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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 26 DE JULHO DE 2017. -----------------------  

*A1* Aos 26 dias do mês de julho do ano de 2017, 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, Humberto Almeida, João Rodrigues, doutora 

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

*A2* Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

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

*A3* Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador João Paulo Matias. ------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A4* Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

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

do corrente mês de julho submetida à discussão e votação, 

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

foi,  antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, foi, ainda, 
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deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

140, datado de 25 do corrente mês de julho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.621.544,14€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 209.672,28€. ----------------  

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

*A6* Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do concurso e respeitante à 

empreitada “Reparação e Beneficiação da E.M. 581 

(Carnicães – limite do Concelho / Baraçal) e Reparação 

e Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães – Vilares)”. ---  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

dos documentos inerentes ao procedimento concursal,  

bem como ao lançamento de concurso e à nomeação do 

júri,  destinados à realização da empreitada “Reparação e 
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Beneficiação da E. N. 226 Trancoso – Chafariz do 

Vento”. ---------------------------------------------------------  

Ponto 5: Apreciação relativa aos contratos de aquisição de 

serviços, celebrados durante o mês de junho do corrente 

ano, em conformidade com o previsto no n.º  4 do art.º  

49.º  da Lei do Orçamento de Estado para 2017. -----------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

alargamento do período de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, durante a Feira de São 

Bartolomeu 2017. ---------------------------------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

isenção de pagamento de taxas de licenciamento, durante 

a Feira de São Bartolomeu 2017. ---------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação de um dia de comercialização destinado aos 

feirantes, durante o período da Feira de São Bartolomeu 

2017. -----------------------------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação de preços de ingresso na Feira de São 

Bartolomeu 2017. ---------------------------------------------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação das propostas 

relativas às minutas dos aditamentos aos contratos de 

abertura de créditos, números 0032.00490464640 e 
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0032.00490464650, outorgados com o Banco Santander 

Totta. -----------------------------------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação das Moções remetidas 

pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, respeitantes 

à abolição das portagens na A23 e A25 e substituição de 

material circulante do Intercidades na linha da Beira 

Baixa. ----------------------------------------------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

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

João Rodrigues, para dar conta de uma questão colocada por 

algumas Juntas de Freguesia e que se prende com os pedidos de 

apoio que fizeram à Câmara Municipal, no âmbito das 

candidaturas para execução dos mosaicos e parcelas de gestão 

de combustíveis. ------------------------------------------------------  

Assim, sabendo que algumas Juntas de Freguesia já receberam, 

para o mesmo fim, o apoio financeiro da Autarquia, perguntou 

quando é que as freguesias que já solicitaram tal apoio, o 

podem vir a receber. --------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou ser 

intenção da Câmara Municipal apoiar igualmente essas Juntas 



 
 

Ata  n . º    1 4  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    26 -0 7 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

de Freguesias, o que acontecerá logo que possível.---------------  

Seguidamente, os senhores vereadores do PSD apresentaram, 

formalmente, a seguinte declaração de voto: ----------------------  

‘Os vereadores do PSD eleitos pelo Município de Trancoso 

lamentam a atitude do senhor Secretário de Estado, durante a 

inauguração do Mercado Municipal.  -------------------------------  

O senhor Secretário de Estado comportou-se como um membro 

do Partido Socialista em Plena Campanha Eleitoral e não como 

governante, como seria o seu dever. -------------------------------  

Proferiu afirmações relativas à divida do Município que, na 

nossa perspetiva, não correspondem à verdade, tendo-lhe sido, 

provavelmente, essa informação transmitida ou facultada pelo 

atual executivo do PS da Câmara Municipal de Trancoso, pois 

os números apresentados, só desta forma, poderiam ser 

obtidos, uma vez que as contas consolidadas de 2013 e 2016 

aprovadas não refletem as afirmações veiculadas.’ --------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou ser 

totalmente falso que tenha dado qualquer informação ou 

orientação ao senhor Secretário de Estado das Autarquias 

Locais, relativamente aos números que este apresentou na 

intervenção que proferiu, aquando da visita a Trancoso, na 

passado sexta-feira, dia 21 de julho. -------------------------------  

*A8* Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  De 
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seguida, 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 julho de 2017, verificando-se que, 

tendo por base as disposições previstas na citada Lei e no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais 

redações, bem como o previsto no n.º  1 do artigo 64.º da Lei n.º  

42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as deliberações relativas 

à antecipação de fundos correspondentes às comparticipações 

comunitárias aprovadas e homologadas, referentes aos projetos 

de Requalificação das ETAR’s da Quinta do Seixo e das 

Courelas, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no montante de 802.847,05€. ------  

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

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

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 331 do 

Sector de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos 

que deu entrada nesta Câmara em 14 de julho de 2017, de Maria 

de Lurdes Lourenço Lopes, residente na Rua Principal, em 

Valcovo, Freguesia de Moreira de Rei, Concelho de Trancoso, 

na qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma habitação, sita em Zabro – 

Moreira de Rei, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 
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1101 da Freguesia de Moreira de Rei, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 337 do Sector 

de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos que deu 

entrada nesta Câmara em 24 de julho de 2017, de Luís dos 

Santos Soares, residente na Rua Pinheiro Chagas, nº 36, em 

Coimbra, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização respeitante a uma habitação, sita em 

Quinta da Ortigueira – Torres, União de Freguesias de Freches 

e Torres inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 529 da 

União de Freguesias de Freches e Torres, uma vez que a mesma 

foi construída antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei  

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

Agosto de mil novecentos e cinquenta e um. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 338 do 

Sector de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos 

que deu entrada nesta Câmara em 24 de julho de 2017, de 
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Agostinha da Conceição Lopes Soares Coelho, residente na Rua 

do Outeiro, nº 7, Freguesia de Fiães, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de Liodoro Coelho, a solicitar isenção de 

licença de utilização respeitante a uma habitação, sita na Rua 

do Outeiro, nº 7, em Fiães, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 337 da Freguesia de Fiães, uma vez que a mesma 

foi construída antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei  

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

Agosto de mil novecentos e cinquenta e um. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 343 do Sector 

de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos que deu 

entrada nesta Câmara em 25 de julho de 2017, de Adelino 

Augusto Rodrigues, residente na Travessa das Corujeiras, nº 55, 

Freguesia de Mafamude, Concelho de Vila Nova Gaia, na 

qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização respeitante a uma habitação, sita no lugar de Vale da 

Silva – Maçal da Ribeira, União de Freguesias de Vilares e 

Carnicães, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo P575 

da União de Freguesias de Vilares e Carnicães, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor ao Decreto - 

Lei número trinta e oito mil trezentos e oitenta e dois, de sete 
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de Agosto de mil novecentos e cinquenta e um. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso e respeitante à 

empreitada “Reparação e Beneficiação da E.M. 581 

(Carnicães – limite do Concelho / Baraçal) e Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581-2 (Carnicães – Vilares)”:  

Seguidamente, o júri do concurso apresentou o relatório final,  

acerca do assunto referido em epígrafe, que se transcreve na 

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

“1 – INTRODUÇÃO --------------------------------------------------  

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

cumprimento do disposto no artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, reuniu, nas 

instalações deste organismo, sito no edifício dos Paços do 

Concelho, o júri do procedimento, designado para o presente 

concurso público, com o fim de elaborar o relatório final 

fundamentado. ---------------------------------------------------------  

Composição do júri do procedimento, por deliberação da 

Câmara, em sua reunião de 24 de maio de 2017. -----------------  

Membros designados para integrarem o júri: Efetivos - 

Presidente: Eng.° Victor Jorge; Vogais: Eng.° João Mano e 
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Eng.° José Carlos Fantasia e suplentes - Dr. Francisco Coelho 

e Dr. Fernando Delgado. --------------------------------------------  

2 - OBSERVAÇÕES DOS CONCORRENTES -----------------------  

Nos termos do artigo 147.º do Código dos Contratos Públicos, 

procedeu-se à audiência prévia dos interessados, tendo-lhes 

sido remetido o relatório preliminar. ------------------------------  

Durante o período de audiência prévia, nenhum concorrente se 

pronunciou sobre o relatório preliminar. --------------------------  

3 – CONCLUSÃO -----------------------------------------------------  

O júri,  nos termos do n.º 1 do artigo 148.º do Código dos 

Contratos Públicos, elaborou o presente relatório final,  

mantendo o teor, as conclusões e a ordenação constantes no 

relatório preliminar. -------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 3 do artigo 148.º do Código dos Contratos 

Públicos, envia o presente relatório final, juntamente com os 

demais documentos que compõem o processo do concurso, à 

Câmara Municipal, órgão competente para a decisão de 

contratar, cabendo a este órgão, nos termos do n.º 4 do citado 

artigo, decidir sobre a aprovação de todas as propostas 

contidas neste relatório, nomeadamente para efeitos de 

adjudicação. -----------------------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatório, o 

qual vai ser assinado por todos os membros do júri.  -------------  
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Quadro 2 
 C O N C O R R E N T E S   P r e ç o  C r i t é r i o  

6 0 %  
P T  

( 0 , 5 0 % )  
P T  

( 5 0 % )  
M D J  

( 5 0 % )  
M D J  

( 5 0 % )  
C V T P  
( 4 0 % )  

P o n t u a ç ã o  
F i n a l  

  P r e ç o  b a s e  1 7 7  3 5 4 , 6 0 €        
1  B io s f e r a ,  C o n s t r u ç õ e s  U n i p e s s o a l ,  L d a .  1 4 9  0 0 0 , 0 0 €  0 , 9 5 9  7 , 0 0 0  3 , 5 0 0  8 , 0 0 0  4 , 0 0 0  3 , 0 0 0  3 , 9 5 9  
2  I r m ã o s  A l m e i d a  C a b r a l ,  L d a .  1 6 2  2 2 4 , 0 0 €  0 , 5 1 2  8 , 0 0 0  4 , 0 0 0  8 , 0 0 0  4 , 0 0 0  3 , 2 0 0  3 , 7 1 2  

 

Em conformidade com o relatório final do júri,  a Câmara 

Municipal deliberou adjudicar a empreitada à firma Biosfera, 

Construções Unipessoal, Limitada, pelo preço de 149.000€, 

mais IVA. --------------------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado solicitar ao adjudicatário a apresentação 

dos documentos legalmente exigíveis. -----------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes ao procedimento concursal, bem como 

ao lançamento de concurso e à nomeação do júri, destinados 

à realização da empreitada “Reparação e Beneficiação da 

EN 226 (Trancoso – Chafariz do Vento)”:  De seguida, foi 

presente informação da secção de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, a dar conta que os trabalhos 

respeitantes à empreitada referida em epígrafe, importam na 

quantia de 331.339,60€, anexando o projeto de execução, mapa 

de medições dos trabalhos a executar, bem como o caderno de 

encargos, conforme estipula o art.º 43.º  do Decreto – Lei n.º  

18/2008, de 29 de janeiro. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto, o caderno 

de encargos e o programa de concurso de procedimento, bem 

como lançar concurso público de empreitada, destinado à 
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realização da obra suprarreferida. ---------------------------------  

Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 

delegando nele todas as competências previstas no art.º 109.º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: eng.º Victor 

Jorge que preside, eng.º João Mano e eng.º José Carlos 

Fantasia. Como suplentes, foram nomeados o dr. Francisco 

Coelho e o dr. Fernando Delgado. ---------------------------------  

*A15*  Apreciação relativa aos contratos de aquisição de serviços 

celebrados durante o passado mês de junho do corrente ano, 

em conformidade com o previsto no n.º 4 do art.º 49.º da Lei 

do Orçamento de Estado para 2017:  Seguidamente, acerca do 

assunto referido em epígrafe, foi presente o mapa que se 

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

Mapa de Prestações de Serviço - mês de junho 
Tipo de Procedimento Tipo de Contrato Valor c/IVA Nome do Adjudicatário NIF Designação do Serviço Data de Contratação Outra Inf. 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 436,65€ Tornearia Pena & Pires, Lda 505625768 Reparação Máquina Espalhador Sal 05/06/2017 Req.Externa nº 2 /642 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 86,47€ Fonseca & Saraiva Oficina de Reparações Automóveis, Lda 503031011 Reparação da Viatura Toyota 82-LE-58 05/06/2017 Req.Externa nº 2 /643 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 73,80€ Fonseca & Saraiva Oficina de Reparações Automóveis, Lda 503031011 Reparação da Viatura Peugeot 53-35-CF 05/06/2017 Req.Externa nº 2 /644 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 184,50€ Confortomania - Ass. Técnica Sistemas Aquecimento, Ldª 508999049 Reparação Caldeira - Piscinas Cobertas Trancoso 05/06/2017 Req.Externa nº 2 /645 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 782,28€ Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza de Fossas Ana Tabosa - Castaíde 05/06/2017 Req.Externa nº 2 /646 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 782,28€ Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza de Fossa Maria do Carmo Monteiro - Bº Sr.ª Fresta 05/06/2017 Req.Externa nº 2 /647 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 61,50€ José António Rodrigues de Almeida 158818482 Reparação da Viatura Mercedes 73-AT-05 05/06/2017 Req.Externa nº 2 /648 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 192,62€ José António Rodrigues de Almeida 158818482 Reparação da Viatura Mitsubishi 80-LE-83 05/06/2017 Req.Externa nº 2 /649 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 64,38€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 500069514 Seguro do Trator DEUTZ - FAHR 51-TB-36 05/06/2017 Req.Externa nº 2 /650 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 50,00€ Auto Levi Sousa - Transportes e Manutenção de Veiculos, Lda 502986719 Lavagem da viatura Mercedes 56-AG-03 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /659 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,38€ Auto Levi Sousa - Transportes e Manutenção de Veiculos, Lda 502986719 Lavagem da viatura Renault OC-60-12 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /660 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,38€ Manuel Luís Rodrigues Ferra 159089620 Lavagem da Viatura Nissan Almera 33-61-NS 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /661 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,38€ Manuel Luís Rodrigues Ferra 159089620 Lavagem da viatura BMW 70-14-NR 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /662 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 50,00€ Manuel Luís Rodrigues Ferra 159089620 Lavagem da viatura Mercedes 79-94-LM 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /663 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 45,95€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção da viatura Mercedes 79-94-LM 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /664 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção da viatura BMW 70-14-NR 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /665 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção da viatura Nissan Almera 33-61-NS 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /666 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção da viatura Renault OC-60-12 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /667 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 45,95€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção da viatura Mercedes 79-94-LM 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /668 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 45,95€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção da viatura Mercedes 11-FB-38 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /669 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 45,95€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção da viatura Mercedes 11-FB-39 06/06/2017 Req.Externa nº 2 /670 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 279,83€ Leader Media S.L. B47588025 Banner Publicitário - Divulgação Festa História 09/06/2017 Req.Externa nº 2 /671 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 279,83€ Leader Media S.L. B47588025 Banner Publicitário - Divulgação Festival Música Castelo 09/06/2017 Req.Externa nº 2 /672 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 279,83€ Leader Media S.L. B47588025 Banner Publicitário - Divulgação Feira S. Bartolomeu 09/06/2017 Req.Externa nº 2 /673 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 279,83€ Leader Media S.L. B47588025 Banner Publicitário - Divulgação Feira da Castanha 09/06/2017 Req.Externa nº 2 /674 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 412,17€ Cenário Avançado - Equip. Proj. Audiov. Cin. Mec. Cena, Lda 510415571 Deslocação Técnico p/ atualização software 09/06/2017 Req.Externa nº 2 /686 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 270,60€ AMB-Aplicação Monomassas e Betonilhas Lda. 504756893 Execução estrutura Cimento - Espelho de água Portas D'el Rei 12/06/2017 Req.Externa nº 2 /696 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 282,90€ Helder Duarte Pereira da Conceição Almeida 131872460 Reparação da viatura Limpa Bermas 12/06/2017 Req.Externa nº 2 /701 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 86,10€ Fundação Frei Pedro 502188111 1/4 página a cores - jornal Terras Beira - Festa História 13/06/2017 Req.Externa nº 2 /704 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 147,60€ Fundação Frei Pedro 502188111 Spot's Publicitário - Rádio F - Divulgação Festa da História 13/06/2017 Req.Externa nº 2 /705 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 262,24€ Radialtitude - Sociedade de Comunicação da Guarda, Lda 504302710 Spot's Publicitário - Rádio Altitude - Divulgação Festa da História 13/06/2017 Req.Externa nº 2 /706 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 147,60€ Rádio Elmo, Lda 503618357 Spot's Publicitário - Rádio Elmo - Divulgação Festa Rádio História 13/06/2017 Req.Externa nº 2 /707 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 162,36€ Artur António Pineira Pinto 173898297 Reparação da viatura Mercedes 88-96-QF 13/06/2017 Req.Externa nº 2 /708 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 73,80€ AUTONASPINTO, LDA 509822185 Carregar Ar Condicionado Mercedes 11-FB-38 13/06/2017 Req.Externa nº 2 /709 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 397,98€ Artur António Pineira Pinto 173898297 Reparação da viatura Renault 87-08-CX 13/06/2017 Req.Externa nº 2 /710 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 131,20€ Classe Média - Comunicação e Serviços Unipessoal, Lda 507021339 1/2 Página cores - Divulgação Feira S. Bartolomeu 16/06/2017 Req.Externa nº 2 /714 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 131,20€ Classe Média - Comunicação e Serviços Unipessoal, Lda 507021339 1/2 Página cores - Divulgação Festa da História 16/06/2017 Req.Externa nº 2 /715 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 131,20€ Classe Média - Comunicação e Serviços Unipessoal, Lda 507021339 1/2 Página cores - Divulgação Festival Música Castelo 16/06/2017 Req.Externa nº 2 /716 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 227,55€ José António Rodrigues de Almeida 158818482 Reparação Conta Kilómetros da viatura nissan almera 33-61-NS 19/06/2017 Req.Externa nº 2 /729 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 110,70€ 3XL-Segurança Privada, Fernando Marques, Unipessoal, Lda 510380980 Serviço Segurança/Vigilância - Festa da História 21/06/2017 Req.Externa nº 2 /735 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 634,68€ Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza de Fossas Manuel Santos - Freches 22/06/2017 Req.Externa nº 2 /738 
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Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 800,00€ NómadaVantagem, Unipessoal, Lda 513233571 Serviço de Fotografia e FotoReportagem dos idosos IPSS 22/06/2017 Req.Externa nº 2 /739 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 1 448,24€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 500069514 Seguro Acidentes Pessoais - Férias Desportivas 22/06/2017 Req.Externa nº 2 /755 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 137,60€ Germano & Duarte, Ldª 504345303 Almoço - Executivo Municipal e empresa EDP 23/06/2017 Req.Externa nº 2 /756 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 456,00€ Guarda Nacional Republicana - Trancoso 600008878 Serviço Patrulhamento Feira semanal - mês de julho 23/06/2017 Req.Externa nº 2 /757 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 102,09€ Oasis Urbano - Equipamento para decoração Urbana, Lda 503769649 Fornec e aplicação bomba filtragem - Espelho de água - Portas D'El Rei 23/06/2017 Req.Externa nº 2 /760 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,22€ Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A . 500792887 Publicação DR Aviso – Renov. Comis. Serviço Chefe Div. Financeira 26/06/2017 Req.Externa nº 2 /772 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 184,00€ NómadaVantagem, Unipessoal, Lda 513233571 Perfaz a requisição nº 739 26/06/2017 Req.Externa nº 2 /773 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 782,28€ Águas da Teja - Soc. Conc. Sist. Abast. Dist. de Águas, S.A. 503887870 Limpeza de Fossas Maria Fernanda Duarte 27/06/2017 Req.Externa nº 2 /777 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 6 100,80€ Hugo Moreira Unipessoal, Lda 513488235 Criação Canal WEB TrancosoTV 27/06/2017 Req.Externa nº 2 /778 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 32,07€ Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A . 500792887 Publicação DR Aviso Pror. Prazo Conc. Púb. Centro Escolar Ribeirinha 28/06/2017 Req.Externa nº 2 /779 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 870,29€ Aníbal Lopes & Filho, Lda 503247693 Serviço Transporte 80 passageiros TRC - Vila Real e Vice-versa 28/06/2017 Req.Externa nº 2 /780 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 160,00€ Fernando António Sousa Martins 114176132 Jantar p/ Músicos Concerto Musical "Enselme Camerata" 28/06/2017 Req.Externa nº 2 /785 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 75,00€ Santa Casa da Misericórdia da Guarda 500876550 Concerto Musical "Enselme Camerata" 29/06/2017 Req.Externa nº 2 /786 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 6 081,86€ Marques Almeida; J. Nunes, V.Simões e Associados 505261898 Audit. Certif. Contas Câmara Municipal - relativas 2017, 2018 e 2019 13/06/2017  

 Valor Total 25.061,14€  

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos contratos de 

aquisição de serviços, celebrados durante o mês de junho do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

alargamento do período de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, durante a Feira de São 

Bartolomeu 2017:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘O Município de Trancoso irá, conjuntamente com a 

AENEBEIRA, promover, no próximo mês de agosto, de 11 a 20, 

mais uma edição da Feira de São Bartolomeu. --------------------  

Ora, trata-se de um Evento de referência em toda a região, 

quer pela qualidade e dimensão do espaço da feira, quer pelo 

número de pessoas que, em regra, visitam e permanecem em 

Trancoso, durante aquele período. De facto, a Feira de São 

Bartolomeu é, hoje, reconhecidamente, um cartaz turístico que 

promove e divulga o nome de Trancoso, por toda a região, 

atraindo inúmeras pessoas a este concelho. -----------------------  
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Importa, por isso, continuar a reforçar e consolidar o estatuto 

desta feira, dado o impacto da mesma, na economia local e 

regional. Assim, reconhecendo o interesse do Município, bem 

como o interesse dos comerciantes envolvidos, proponho que a 

Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições 

constantes do Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e da 

Prestação de Serviços do Município de Trancoso, a título 

excecional, proceder ao alargamento do período de 

funcionamento dos estabelecimentos de café, cafetaria, 

cervejarias, pastelarias, restaurantes, pizarias, tabernas, casas 

de pasto, bares, pubs e outros identificados no n.º 3 do artigo 

4.° do citado Regulamento, até às 4 horas, a vigorar durante o 

período de 11 a 20 de Agosto.’ --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

de pagamento de taxas de licenciamento, durante a Feira de 

São Bartolomeu 2017:  Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

‘O Município de Trancoso irá, conjuntamente com a 

AENEBEIRA, promover, no próximo mês de agosto, de 11 a 20, 
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mais uma edição da Feira de São Bartolomeu. --------------------  

Ora, face à circunstância deste Município ser coorganizador do 

referido Evento e atendendo à importância estratégica que o 

mesmo representa para a economia local e regional, entendo 

que a Autarquia deve criar condições facilitadoras e 

incentivadoras à participação na citada feira, quer dos agentes 

de diversão, quer de outros agentes económicos ou 

associativos, sob pena de os mesmos não estarem presentes, 

comprometendo, assim, o sucesso da própria feira. Entendo, 

assim, que um certame, como a Feira da São Bartolomeu, só 

poderá atrair gente e, consequentemente, impulsionar toda a 

economia local, se puder oferecer, a quem nos visita, um 

conjunto de divertimentos e diversões, para além do setor 

ligado à gastronomia, representado pelas tasquinhas e 

restaurantes. Desta forma, revela-se absolutamente 

fundamental garantir a presença dos referidos agentes, na 

próxima edição da Feira de São Bartolomeu. Ora, para 

assegurar tal presença, importa, igualmente, garantir que os 

mesmos não tenham que suportar quaisquer tipos de taxas ou 

licenças municipais, mesmo que tal signifique a perda de uma 

receita eventual, avaliada, previsivelmente, em dois mil euros.  

Assim, tendo a próxima Feira de São Bartolomeu um bom 

programa de animação musical, uma significativa mostra das 
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atividades económicas locais e regionais, a presença de 

diversos equipamentos de diversão, bem como de uma 

importante oferta gastronómica, garantida através das 

tasquinhas e restaurantes ali presentes, tal permitirá atrair a 

Trancoso milhares de pessoas e, com isso, trazer riqueza e 

dinamismo ao concelho, pelo que proponho que a Câmara 

Municipal delibere, por todas as razões já expostas, não 

proceder à cobrança de quaisquer taxas ou licenças 

municipais, relativamente às atividades referidas na presente 

proposta.’ --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de um dia de comercialização destinado aos feirantes, 

durante o período da Feira de São Bartolomeu 2017: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘- Considerando que a Feira de S. Bartolomeu se realiza de 11 

a 20 de agosto de 2017; ----------------------------------------------  

- Considerando ser habitual permitir a comercialização de 

mais um dia aos feirantes habituais do mercado semanal, 

durante o decurso da Feira de S. Bartolomeu; --------------------  
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Proponho que seja concedido comercializar, aos feirantes 

habituais do mercado semanal, no dia 12 de agosto de 2017, 

para além dos mercados semanais de 11 e 18 do mesmo mês.’ --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

de preços de ingresso na Feira de São Bartolomeu 2017:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘Considerando que a Feira de São Bartolomeu se realiza de 11 

a 20 de agosto de 2017; ----------------------------------------------  

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

despesas associadas a esta feira, tendo ainda em conta o 

reforço financeiro, vem desta forma recolher a receita oriunda 

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

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

- Dia 11 - 2,50€ a entrada;-------------------------------------  

- Dia 12 - 2,50€ a entrada;-------------------------------------  

- Dia 13 - 1,00 € a entrada; ------------------------------------  

- Dia 14 - 2,50€ a entrada;-------------------------------------  

- Dia 16 - 3,00€ a entrada;-------------------------------------  

- Dia 18 - 2,50€ a entrada;-------------------------------------  
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- Dia 19-2,50€ a entrada. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, nos seus exatos termos, com a 

abstenção dos senhores vereadores do PSD. ----------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de propostas relativas às 

minutas dos aditamentos aos contratos de abertura de 

crédito números 0032.00490464640 e 0032.00490464650, 

outorgados com o Banco Santander Totta, S.A.: De seguida, 

foram presentes as minutas dos aditamentos aos contratos supra 

referidos que, seguidamente, se reproduzem: ----------------------  

----------------“ADITAMENTO AO CONTRATO DE  -------------  

--------ABERTURA DE CRÉDITO N.º 0032.00490464640  ------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

1º - BANCO SANTANDER TOTTA, S.A., matriculado na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 

500844321 de pessoa coletiva, Capital Social de 

1.256.723.284,00 Euros, com sede na Rua Áurea, n.º 88, 

freguesia de São Nicolau, Lisboa, adiante designado 

abreviadamente por BANCO; ----------------------------------------  

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

2º - MUNICÍPIO DE TRANCOSO, pessoa colectiva n.º  

501143726. sito na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, 

representado por Amílcar José Nunes Salvador, na qualidade 
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de Presidente da Câmara e investido dos poderes necessários 

para o vincular neste acto, adiante designado abreviadamente 

por BENEFICIÁRIO; -------------------------------------------------  

É celebrado e reciprocamente aceite o presente aditamento ao 

contrato de abertura de crédito, com o limite inicial de € 

107.793,00 (cento e sete mil,  setecentos e noventa e três euros), 

outorgado em 16 de Fevereiro de 2017, nos termos e condições 

constantes das cláusulas seguintes: --------------------------------  

CLÁUSULA PRIMEIRA (Cláusulas alteradas) --------------------  

As partes convencionam alterar o ponto um da Cláusula 1ª 

(Montante e forma de utilização) do contrato de abertura de 

crédito, outorgado em 16 de Fevereiro de 2017, que passará a 

vigorar com a redação seguinte: ------------------------------------  

---------------------------------1ª  --------------------------------------  

------------------(Montante e forma de utilização)  ----------------  

1. O BENEFICIÁRIO solicitou e obteve do BANCO crédito, sob 

a forma de abertura de crédito. -------------------------------------  

2. A presente abertura de crédito tem o limite de € 85.446,76 

(oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e 

setenta e seis cêntimos) e destina-se a ser usada por uma ou 

mais vezes pelo BENEFICIÁRIO em 

Projectos/Obras/Investimentos constantes da relação junta 

como ANEXO II ao presente contrato. -----------------------------  
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3. O crédito assim disponibilizado poderá ser utilizado pelo 

BENEFICIÁRIO até 12 (doze) meses, após a data do Visto do 

Tribunal de Contas, data limite a partir da qual cessa a 

obrigação do BANCO de conceder crédito, ainda que o 

montante contratado não tenha sido integralmente utilizado. ---  

4. As quantias a utilizar ao abrigo da presente abertura de 

crédito serão disponibilizadas pelo BANCO ao 

BENEFICIÁRIO, por crédito na conta de depósitos à ordem 

abaixo identificada, mediante prévio aviso escrito desta 

recebido pelo BANCO, com antecedência não inferior a 5 

(cinco) dias úteis da data pretendida para a disponibilização 

dos fundos, com indicação do montante a utilizar e do 

Projecto/Obra/Investimento a que se destina a utilização. ------  

5. O BANCO não fica obrigado a fiscalizar a efectiva aplicação 

dos montantes disponibilizados ao BENEFICIÁRIO ao abrigo 

desta abertura de crédito. -------------------------------------------  

6. Os documentos comprovativos das utilizações, notas de 

lançamento, extractos de conta, troca de correspondência e 

quaisquer outros escritos resultantes da execução do presente 

contrato, farão prova suficiente dos montantes disponibilizados 

pelo BANCO ao BENEFICIÁRIO, ao abrigo desta abertura de 

crédito, nos termos e para os efeitos do artigo 707.º do Código 

de Processo Civil.  ----------------------------------------------------  
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7. Durante a vigência do contrato, o BANCO pode suspender a 

utilização do saldo remanescente ainda não utilizado, se 

entender conveniente proceder à reavaliação do risco de 

crédito da operação, podendo interromper definitivamente essa 

utilização se a conclusão for negativa. ----------------------------  

CLÁUSULA SEGUNDA (Âmbito das alterações) ------------------  

Em tudo o mais não alterado por este aditamento, mantém-se o 

convencionado no contrato de abertura de crédito n.º 

0032.00490464640, outorgado em 16 de Fevereiro de 2017, 

nada mais havendo que o modifique, amplie ou restrinja, pelo 

que as partes não pretendem, pelo presente instrumento, obter 

a novação das obrigações emergentes do contrato ora alterado.  

CLÁUSULA TERCEIRA (Entrada em vigor) -----------------------  

A presente alteração produz efeitos em 16 de Fevereiro de 

2017. -------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA QUARTA (Estipulação do foro) -----------------------  

Para resolução dos pleitos emergentes do presente contrato é 

escolhido, com expressa renúncia a qualquer outro, o foro 

convencionado no contrato a que é feito o presente aditamento.  

Feito em Trancoso, aos XXX de XXX de XXX, em duplicado, 

ficando cada parte com um original. -------------------------------  

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. – Os procuradores ----------  

MUNICÍPIO DE TRANCOSO - O PRESIDENTE” -----------------  
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--------------“ADITAMENTO AO CONTRATO DE  ---------------  

-------ABERTURA DE CRÉDITO Nº 0032.00490464650  --------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

1º - BANCO SANTANDER TOTTA, S.A., matriculado na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 

500844321 de pessoa colectiva, Capital Social de 

1.256.723.284,00 Euros, com sede na Rua Áurea, n.º 88, 

freguesia de São Nicolau, Lisboa, adiante designado 

abreviadamente por BANCO; ----------------------------------------  

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

2º - MUNICÍPIO DE TRANCOSO, pessoa colectiva n.º  

501143726, sito na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, 

representado por Amílcar José Nunes Salvador, na qualidade 

de Presidente da Câmara e investido dos poderes necessários 

para o vincular neste acto, adiante designado abreviadamente 

por BENEFICIÁRIO; -------------------------------------------------  

É celebrado e reciprocamente aceite o presente aditamento ao 

contrato de abertura de crédito, com o limite inicial de € 

409.179,64 {quatrocentos e nove mil,  cento e setenta e nove 

euros e sessenta e quatro cêntimos), outorgado em 16 de 

Fevereiro de 2017, nos termos e condições constantes das 

cláusulas seguintes: --------------------------------------------------  

CLÁUSULA PRIMEIRA (Cláusulas alteradas) --------------------  
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As partes convencionam alterar o ponto um da Cláusula 1.ª 

(Montante e forma de utilização) do contrato de abertura de 

crédito, outorgado em 16 de Fevereiro de 2017, que passará a 

vigorar com a redação seguinte: ------------------------------------  

---------------------------------1ª  --------------------------------------  

----------------(Montante e forma de utilização)  ------------------  

1. O BENEFICIÁRIO solicitou e obteve do BANCO crédito, sob 

a forma de abertura de crédito. -------------------------------------  

2. A presente abertura de crédito tem o limite de € 62.700,00 

(sessenta e dois mil e setecentos euros) e destina-se a ser usada 

por uma ou mais vezes pelo BENEFICIÁRIO em 

Projectos/Obras/lnvestimentas constantes da relação junta 

como ANEXO II ao presente contrato. -----------------------------  

3. O crédito assim disponibilizado poderá ser utilizado pelo 

BENEFICIÁRIO até 12 (doze) meses, após a data do Visto do 

Tribunal de Contas, data limite a partir da qual cessa a 

obrigação do BANCO de conceder crédito, ainda que o 

montante contratado não tenha sido integralmente utilizado. ---  

4. As quantias a utilizar ao abrigo da presente abertura de 

crédito serão disponibilizadas pelo BANCO ao 

BENEFICIÁRIO, por crédito na conta de depósitos à ordem 

abaixo identificada, mediante prévio aviso escrito desta 

recebido pelo BANCO, com antecedência não inferior a 5 
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(cinco) dias úteis da data pretendida para a disponibilização 

dos fundos, com indicação do montante a utilizar e do 

Projecto/Obra/lnvestimenta a que se destina a utilização. ------  

5. O BANCO não fica obrigado a fiscalizar a efectiva aplicação 

dos montantes disponibilizados ao BENEFICIÁRIO ao abrigo 

desta abertura de crédito. -------------------------------------------  

6. Os documentos comprovativos das utilizações, notas de 

lançamento, extractos de conta, troca de correspondência e 

quaisquer outros escritos resultantes da execução do presente 

contrato, farão prova suficiente dos montantes disponibilizados 

pelo BANCO ao BENEFICIÁRIO, ao abrigo desta abertura de 

crédito, nos termos e para os efeitos do artigo 707º do Código 

de Processo Civil.  ----------------------------------------------------  

7. Durante a vigência do contrato, o BANCO pode suspender a 

utilização do saldo remanescente ainda não utilizado, se 

entender conveniente proceder à reavaliação do risco de 

crédito da operação, podendo interromper definitivamente essa 

utilização se a conclusão for negativa. ----------------------------  

CLÁUSULA SEGUNDA (Âmbito das alterações) ------------------  

Em tudo o mais não alterado por este aditamento, mantém-se o 

convencionado no contrato de abertura de crédito n.º 

0032.00490464650, outorgado em 16 de Fevereiro de 2017, 

nada mais havendo que o modifique, amplie ou restrinja, pelo 
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que as partes não pretendem, pelo presente instrumento, obter 

a novação das obrigações emergentes do contrato ora alterado.  

CLÁUSULA TERCEIRA (Entrada em vigor) -----------------------  

A presente alteração produz efeitos em 16 de Fevereiro de 

2017. -------------------------------------------------------------------  

CLÁUSULA QUARTA (Estipulação do foro) -----------------------  

Para resolução dos pleitos emergentes do presente contrato é 

escolhido, com expressa renúncia a qualquer outro, o foro 

convencionado no contrato a que é feito o presente aditamento.  

Feito em Trancoso, aos XXX de XXX de XXX, em duplicado, 

ficando cada parte com um original. -------------------------------  

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - Os Procuradores -----------  

MUNICÍPIO DE TRANCOSO - O PRESIDENTE” -----------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar as 

minutas relativas aos aditamentos aos contratos de abertura 

de crédito números 0032.00490464640 e 0032.00490464650, 

outorgados com o Banco Santander Totta, S.A., dando poderes 

ao senhor Presidente da Câmara para outorgar os referidos 

aditamentos.-----------------------------------------------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD e o senhor 

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

*A21*  Análise, discussão e votação das Moções remetidas pelo 

Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das 
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Beiras e Serra da Estrela, respeitantes à abolição das 

portagens na A23 e A25 e substituição de material circulante 

do Intercidades na linha da Beira Baixa:  Seguidamente, 

foram presentes as moções supra referidas que, seguidamente, 

se reproduzem: --------------------------------------------------------  

-------------“Pela abolição de portagens na A23 e A25  ----------  

Pelas mesmas razões de sempre, as portagens nas SCUT 

continuam na ordem do dia. -----------------------------------------  

Recentemente e mais uma vez, a Comissão de Utentes, 

Sindicatos, Associações Empresariais bem como diversas 

forças vivas da nossa comunidade, num esforço conjunto, 

vieram mais uma vez exigir a abolição definitiva deste grave 

constrangimento ao desenvolvimento do interior do país - as 

portagens na A23 e na A25. -----------------------------------------  

No momento presente, em que o Governo elabora a proposta de 

Orçamento de Estado para 2018 e que terá de dar entrada na 

Assembleia da República, até 15 de outubro, é a ocasião certa 

para o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal 

das Beiras e Serra da Estrela retomar este assunto e continuar 

a exigir que a A23 e a A25 sejam libertadas deste garrote 

condicionador do desenvolvimento da nossa região. -------------  

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

- apesar do desconto de 15% em antigas Scut ter entrado em 
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vigor, desde 1 de Agosto de 2016, nas autoestradas A23 e A25 

e, já desde essa altura, se reconhecer que é uma medida 

insuficiente, uma vez que não existem alternativas viáveis, quer 

rodoviárias, quer ferroviárias; -------------------------------------  

- apesar do valor de portagens da A23 e A25, 

comparativamente com o panorama nacional e europeu, serem 

das mais caras do país e da Europa e ainda assim a qualidade 

do piso e manutenção ficaram muito aquém do exigível e 

desejável; --------------------------------------------------------------  

- as portagens nas SCUT constituem um erro estratégico e 

económico, com graves prejuízos para a economia local e para 

o desenvolvimento de todo o território; ----------------------------  

- está na altura de repor a justiça com as populações e 

territórios das regiões atravessadas pelas A23 e A25 - das mais 

deprimidas do País - revogando medidas que nunca deveriam 

ter sido tomadas; -----------------------------------------------------  

- é premente que as necessárias medidas de diferenciação 

positiva e apoio ao desenvolvimento do Interior sejam 

consubstanciadas em medidas e programas concretos de apoio 

ao desenvolvimento, entre as quais, a abolição das referidas 

portagens; -------------------------------------------------------------  

O Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal das 

Beiras e Serra da Estrela, reunido a 11 de julho de 2017, em 
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Celorico da Beira, exige ao poder central,  a abolição imediata 

das portagens na A23 e na A25. ------------------------------------  

Esta MOÇÃO, após aprovada, será enviada ao Senhor 

Primeiro-Ministro, ao Senhor Ministro do Planeamento e 

Infraestruturas, ao Senhor Presidente da Assembleia da 

República, às CIM's dos territórios servidos pela A23 e pela 

A25, aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República e 

aos Órgãos da Comunicação Social.  -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a moção apresentada, 

nos seus exatos termos. ----------------------------------------------  

-------------“Pela substituição do material circulante  -----------  

-------------do Intercidades na Linha da Beira Baixa  ------------  

Em 2011, a CP decidiu, unilateralmente, modificar o material 

circulante no serviço Intercidades, introduzindo automotoras 

construídas de origem para o serviço suburbano e viagens de 

curta duração. Estas automotoras, com 35 anos de idade, 

registam uma diferença assinalável nos padrões de conforto e 

velocidade, face à oferta anteriormente disponibilizada pela 

CP, e não são de todo compatíveis com os atuais padrões de 

mobilidade. ------------------------------------------------------------  

O projeto de modernização da Linha da Beira Baixa mereceu 

um investimento global de 350 milhões de euros. Após um 

investimento desta envergadura, não se compreende que tenha 
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sido reduzida a qualidade da oferta e não tenham sido 

potenciadas as vantagens associadas ao projeto de 

modernização da Linha da Beira Baixa. Na verdade, em 1/3 do 

percurso Lisboa - Covilhã, as atuais automotoras não têm 

capacidade para atingir a velocidade máxima permitida. Tendo 

a redução de tempo de viagem sido um dos principais motivos 

para a realização do projeto de modernização da Linha da 

Beira Baixa, não se compreende esta opção comercial da CP, a 

qual afeta, profundamente, a competitividade da região. --------  

Perante um mundo cada vez mais globalizado, é fundamental 

que a região possa manter a sua competitividade com acessos 

de qualidade e rapidez à capital do país, e por via do 

aeroporto de Lisboa a outros pontos do mundo. Não é 

igualmente de descurar a ascensão de novas formas de 

mobilidade, trabalho e de comunicação, as quais 

necessariamente implicam a possibilidade de se poder 

trabalhar em viagem e com bons acessos a internet móvel. Sem 

acompanhar estas tendências globais, poderá estar em causa a 

competitividade futura da região, seja ao nível empresarial,  

seja ao nível da Universidade da Beira Interior. -----------------  

Neste sentido, é posição do Conselho Intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, que:  

1. A CP deve proceder, no mais curto espaço de tempo, à 
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substituição do material circulante no serviço Intercidades, por 

um serviço de qualidade, sendo assim reduzido o tempo de 

percurso Lisboa - Covilhã, e potenciando-se, deste modo, as 

vantagens associadas ao projeto de modernização da Linha da 

Beira Baixa ------------------------------------------------------------  

2. Na introdução do material circulante, devem ser 

considerados os padrões mais atuais de qualidade de serviço e 

de acesso à internet móvel. ------------------------------------------  

3. Considerando os investimentos a decorrer no troço Covilhã - 

Guarda, devem ser planeadas ligações do serviço Intercidades 

ao norte do País e preparado um plano de mobilidade regional, 

entre a tutela e os municípios, que inclua o aumento da 

frequência do serviço prestado entre os núcleos urbanos da 

região. -----------------------------------------------------------------  

Esta MOÇÃO, após aprovada, será enviada ao Senhor 

Primeiro-Ministro, ao Senhor Ministro do Planeamento e 

Infraestruturas, ao Senhor Presidente da Assembleia da 

República, aos Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República e aos Órgãos da Comunicação Social.” ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a moção apresentada, 

nos seus exatos termos. ----------------------------------------------  

Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de apoio: ----  

*A22*  De seguida, foi presente o requerimento número 1737 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do corrente 

mês de julho, da Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Garcia, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 

4.000€, destinado à reparação da capela de Santa Bárbara. ------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1138 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 24 do passado mês 

de maio, da Associação de Proteção da Natureza do Concelho 

de Trancoso, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, 

destinado à concretização do seu plano de atividades para 2017.  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A24*  De seguida, foi presente o requerimento número 1571 da 

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

de julho, dos “Os Carnicenses” - Associação para o 

Desenvolvimento Social e Cultural, com sede em Carnicães, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado a ajudar 

a fazer face às despesas inerentes à realização da Festa do Pão.  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1795 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do corrente 
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mês de julho, da Associação Cultural, Recreativa e de 

Melhoramentos de São Martinho, a solicitar a atribuição de um 

apoio financeiro, destinado à concretização do seu plano de 

atividade para 2017. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A26*  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 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A28*  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 Chefe da Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  
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O Chefe da Divisão Administrativa:  


