarário. ---------------------------------------------  

Ácerca deste assunto, em sete do corrente mês de setembro, o 

senhor Presidente da Câmara exarou um despacho relativo à 

assunção do compromisso plurianual desta despesa. -------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 
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apresentada, nos seus exatos termos, devendo celebrar-se o 

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

*A26*  Análise, discussão e votação relativas a um acordo de 

colaboração a celebrar com a “Transdev Interior, S.A,”, 

respeitante aos transportes escolares, para o ano letivo de 

2016/2017: De seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, 

foi presente o acordo de colaboração do transporte público / 

transporte escolar que se transcreve na íntegra: -------------------  

-----------------ACORDO DE COLABORAÇÃO  -------------------  

------------(Transporte Público / Transporte Escolar)  -----------  

Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos do 

disposto nas alíneas ee) e gg) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, organizar os transportes 

escolares, criar vias de circulação de transporte e 

comparticipar no apoio a atividades de interesse municipal; ---  

Considerando que, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 

do artigo 23º do Anexo I da mesma Lei, uma das atribuições 

dos municípios são os transportes e as comunicações; ----------  

Considerando que o concelho de Trancoso, com 71 localidades, 

espalhadas por um vasto território de mais de 371 Km2, tem 

vindo a perder população, fixando-se esse número, atualmente, 

em cerca de 10.000 habitantes; -------------------------------------  

Considerando que, em função disso, os transportes públicos 



 
 

Ata  n . º    1 7  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    07 -0 9 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

perderam procura e rentabilidade, mas que, apesar disso, 

existe a necessidade de disponibilizar transporte público para 

a sede do concelho, às populações mais isoladas e 

desfavorecidas, de forma a combater a desertificação daquelas 

zonas do concelho; ---------------------------------------------------  

Considerando que a mobilidade de todos os cidadãos do 

concelho, estejam eles em vilas ou nas aldeias, é um princípio 

de igualdade e que a existência de uma rede de transportes 

públicos adequada às reais necessidades dos respetivos 

utilizadores constitui uma condição essencial à garantia do 

desenvolvimento económico e do bem-estar das populações; ---  

Considerando que a Transdev Interior, SA é a única sociedade 

concessionária de concessões de serviço público a operar no 

concelho de Trancoso; -----------------------------------------------  

Considerando que a empresa concessionária de transportes 

públicos a operar no concelho tem interesse e disponibilidade 

para assegurar o transporte de toda a população do concelho, 

o que inclui o transporte da população escolar, verificando-se 

uma conciliação entre o transporte de alunos para as escolas 

com a necessidade daqueles que têm de se deslocar para o 

trabalho, para os serviços públicos da sede do concelho ou 

para o hospital ou centros de consulta médica espalhados pelo 

concelho de Trancoso; -----------------------------------------------  
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Tendo em conta que o equilíbrio económico-financeiro da 

exploração das concessões será garantido através de receitas 

diretas da exploração do transporte público, bem como das 

quantias pagas pela Câmara, em razão da aquisição dos títulos 

de transporte necessários à realização do transporte escolar; -  

Considerando que o Regulamento (CE) n.º 1370/2007, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, 

relativo aos serviços públicos de transporte ferroviário e 

rodoviário de passageiros, permite que as autarquias 

interessadas possam celebrar contratos que prevejam 

compensações por obrigação de serviço público aos 

concessionários de serviço de transporte público de 

passageiros; -----------------------------------------------------------  

Considerando o parecer de 28.02.2012 emitido pelo IMTT, em 

situação congénere e análoga, que se pronunciou no sentido de 

não ver impedimento à atribuição da comparticipação neste 

contexto, entre a Câmara Municipal e a empresa 

concessionária da referida carreira; -------------------------------  

Considerando o estudo económico/financeiro apresentado pela 

empresa Transdev Interior, SA, justificativo do valor da 

compensação acordada, documento este designado “anexo I” e 

que faz parte integrante do presente Acordo de Colaboração; --  

�estes termos, é celebrado o presente Acordo de Colaboração, 
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de harmonia com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com vista à manutenção 

do serviço de transporte público de passageiros e transportes 

escolares, entre o Município de Trancoso, com sede Largo do 

Município, pessoa coletiva n.º 501 143 726, representada neste 

ato por Amílcar José �unes Salvador, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal e no uso dos poderes que lhe 

foram conferidos, adiante designado por Primeiro Outorgante 

e, ------------------------------------------------------------------------  

Transdev Interior, SA, com sede em Estrada �acional n.º 2, 

Castro Daire, pessoa coletiva n.º 500148775, representada pelo 

Administrador Dr. João Paulo Crava Mendes de Araújo, com 

poderes para o ato, adiante designado por Operador, -----------  

O qual se rege pelas seguintes cláusulas: -------------------------  

--------------------CLÁUSULA PRIMEIRA  -------------------------  

---------------OBRIGAÇÕES DO OPERADOR  --------------------  

1. O Operador compromete-se a assegurar a realização das 

concessões de serviço público e, por via das mesmas, 

garantir o transporte da população escolar e não escolar nos 

itinerários e nos horários previstos no Anexo A. ---------------  

2. O Operador obriga-se a cumprir os horários acordados e 

toda a legislação do transporte público e do transporte 

escolar em carreira pública. --------------------------------------  
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3. O Operador obriga-se a requerer junto do Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes as alterações às concessões de 

serviço público outorgadas que se mostrem necessárias tendo 

em vista a realização dos itinerários referidos no número 1, 

sempre que haja necessidade de os compatibilizar com os 

horários escolares e não obrigue ao aumento de número de 

viaturas afetas ao serviço. ----------------------------------------  

4. O Operador compromete-se a: -----------------------------------  

a) Manter em exploração as carreiras identificadas nos 

números anteriores, tendo em conta os horários, 

itinerários e preços aprovados pelo IMT, conforme 

mapas anexos, durante o período de vigência do 

presente acordo; ----------------------------------------------  

b) Manter os níveis de qualidade do serviço. ----------------  

5. Qualquer alteração ao regime de exploração das carreiras 

será submetida à aprovação do IMT, mediante parecer do 

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

--------------------CLÁUSULA SEGUGDA  -------------------------  

-----------------------COMPEGSAÇÃO  ------------------------------  

1. Pela realização dos serviços referidos na cláusula anterior, 

será atribuída uma retribuição global, correspondendo a 

mesma ao valor adequado a assegurar a manutenção do 

equilíbrio económico-financeiro da exploração das 
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concessões de serviço público. -----------------------------------  

2. Durante o ano letivo, a retribuição a atribuir, nos termos do 

número anterior, terá o valor diário de € 1.550,00 (mil 

quinhentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, correspondente aos percursos 1 a 10, conforme 

Plano de Transportes Escolares do Município de Trancoso, 

para o Ano Letivo 2016/2017, aprovado em reunião de órgão 

executivo de 13 de abril de 2016. --------------------------------  

3. Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, a verba 

referida será dividida em duas faturas, a primeira 

correspondente ao valor dos passes escolares emitidos e a 

segunda à compensação do serviço cujo valor será igual à 

diferença entre o valor da retribuição diária a receber pela 

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

4. A 2.a  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. ----------------  

5. Sempre que o valor dos passes escolares 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. ------------------  

6. O preço acordado, no âmbito do presente Protocolo, será 
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objeto de alteração, mediante aplicação da(s) 

percentagens(s) de atualização definida pelo Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, durante o período de vigência 

definido. -------------------------------------------------------------  

--------------------CLÁUSULA TERCEIRA-------------------------  

1. O encargo total, resultante da celebração do presente 

contrato é, no máximo, de 300.000€ (trezentos mil euros), a 

que acresce o IVA à taxa legal em vigor, considerando os 

dias de aulas no presente ano letivo. ----------------------------  

2. O valor estimado referido no número anterior resulta do 

cálculo dos encargos atualmente disponíveis, podendo os 

mesmos sofrer alterações ao longo do presente ano letivo, em 

consequência da flutuação do numero de alunos, bem como, 

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

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

--------------------CLÁUSULA QUARTA  ---------------------------  

----------OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUGICIPAL  ------------  

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

devidamente orçamentado, está identificada pelo número 

sequencial de compromisso 9360, sendo o respetivo encargo 

satisfeito pela seguinte rubrica orçamental: 05/02.02.10. ----  

2. A Câmara Municipal compromete-se a efetuar o pagamento 

do valor devido, a título de compensação, até ao último dia 
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do mês seguinte àquele a que a compensação diz respeito. ---  

--------------------CLÁUSULA QUIGTA  ----------------------------  

-------------VALIDADE E OUTRAS COGDIÇÕES  ---------------  

1. O presente protocolo entra em vigor no dia 1 do mês de 

Setembro de 2016 e vigorará pelo período de 1 ano, até 31 

de Agosto de 2017. -------------------------------------------------  

2. O presente protocolo poderá ser rescindido por qualquer das 

partes em caso de incumprimento pela outra parte de 

quaisquer obrigações dele decorrente. --------------------------  

3. O incumprimento das cláusulas previstas no presente 

protocolo, por qualquer das partes, confere à outra o direito 

de ser ressarcida pelos danos causados, nos termos da lei 

geral. ----------------------------------------------------------------  

Trancoso, ………………. ----------------------------------------------  

O 1° Outorgante: ------------------------------------------------------  

O Operador: -----------------------------------------------------------  

Àcerca deste assunto, o operador apresentou o seguinte estudo 

económico- financeiro (valores sem IVA): -----------------------  

Transportes escolares Trancoso para o ano letivo 2016/2017 --  

Considerando o número de motoristas, o número e tipologia de 

viaturas e os kms diários necessários para efetuar o transporte 

dos alunos, em careira pública, em cada percurso, para o 

cálculo do custo/dia, foram considerados os seguintes tipos de 
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custo e critérios: ------------------------------------------------------  

Custos diretos de Exploração: --------------------------------------  

✓  Custo motoristas: sendo necessário um motorista por 

percurso. Valores com encargos de Taxa Social Única 

(23,75%) e Seguro (1%). Foram considerados os custos de 

motoristas a tempo parciais (30 horas semanais) para os 

percursos 4, 6, 9 e 10. ------------------------------------------  

✓  Custo de amortização por tipologia das viaturas utilizadas 

e de seguros. Custo de gasóleo. Com base nos Kms 

percorridos e considerando o consumo médio de 38 

litros/100 kms para as viaturas de 51 Lugares e de 20 

litros/100 kms para a viatura de 27 lugares. O preço sem 

iva do gasóleo considerado foi de 1,07€/litro. O preço do 

combustível mantém o mesmo valor, em razão de valor 

acordado com o fornecedor. -----------------------------------  

✓  Custos de Manutenção das viaturas. Foi considerado o 

rácio de custo de 0,17€ de custo de manutenção por Km 

percorrido. -------------------------------------------------------  

Custos de apoio à exploração: -----------------------------------  

✓  Custos com serviços administrativos, de contabilidade, de 

Bilhética, e Recursos Humanos e demais de apoio à 

exploração. Considerado um rácio de 10% sobre os custos 

de exploração. ---------------------------------------------------  
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Ga receita  -------------------------------------------------------------  

Tendo em conta que à presente data não temos ainda todos os 

elementos dos passes para o ano letivo 2016/2017, os valores 

dos passes, apresentados no mapa em anexo, são estimados, 

por percurso, com base nos valores médios do ano letivo 

transato. ---------------------------------------------------------------  

Conclusão:  ------------------------------------------------------------  

Tendo em conta a diferença negativa existente entre o total de 

custos por percurso e a receita dos passes, constata-se a 

necessidade e a razoabilidade da atribuição de compensação 

financeira, para tornar viável a exploração dos transportes 

escolares num concelho desertificado do interior. Embora a 

margem percurso a percurso não seja uniforme, para facilitar a 

faturação e os cálculos da compensação, optou-se por 

uniformizar os preços dos percursos num só valor 155€/ dia, ao 

qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------  

Castro Daire, 05 de Setembro de 2016. 

----------------------------RECEITAS  --------------------------------  

 RECEITAS (valorização) 
Valores sem IVA 

$.º 
Percurso 

total/dia 
passes 

compensação 
/dia 

valor/dia 
protocolo sem 

IVA 
1 Sebadelhe - Trancoso 105,00 € 50,00 € 155,00 € 
2 Guilheiro - Trancoso 155,94 € - 0,94 € 155,00 € 
3 Granja - Trancoso 119,86 € 35,14 € 155,00 € 

4 
Aldeia Nova - 
Trancoso 

57,06 € 97,94 € 155,00 € 

5 Freches- Trancoso 92,30 € 62,70 € 155,00 € 
6 Golfar - Trancoso 51,08 € 103,92 € 155,00 € 
7 Benvende - Trancoso 51,00 € 104,00 € 155,00 € 
8 Valdujo - Trancoso* 87,03 € 67,97 € 155,00 € 
9 Ribeira do Freixo - 97,50 € 57,50 € 155,00 € 
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Vila Franca Naves 

10 
Alverca da Beira - Vila 
Franca Naves 

62,97 € 92,03 € 155,00 € 

 TOTAL 879,74 € 670,26 € 1.550,00 € 
 

-----------------------------CUSTOS  ----------------------------------  

 
CUSTOS diretos Exploração 

(quantificação) 
CUSTOS DIRETOS EXPLORAÇÃO 

CUSTOS 
APOIO| 

 

0,17 € kms 1,07€/Litro 10% 

$.º 
Percurso 

viatura 
Lotação 

kms/dia Motorista 

Custos 
Manutenção 

Kms/ 
percorridos 

Amortização 
Viaturas* 
Seguros 

Gasóleo 
Encargos 

Motoristas 

Custos 
Contabilidade, 

RH 

TOTAL 
CUSTOS 

1 
Sebadelhe - 
Trancoso 

51 98 1 16,66 € 25,00€ 39,85€ 66,02€ 14,75€ 162,28€ 

2 
Guilheiro - 
Trancoso 

51 83 1 14,11 € 25,00€ 33,75€ 66,02€ 13,89€ 152,77€ 

3 Granja - Trancoso 51 92 1 15,64 € 25,00€ 37,41€ 66,02€ 14,41€ 158,47€ 

4 
Aldeia Nova - 
Trancoso 

27 73 1 12,41 € 20,00€ 15,62€ 51,27€ 9.93€ 109,23€ 

5 Freches- Trancoso 51 70 1 11,90 € 25,00€ 28,46€ 66,02€ 13,14€ 144,52€ 
6 Golfar - Trancoso 51 71 1 12,07 € 25,00€ 28,87€ 51,27€ 11.72€ 128,93€ 

7 
Benvende - 
Trancoso 

51 54 1 9,18€ 25,00€ 21,96€ 66,02€ 12,22€ 134,37€ 

8 Valdujo - Trancoso* 51 98 1 16,66 € 25,00€ 39,85€ 66,02€ 14,75€ 162,28€ 

9 
Ribeira do Freixo - 
Vila Franca Naves 

51 82 1 13,94 € 25,00€ 33,34€ 51,27€ 12,36€ 135,91€ 

10 
Alverca da Beira - 
Vila Franca Naves 

51 65 1 11,05 € 25,00€ 26,43€ 51,27€ 11,37€ 125,12€ 

 TOTAL  786 10 133,62€ 245,00€ 305,53€ 601,20€ 128,53€ 1.413,88€ 
 

--------------------------DIFEREGCIAL  -----------------------------  

-------------(Custo Total – Valor /  Dia do Protocolo  -------------  

$.º 
Percurso TOTAL CUSTOS 

valor/dia protocolo 
sem IVA 

DIFERE$ÇA 
(Custos -Protocolo) 

1 Sebadelhe - Trancoso 162,28€ 155,00€ - 7,28€ 
2 Guilheiro - Trancoso 152,77€ 155,00€ 2.23€ 
3 Granja - Trancoso 158,47€ 155,00€ - 3,47€ 
4 Aldeia Nova - Trancoso 109,23€ 155,00€ 45,77€ 
5 Freches- Trancoso 144,52€ 155,00€ 10,48€ 
6 Golfar - Trancoso 128,93€ 155,00€ 26,07€ 
7 Benvende - Trancoso 134,37€ 155,00€ 20,63€ 
8 Valdujo - Trancoso* 162,28€ 155,00€ - 7,28€ 
9 Ribeira do Freixo - Vila Franca Naves 135,91€ 155,00€ 19,09€ 

10 Alverca da Beira - Vila Franca Naves 125,12€ 155,00€ 29,88€ 
 TOTAL 1.413,88€ 1.550,00€ 136,12€ 
 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de acordo 

de colaboração apresentada, nos seus exatos termos, dando 

poderes ao senhor Presidente da Câmara para o outorgar. ----  

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

celebração de um contrato de prestação de serviços de 
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alojamento com a Associação Promotora do Ensino 

Profissional da Beira Transmontana – Escola Profissional de 

Trancoso:  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘Considerando que: ---------------------------------------------------  

a) O Município de Trancoso é responsável pela exploração, 

gestão e manutenção da Residência de Estudantes, sita em 

Trancoso, de acordo com o protocolo celebrado entre a 

Direção Regional de Educação do Centro e esta Autarquia; -  

b) A Escola Profissional de Trancoso, enquanto projeto de 

cariz supramunicipal, é procurada por um número 

significativo de alunos residentes fora do concelho, optando 

alguns deles por ficar alojados em Trancoso; ------------------  

c) Em anos anteriores, a Escola Profissional de Trancoso 

contratou com a Empresa Municipal TEGEC EEM, empresa 

entretanto dissolvida, o serviço de alojamento dos seus 

alunos na referida Residência de Estudantes; ------------------  

Assim proponho: ------------------------------------------------------  

1 - Que a Câmara Municipal autorize a celebração de um 

contrato de prestação de serviços de alojamento com a 

Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 

Transmontana - Escola Profissional de Trancoso, a vigorar 



 
 

Ata  n . º    1 7  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    07 -0 9 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

no próximo ano letivo; --------------------------------------------  

2 - Que a Câmara Municipal fixe o preço a cobrar pelo 

referido alojamento, propondo-se, para o efeito, o valor de 

125€/mês/aluno com IVA incluído.’ ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, dando poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para outorgar o referido contrato. ------  

Gão participou na discussão e votação o senhor vereador 

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

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

colaboração solicitado pela Escola Profissional de Trancoso, 

relacionado com o trabalho da psicóloga Dr.ª Celine Tabosa: 

De seguida, foi presente o requerimento número 2306 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 29 do passado mês 

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

renovação da colaboração que vem sendo prestada pela 

psicóloga Celine Tabosa, para o próximo ano letivo, a f im de 

dar continuidade ao trabalho desenvolvido, na dinamização do 

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

Atendendo ao bom trabalho já desenvolvido na EPT, a Câmara 

Municipal deliberou manter a colaboração da psicóloga 

doutora Celine Tabosa, com aquela Instituição, no próximo 

ano letivo de 2016/2017, devendo, para o efeito, ser celebrado 
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o respetivo protocolo. ------------------------------------------------  

*A29*  Análise, discussão e votação de proposta relativa às medidas 

de proteção para o Património Arquitetónico Relevante: 

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que, em reunião do executivo de 11 de novembro de 

2015, foram aprovadas as disposições respeitantes ao regime 

geral e ao regime específico de Monumentos Classificados e 

Sítios ou Conjuntos Arqueológicos. --------------------------------  

Acrescentava que se tornava, agora, necessário analisar e 

aprovar por parte do executivo a proposta das medidas de 

proteção para o Património Arquitetónico Relevante que fazem 

parte da Proposta do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Trancoso - Disposições Referentes ao Património Cultural, 

para, de seguida, serem enviadas para a empresa “Geoatributo” 

que procede à revisão do P.D.M.. -----------------------------------  

---------------------------------Proposta  ------------------------------  

-----Regulamento do Plano Director Municipal de Trancoso  --  

---------Disposições Referentes ao Património Cultural  --------  

Identificação e regime geral ----------------------------------------  

1- O Património Cultural è constituído pelo conjunto de 

imóveis, sítios e áreas identificados pelo Plano e que, pelas 

suas caracteristicas, se assumem como valores de reconhecido 
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interesse histórico, paleontológico, arquitectónico, 

arqueológico, artístico, etnográfico, cientifico, técnico, 

industrial ou social. --------------------------------------------------  

2- O Património Cultural no Município de Trancoso é 

constituído por: -------------------------------------------------------  

a) Monumentos Classificados; ------------------------------------  

b) Sítios ou Conjuntos Arqueológicos, --------------------------  

c) Patrimonio Arquitetónico Relevante. -------------------------  

3- Os bens culturais, a que correspondem as alíneas a), b) e c) 

do número anterior, estão representados e numerados na 

Planta de Ordenamento e encontram-se inventariados e 

descritos na Carta de Património Cultural do Concelho de 

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

4- A consulta da Carta de Património Cultural e respectivos 

anexos e imprescindível para a correcta caracterização e 

localização dos bens culturais e para a rigorosa definição da 

sua extensão e limites ------------------------------------------------  

5- As disposições constantes deste capítulo aplicam-se sem 

prejuízo da restante regulamentação do Plano e, em caso de 

dúvida, prevalece a que for mais restritiva. -----------------------  

Monumentos Classificados — regime específico ------------------  

1- Os Monumentos Classificados como de interesse �acional, 

de interesse Público e interesse Concelhio, bem como as 
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respectivas Zonas de Protecção, Zonas Especiais de Protecção 

ou áreas non aedificandi, encontram-se representados e 

numerados na Planta de Condicionantes e na Planta de 

Ordenamento e estão inventariados e descritos na Carta de 

Patrimonio Cultural e no correspondente catálogo anexo -------  

2- As intervenções permitidas e medidas de protecção relativas 

aos monumentos e zonas de protecção constantes do número 

anterior são as que decorrem da legislação em vigor sobre esta 

matéria e carecem de parecer favorável por parte do órgão 

competente da Administração Central.  -----------------------------  

3- Todos os bens culturais que venham a ser objecto de 

classificação após entrada em vigor do presente Plano passam 

a integrar automaticamente a Planta de Condicionantes, 

constituindo, deste modo, servidão administrativa eficaz. -------  

Sítios ou Conjuntos Arqueológicos — regime específico ---------  

1- O património arqueológico é constituído por todos os 

vestígios, bens e outros indícios cuja preservação e estudo 

permitam traçar a história da vida e da humanidade e integra 

depósitos estratificados, estruturas, construções, sítios 

valorizados, bens imóveis e monumentos de outra natureza, bem 

como o respectivo contexto, quer estejam localizados em meio 

rural ou urbano, no solo, subsolo ou meio submerso. ------------  

2- Os Sítios ou Conjuntos Arqueológicos encontram-se 
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representados e numerados na Planta de Ordenamento e estão 

inventariados e descritos na Carta de Património Cultural e no 

correspondente catálogo anexo. ------------------------------------  

3- Ao património arqueológico aplicam-se as normativas 

constantes na legislação em vigor sobre esta matéria e ainda as 

seguintes disposições: ------------------------------------------------  

a) Aos bens arqueológicos será desde logo aplicável, nos 

termos da lei,  o princípio da conservação pelo registo 

científico; --------------------------------------------------------  

b) �os locais assinalados como Sítios ou Conjuntos 

Arqueológicos deve manter-se o uso do solo actual, sendo 

que no caso de existir a necessidade de efectuar obras de 

edificação ou demolição, operações urbanísticas, 

instalação/remodelação de infraestruturas ou pavimentos, 

projectos agrícolas ou florestais, ou quaisquer outros 

trabalhos que impliquem remoção ou revolvimento de 

terras ficam condicionados à realização de trabalhos 

arqueológicos, cujos resultados poderão implicar 

ulteriores medidas de minimização, em função da 

avaliação dos vestígios identificados. ------------------------  

c) As obras só podem ser iniciadas após aprovação do 

correspondente plano de trabalhos arqueológicos pelos 

respectivos organismos tutelares da Administração 
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Central, cujos pareceres emitidos têm carácter vinculativo.  

4- Para efeitos de salvaguarda dos bens arqueológicos, na 

Carta de Património Cultural estabelece-se um nível de 

sensibilidade para cada Sítio ou Conjunto Arqueológico, 

exceptuando os casos de Trancoso e Moreira de Rei, em que o 

nível de sensibilidade foi atribuído de forma gradativa 

consoante as diferentes áreas que compõem o conjunto 

arqueológico. A sensibilidade arqueológica foi determinada em 

função das características do bem e define o tipo de normas 

condicionantes, num total de quatro níveis: -----------------------  

a) �ível I: deverá implementar-se uma estratégia que 

privilegie e promova a preservação e valorização do Sítio 

ou Conjunto Arqueológico; não obstante, quaisquer 

intervenções ou operações que envolvam a afectação do 

solo/subsolo deverão ser precedidas de trabalhos 

arqueológicos de caracterização ou diagnóstico 

(sondagens e/ou escavações arqueológicas) que 

possibilitem a adequação das intervenções, projectos ou 

operações propostas ao valor científico e patrimonial dos 

bens identificados; ----------------------------------------------  

b) �ível II: quaisquer intervenções ou operações que 

envolvam a afectação do solo/subsolo serão precedidas de 

trabalhos arqueológicos de caracterização ou diagnóstico 
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(sondagens e/ou escavações arqueológicas) que 

possibilitem a adequação das intervenções, projectos ou 

operações propostas ao valor científico e patrimonial dos 

bens identificados; ----------------------------------------------  

c) �ível III: quaisquer intervenções ou operações que 

envolvam a afectação do solo/subsolo estão sujeitas a 

trabalhos de registo e acompanhamento arqueológico, 

cujos resultados poderão implicar ulteriores medidas de 

minimização, em função da avaliação dos elementos 

identificados. �o caso dos locais assinalados na Carta 3 - 

Folha 1 da Carta de Património Cultural quaisquer 

intervenções ou operações que envolvam a afectação do 

solo/subsolo deverão ainda garantir a salvaguarda dos 

bens existentes; --------------------------------------------------  

d) �ível IV: quaisquer intervenções ou operações que 

envolvam a afectação do solo/subsolo estão condicionadas 

a parecer prévio dos serviços de arqueologia da autarquia 

e/ou à realização de prospecções arqueológicas prévias, 

com vista à correcta caracterização e/ou relocalização dos 

vestígios arqueológicos e à determinação das respectivas 

medidas de salvaguarda. ---------------------------------------  

5- Para além do património arqueológico constante do presente 

Plano, todas as intervenções que impliquem revolvimento de 
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solos no interior ou na envolvente de igrejas e capelas 

construídas em data anterior a 1843 ficam condicionadas a 

trabalhos arqueológicos nos termos da legislação em vigor. ---  

6- Para além do património arqueológico constante do presente 

Plano, pode o Município reconhecer, durante o período de 

vigência do mesmo, a existência de novos sítios arqueológicos, 

integrando-os no inventário existente e sujeitando-os às 

disposições do presente Regulamento. -----------------------------  

7- Sempre que na área abrangida pelo PDM forem colocados a 

descoberto achados arqueológicos ou elementos arquitetónicos, 

tal facto, nos termos da lei, tem que ser comunicado â Câmara 

Municipal e aos respectivos organismos tutelares da 

Administração Central, a fim de procederem conforme a 

legislação aplicável.  -------------------------------------------------  

Património Arquitetónico Relevante — regime específico -------  

1- Do restante património cultural que, embora não estando 

classificado ou em vias de classificação, assume importância 

no âmbito do património concelhio, a nível histórico, cultural e 

arquitetónico, procurou-se referenciar os imóveis mais 

relevantes, nomeadamente património religioso, solares, casas 

brasonadas e apalaçadas. -------------------------------------------  

2- O património arquitetónico relevante encontra-se 

representado e numerado na Planta de Ordenamento. Está 
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ainda inventariado e descrito na Carta de Património Cultural 

e no correspondente catálogo anexo. -------------------------------  

3- Ao património arquitetónico relevante aplicar-se-ão as 

normativas constantes na legislação em vigor sobre esta 

matéria e ainda as seguintes disposições: -------------------------  

a) Serão permitidas obras de conservação, alteração, 

reconstrução e ampliação, desde que as intervenções a 

realizar se harmonizem com as características originais do 

edifício, não comprometendo a integridade deste do ponto 

de vista estético, volumétrico, estrutural ou o valor 

cultural do imóvel; ----------------------------------------------  

b) Apenas serão permitidas demolições, apos a aprovação 

por uma comissão de avaliação técnica nomeada pela 

câmara municipal, incluindo obrigatoriamente um 

arquiteto, um engenheiro, um historiador e um arqueólogo, 

nas seguintes situações -----------------------------------------  

i. Demolição total ou parcial, quando comprovadamente a 

sua conservação não for viável,  ----------------------------  

ii. Demolição total ou parcial, quando haja risco 

manifesto para a segurança de pessoas e bens, -----------  

iii . Demolição parcial de elementos que contribuam para a 

descaracterização do conjunto ------------------------------  

c) �o caso de intervenções nas fachadas e ou ampliações 
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deverão observar-se as seguintes disposições: --------------  

i. Será interdita a alteração do dimensionamento de vãos, 

salvo quando para responder a necessidades físicas 

especificas devidamente fundamentadas, para garantir 

condições de iluminação, salubridade e funcionalidade, 

de acordo com a legislação em vigor, ou quando tal 

contribua para a valorização do edifício, devendo 

sempre que possível manter-se a proporção e métrica do 

alçado original, -----------------------------------------------  

ii. Sempre que possível, serão removidos os cabos elétricos 

e telefónicos do exterior e racionalizada a colocação de 

antenas exteriores. -------------------------------------------  

d) Sempre que haja alteração de cores e ou materiais,  

deverão ser observadas as seguintes disposições:-----------  

i. Os novos materiais e cores deverão contribuir para a 

valorização do conjunto; ------------------------------------  

ii. Sempre que haja introdução de novas caixilharias, estas 

deverão contribuir para a valorização do conjunto e não 

serão permitidos materiais a imitar outros materiais,  ---  

iíi . Será interdita a introdução de estores ou portadas pelo 

exterior, --------------------------------------------------------  

iv. Poderão ser utilizadas materiais e linguagens 

contemporâneas, desde que valorizem todo o conjunto --  
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e) �as obras de alteração, reconstrução e ampliação poderá 

a câmara solicitar a retirada ou substituição de elementos 

ou materiais existentes que considere contribuir para a 

descaracterização do conjunto. --------------------------------  

f) �ão será permitida a destruição, a alteração ou a 

transladação de elementos estruturais ou notáveis cujo 

valor seja reconhecido pela câmara municipal 

nomeadamente, gradeamentos, ferragens, cantarias, 

elementos decorativos, brasões ou outros, -------------------  

g) A câmara municipal poderá condicionar a mudança de uso 

caso se mostre incompatível com as características 

arquitetónicas, estruturais ou com o valor cultural do 

imóvel -------------------------------------------------------------  

4- Para além do património arquitetónico relevante constante 

do presente Plano, poderá o Município reconhecer, durante o 

período de vigência do mesmo, a existência de novos casos, 

integrando-os no inventário existente e sujeitando-os às 

disposições do presente Regulamento’ -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada pelos técnicos do Município, relativa às medidas 

de proteção para o Património Arquitetónico Relevante, 

devendo a mesma ser enviada para a empresa “Geoatributo”. -  

*A30*  Análise, discussão e votação de proposta relativa a uma 
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adenda ao contrato de parceria celebrado com a Rede de 

Judiarias de Portugal: De seguida, foi presente o ofício 

número 2360 da secretaria que deu entrada nesta Câmara em 5 

do corrente mês de setembro, da sociedade “Pares Advogados”, 

com sede em Lisboa, em representação da Rede de Judiarias de 

Portugal, a enviar a minuta da adenda ao contrato de parceria, 

com a reprogramação financeira aprovada e extensão do prazo 

do projeto, até abril  2017, que se reproduz na íntegra: -----------  

-----------‘ADEGDA AO COGTRATO DE PARCERIA  -----------  

Primeiro Outorgante: Associação Rede de Judiarias de 

Portugal — Rotas de Sefarad , pessoa colectiva n.º 509801811, 

com sede no Museu Judaico de Belmonte, Centro de Estudos 

Judaicos Adriano Vasco Rodrigues, Rua da Portela, n.º 4, 

6250-000 Belmonte, neste acto representada pelo Presidente e 

Vice-Presidente da Direcção da Associação, António Pinto 

Dias Rocha e António Manuel das �eves �obre Pita, doravante 

também abreviadamente designado por "Promotor"; -------------  

e ------------------------------------------------------------------------  

Segundo Outorgante: Município de Trancoso, pessoa colectiva 

de direito público n° 501143726, com sede em Praça do 

Município, 6420-107 Trancoso, representado pelo Presidente 

da Câmara Municipal, Amílcar José �unes Salvador, doravante 

também abreviadamente designado por “Parceiro”; -------------  
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Considerando que: ----------------------------------------------------  

A) Em 27 de Junho de 2014, foi celebrado entre a Direcção 

Regional de Cultura do Centro, na qualidade de Operador de 

Programa, e a Associação Rede de Judiarias de Portugal - 

Rotas Sefarad, na qualidade de Promotor de Projecto, um 

contrato de projecto que estabelece os termos e as condições 

para a concessão de um financiamento pelo Programa de 

Conservação e Revitalização do Património Cultural e 

�atural, para execução, pelo Promotor de Projecto, do 

projecto "Rotas de Sefarad:Valorização da Identidade 

Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas", doravante 

apenas designado por "Contrato de Projecto";-----------------  

B) Em 3 de Fevereiro de 2015, foi celebrado entre a 

Associação Rede de Judiarias de Portugal - Rotas Sefarad, 

na qualidade de Promotor de Projecto, e o Município de 

Trancoso, na qualidade de Parceiro, um contrato de 

parceria, doravante apenas designado por "Contrato de 

Parceria"; -----------------------------------------------------------  

C) Em 20 de �ovembro de 2015, o Contrato de Projecto foi 

objecto de um aditamento, fruto de um pedido de 

reprogramação apresentado em 25 de Julho de 2015 ao 

Financial Mechanism Office (FMO), que veio a ser 

aprovado; -----------------------------------------------------------  
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D) O aditamento referido no Considerando anterior visou, 

entre outras cláusulas, alterar a Cláusula 10.ª do Contrato 

de Projecto [Período temporal de elegibilidade das 

despesas] , passando a data de conclusão do Projecto a ser 

30 de Abril de 2017, e os Anexos 2 [Cronograma] e 3 

[Orçamento] ; -------------------------------------------------------  

E) O aditamento ao Contrato de Projecto referido nos 

Considerandos C) e D) supra obriga à alteração do Contrato 

de Parceria; --------------------------------------------------------  

F) �ão foram transpostas para o Contrato de Parceria as 

obrigações previstas nas alíneas t) e u) do n.º 2 da cláusula 

3.ª do Contrato de Projecto, lapso que importa agora 

corrigir; -------------------------------------------------------------  

G) A Cláusula 7.ª do Contrato de Parceria prevê que o mesmo 

pode ser alterado mediante prévia celebração da respectiva 

adenda. --------------------------------------------------------------  

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

São alteradas as cláusulas 1.ª, 3.ª, n.º 2, alínea i), e 6.ª,  as 

quais passam a ter a seguinte redacção: ---------------------------  

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

---------------------------------(.. .) ------------------------------------  

1. (. ..) ------------------------------------------------------------------  

2. O custo total da intervenção objecto do presente contrato de 
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parceria estima-se em €138.000,00, sendo que o financiamento 

máximo a atribuir pelo projecto pré-definido será de 

€117.300,00 (cento e dezassete mil e trezentos euros), sendo 

que o restante será assumido pela Câmara Municipal de 

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

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

---------------------------------(.. .) ------------------------------------  

1- (. ..) ------------------------------------------------------------------  

2- (. ..) ------------------------------------------------------------------  

a) (. ..) ---------------------------------------------------------------  

b) (. ..) ---------------------------------------------------------------  

c) (. ..)----------------------------------------------------------------  

d (.. .) ----------------------------------------------------------------  

e) (. ..)----------------------------------------------------------------  

f) (. ..) ----------------------------------------------------------------  

g) (. ..) ---------------------------------------------------------------  

h) (. ..) ---------------------------------------------------------------  

i) Cumprir as datas de execução previstas, assegurando, em 

qualquer caso, que as intervenções são integralmente 

realizadas até ao dia 30 de Abril de 2017, e assegurar os 

montantes excedentes aos valores comparticipados no 

âmbito do projecto pré-definido. ------------------------------  

3- (. ..) ------------------------------------------------------------------  
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4- (. ..) ------------------------------------------------------------------  

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

---------------------------------(.. .) ------------------------------------  

1. O presente contrato vigorará até 30 de Abril de 2017, e sem 

prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para 

além da cessação do contrato. --------------------------------------  

2. (. ..) ------------------------------------------------------------------  

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

São aditadas as alíneas j) e k) ao n.º 2 da cláusula 3.ª,  as quais 

terão a seguinte redacção: ------------------------------------------  

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

---------------------------------(.. .) ------------------------------------  

1. (. ..) ------------------------------------------------------------------  

2. (. ..) ------------------------------------------------------------------  

a) (. ..) ---------------------------------------------------------------  

b) (. ..) ---------------------------------------------------------------  

c) (. ..)----------------------------------------------------------------  

d) (. ..) ---------------------------------------------------------------  

e) (. ..)----------------------------------------------------------------  

f) (. ..) ----------------------------------------------------------------  

h) (. ..) ---------------------------------------------------------------  

i) (. ..) ----------------------------------------------------------------  

j) Assegurar a posse de todos os equipamentos por um 
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período de 5 anos após a conclusão do projecto.------------  

k) Assegurar que todos os equipamentos se encontram 

segurados durante e depois da implementação do projecto 

por um período de 5 anos. --------------------------------------  

3- (. ..) ------------------------------------------------------------------  

4- (. ..) ------------------------------------------------------------------  

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

A presente Adenda ao Contrato de Parceria entra em vigor na 

data da sua assinatura, retroagindo os seus efeitos a 3 de 

Fevereiro de 2015.----------------------------------------------------  

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

Em tudo o demais mantêm-se as cláusulas do Contrato de 

Parceria. ---------------------------------------------------------------  

A presente Adenda vai ser assinada em dois exemplares 

originais, destinando-se um deles ao Promotor do Projecto e 

outro ao Parceiro. ----------------------------------------------------  

Trancoso, 02 de Setembro de 2016 ---------------------------------  

Pelo Promotor do Projecto ------------------------------------------  

Pelo Parceiro’ --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de adenda ao 

contrato de parceria celebrado com a Associação Rede de 

Judiarias de Portugal – Rotas de Sefarad apresentada, dando 

poderes ao senhor Presidente da Câmara para a outorgar. ----  
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Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de apoio: ----  

*A31*  De seguida, foi presente o requerimento número 2225 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 18 do passado mês 

de agosto, da Cooperativa Agrícola Beira Serra, CRL, com sede 

em Vila Franca das Naves, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 3.000€, destinado a comparticipar as 

despesas inerentes à Festa das Vindimas de Vila Franca das 

Naves, a ter lugar nos próximos dias 17 e 18 do corrente mês de 

setembro. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A32*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2251 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 22 do passado mês 

de agosto, da Associação de Dadores de Sangue de Vila Franca 

das Naves, com sede em Vila Franca das Naves, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no montante de 1.500€, 

destinado à construção de um pequeno monumento de 

homenagem aos dadores de sangue. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A33*  De seguida, foi presente o requerimento número 2011 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do passado mês 

de julho, da Casa do Benfica de Trancoso, a solicitar a 
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concessão de um apoio financeiro, destinado a ajudar a 

concretizar as iniciativas previstas no seu plano de atividades. -  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A34*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2390 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do corrente mês 

de setembro, do Moto Clube Cavaleiros D. Dinis (Motards d’El-

Rei), a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no 

montante de 4.000€, destinado a ajudar a fazer face às despesas 

inerentes às iniciativas previstas no seu plano de atividades. ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.800€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A35*  De seguida, foi presente o requerimento número 2367 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 do corrente mês 

de setembro, de Maria Manuela Cruz Leal, residente em Póvoa 

de El-Rei, concelho de Pinhel, a solicitar a concessão de um 

apoio financeiro, destinado a ajudar a fazer face às despesas 

inerentes ao transporte escolar de um aluno. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.275€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A36*  Seguidamente, foi presente informação dos serviços relativa aos 

transportes escolares alternativos para o ano letivo 2016/2017 

que se reproduz na íntegra: ------------------------------------------  
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‘De acordo com o Plano de Transportes Escolares 2016/2017, 

existem alunos que não podem circular nos transportes 

públicos existentes no Concelho, quer por incompatibilidade de 

horários, quer pelas suas residências se situarem fora da rede 

de transportes e ainda um aluno com deficiência motora como a 

seguir identifico: -----------------------------------------------------  

1 - aluno residente em Prados ---------------------------------  

3- alunos residentes em Alverca da Beira --------------------  

1- aluno residente em Bouça Cova. ---------------------------  

Estes alunos deverão ser transportados das suas 

localidades para Vila Franca das �aves, circulando 

diariamente para Trancoso onde vão frequentar o ensino 

secundário, percorrendo uma distância diária de 50Km.  

3- alunos da Quinta da Preciosa (Alverca da Beira) --------  

1- aluno de Bouça Cova ----------------------------------------  

Estes alunos deverão ser transportados para os 

Estabelecimentos de Ensino em Vila Franca das �aves 

(pré-escolar, 1.º,  2.º, e 3.º ciclos), percorrendo a 

distância diária de 36Km. -----------------------------------  

1 - Aluno da Quinta da Lavagem para Aldeia �ova, 

circulando a partir desta localidade no autocarro com 

destino a Trancoso onde vai frequentar o 2.º ciclo (6.º 

ano). ------------------------------------------------------------  
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1 - aluno (deficiente motor) de Freches para Trancoso, 

sendo já habitual ser transportado de ambulância 

através dos Bombeiros Voluntários desta Cidade. �o 

entanto, neste ano letivo foi pedida a transferência para 

a instituição da CERCIG - Guarda, não tendo a mesma 

sido autorizada, pelo que durante o ano letivo se prevê 

que o transporte tenha de ser realizado para Celorico da 

Beira onde a Instituição garante o transporte até à 

Guarda.’ -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou apoiar os alunos referidos na 

informação, assegurando-lhes o transporte necessário, 

mediante a sua contratação. ----------------------------------------  

*A37*  De seguida, foi presente o requerimento número 2345 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 1 do corrente mês 

de setembro, de Maria Helena Plácido Fernandes, a solicitar o 

transporte escolar especial para uma aluna com paralisia 

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

A Câmara Municipal deliberou apoiar a aluna, assegurando-

lhe o transporte necessário, mediante a sua contratação. ------  

*A38*  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 
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de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. -----  

*A39*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A40*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, 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 vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


