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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 23 DE AGOSTO DE 2017. ---------------------  

*A1* Aos 23 dias do mês de agosto 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 

João Paulo Matias, Humberto Almeida, João Rodrigues e 

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

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

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

*A3* Justificação de Faltas: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência, à presente 

reunião, dos senhores vereadores Eduardo Pinto e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade das Atas: -------------------------------  

*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 26 

do passado 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 maioria, em virtude de não 
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ter participado na discussão e votação o senhor vereador João 

Paulo Matias, 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* Seguidamente, 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 9 do corrente 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 a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio, 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. ----------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

159, datado de 22 do corrente mês de agosto e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.124.385,48€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 221.884,43€. ----------------  
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A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. -----------  

*A7* Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1:  Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis. -------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3:  Análise, discussão e votação respeitantes à proposta 

de minuta de contrato referente à empreitada de 

“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 aos autos de 

medição de trabalhos a menos n.os  1 e 2, respeitantes à 

empreitada “Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso”. -----------------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas à conta final  

provisória da empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”. -------------------------------------  

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

abertura de procedimentos concursais destinados à 

celebração de três contratos de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, na carreira de técnico 

superior. -------------------------------------------------------  
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Ponto 7: 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 2017/2018. ------------------------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A8* Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para informar que, por conveniência de serviço, 

havia necessidade de antecipar a próxima reunião do executivo,  

agendada para o dia treze de setembro. Na sequência de acordo 

verificado com os senhores vereadores, essa mesma reunião foi 

antecipada para o dia seis do mesmo mês de setembro. ----------  

*A9* De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues para 

apresentar as seguintes duas manifestações de desagrado e uma 

solicitação: ------------------------------------------------------------  

‘1º - Os Vereadores do P.S.D. vêm manifestar o seu repúdio 

pela falta de convite para a tomada de posse dos funcionários 

da TEGEC e sua integração na Câmara, porquanto a Câmara 

não é do Partido Socialista, mas de todos os Trancosenses, nos 

quais se integram os Vereadores do P.S.D que representam 

parte significativa dos residentes no Concelho. ------------------  

A atitude do Executivo, ao não ter convidado os Vereadores do 
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P.S.D, demonstra, em tempo de eleições, puro aproveitamento 

politico que se censura e denuncia. --------------------------------  

2º - Os Vereadores do P.S.D. manifestam, também, o seu 

desagrado quanto à forma como o Executivo se vem 

aproveitando, em termos eleitorais, das inaugurações que vem 

fazendo. Chama-se a atenção para a maneira como decorreu a 

inauguração da pintura da Praça Municipal e, agora, da 

abertura da Feira de S. Bartolomeu, onde os membros do 

Governo se esquecem que são Governantes do País e 

representam todos os Portugueses, para, descaradamente, 

fazerem propaganda do Partido Socialista. -----------------------  

3º - Chama-se a atenção para a necessidade de o executivo 

transferir para as Juntas de Freguesia as verbas que 

reclamaram, no âmbito da ZIFT’s.’ --------------------------------  

*A10*  Usando da palavra, a senhora vereadora doutora Cristina 

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

‘Considerando que a Feira de São Bartolomeu que decorreu no 

período compreendido entre 11 e 20 do corrente mês de agosto 

é uma feira de referência regional, com forte impacto no 

desenvolvimento concelhio, gostaria de saber se já existem 

valores acerca do número de visitantes e do movimento de 

bilheteiras, respeitante às entradas no recinto da Feira de São 

Bartolomeu.’ ----------------------------------------------------------  
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Em resposta às manifestações de desagrado e à solicitação do 

senhor vereador João Rodrigues, o senhor Presidente da Câmara 

afirmou: ----------------------------------------------------------------  

“No dia dezassete de agosto, não houve qualquer tomada de 

posse por parte dos trabalhadores da TEGEC, EM, mas apenas 

a entrega dos contratos de trabalho para, posteriormente, 

serem assinados pelos trabalhadores. Tratou-se de agilizar o 

processo e não de uma tomada de posse. Desconheço, inclusive, 

quem já assinou e quem vai assinar ou não os contratos que 

terão eficácia a partir de um de setembro. No entanto, não 

deixamos de nos congratular com um final feliz para todo este 

processo, após quatro ou cinco anos de incertezas, de 

desalento e de desesperança, por parte dos ex-trabalhadores da 

empresa municipal. Neste aspeto, devemos todos, maioria e 

oposição, sentirmo-nos satisfeitos com o desfecho deste 

processo.  ---------------------------------------------------------------  

Em relação às inaugurações, nomeadamente da excelente 

requalificação da Praça Municipal de Trancoso, como muito 

bem é reconhecido por todos os munícipes, vendedores e 

produtores locais, foi com agrado que vimos estarem presentes 

os senhores vereadores do PSD, respondendo, assim, ao convite 

que lhes havia sido formulado pelo Presidente da Câmara. -----  

Quanto às verbas a transferir para as Juntas de Freguesia, 
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relativamente aos projetos comparticipados, no âmbito das 

ZIF’s, as mesmas serão transferidas, logo que haja 

disponibilidades financeiras.”  --------------------------------------  

Respondendo ás questões levantadas pela senhora vereadora 

doutora Cristina, o senhor Presidente da Câmara disse: ----------  

“Embora ainda sem dados definitivos, posso informar que o 

número de bilhetes vendidos, incluindo a bilheteira respeitante 

ao espetáculo com o artista Anselmo Ralph, se aproximou dos 

quarenta mil. Para além disso, tendo em conta que, nos 

períodos de funcionamento dos torniquetes, foram registados 

mais cerca de cinquenta mil entradas no recinto, durante os 

dez dias da Feira e tendo ainda em consideração que houve 

vários períodos sem qualquer controle de entradas e que muitos 

visitantes dos mercados semanais e do Centro Histórico não 

foram à Feira, poder-se-á concluir que passaram por Trancoso, 

nestes dez dias de Feira, mais de cem mil pessoas.---------------  

Termino dizendo que foi, sem dúvida, uma das maiores e 

melhores Feiras de São Bartolomeu dos últimos anos.” ---------  

*A11*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: De 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 agosto de 2017, 
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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 564.504,67€. -------------------------------------------------------  

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

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 378 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

10 do corrente mês de agosto, de Maria Alzira Domingues da 

Silva, residente em Venda do Cepo, na qualidade de herdeira de 

Manuel António, a solicitar isenção de licença de utilização de 

uma habitação, sita no lugar de Barrocal, em Venda do Cepo, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 587 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 da 
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interessada, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A13*  Em seguida, foi presente o requerimento número 383 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 16 do 

corrente mês de agosto, de Albertina de Jesus Valentim 

Ribeiro, residente em Coimbra, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na rua do Outeiro, em Moimentinha, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 162 da Freguesia de Moimentinha, uma vez 

que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 392 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do corrente mês de agosto, de Agostinha da Conceição 

Lopes Soares Coelho, residente em Fiães, na qualidade de 

cabeça de casal da herança de Liodoro Coelho, a solicitar 

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

do Outeiro, em Fiães, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 104 da Freguesia de Fiães, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

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

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

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 393 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 21 do 

corrente mês de agosto, de Agostinha da Conceição Lopes 

Soares Coelho, residente em Fiães, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de Liodoro Coelho, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma outra habitação, sita na rua do 

Outeiro, em Fiães, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 72 da Freguesia de Fiães, uma vez que a mesma foi  

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 394 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do corrente mês de agosto, de José Manuel de Aguiar, 

residente em Póvoa de Santo Adrião, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita no lugar de Olivais da Cruz, em Carnicães, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 282 da União de 

Freguesia de Vilares e Carnicães, 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*  Análise, discussão e votação respeitantes à proposta de 

minuta de contrato referente à empreitada de “Reparação e 

Beneficiação da E.M. 581 (Carnicães – Limite do Concelho / 

Baraçal)” e “Reparação e Beneficiação da E.M. 581-2 

(Carnicães – Vilares)”:  ---------------------------------------------  

Tendo sido apresentada a caução, bem como os demais 

documentos legalmente exigíveis, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a minuta de contrato, respeitante à 

empreitada supra referida. ------------------------------------------  

Mais, foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da 

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

*A18*  Análise, discussão e votação relativas aos autos de medição 

de trabalhos a menos n.os  1 e 2, respeitantes à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”:  De 

seguida, foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, a dar conta que os autos de 

medição de trabalhos a menos estavam em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

constantes da proposta, apresentando os seguintes valores: -----  

- Auto de Medição n.º l de Trabalhos a Menos - 23.724,16€. 

Estes trabalhos faziam parte da informação datada de 02 de 
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dezembro de 20016 (Reg. 2477) e já aprovados pelo 

Executivo; ----------------------------------------------------------  

- Auto de Medição n.º 2 de Trabalhos a Menos - 15.358,46€. ---  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar os autos de 

medição de trabalhos a menos, números 1 e 2, nos montantes, 

respetivamente de 23.724,16€ e 15.358,46€. ----------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas à conta final 

provisória da empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”: Seguidamente, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que, atendendo a que ainda não se 

encontram publicados os índices que irão permitir a realização 

da revisão de preços, referente à empreitada em epígrafe, 

cumprindo com o estipulado no art.º 399.º  do CCP, havia sido 

elaborada a conta final provisória da empreitada e que a 

empresa adjudicatária havia concordado com a mesma, tendo-a 

rubricado o senhor Eng. Cura. ---------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final 

provisória, respeitante à empreitada suprarreferida, com os 

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

- contrato inicial: ------------------------------------ 418.335,12€ 
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- executado desse contrato ------------------------- 379.546,70€ 

- trabalhos de suprimento de erros e omissões --- 44.224,54€ 

- trabalhos a menos ---------------------------------- 39.082,62€ 

- total da empreitada -------------------------------- 423.771,24€ 

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

de procedimentos concursais destinados à celebração de três 

contratos de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, na carreira de técnico superior:  De seguida, 

o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

“Em face da necessidade urgente de dotar os serviços do 

Município com postos de trabalho necessários ao 

desenvolvimento das atividades e à prossecução dos objetivos 

de órgãos ou serviços, tendo em vista assegurar o cumprimento 

das obrigações de prestação de serviço ao público, no sentido 

de promover a qualidade das soluções propostas aos seus 

munícipes, é necessário proceder à abertura de procedimentos 

concursais, onde cabem as atividades de recrutamento e 

seleção, incluindo a aplicação de diferentes técnicas e métodos 

de seleção. -------------------------------------------------------------  

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

- A autorização de abertura de procedimentos concursais 

constitui um ato meramente preparatório da efetiva abertura 
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daqueles, a qual somente ocorre com a publicação do respetivo 

aviso, pelos meios de divulgação legalmente exigidos, sendo 

assim, exequível a sua autorização; --------------------------------  

- Os postos de trabalho se encontram previstos no mapa de 

pessoal aprovado para o ano de 2017, tendo sido prevista a 

respetiva despesa orçamental; --------------------------------------  

- Nestes termos e face ao exposto, propõe-se à Câmara 

Municipal a abertura de concurso para três postos de trabalho, 

nos termos a seguir identificados, para a constituição de 

relação jurídica de emprego público, através da celebração de 

contratos de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado: --------------------------------------------------------  

-1 (um) Técnico Superior, na área do Turismo, Lazer e 

Património; -----------------------------------------------------  

-1 (um) Técnico Superior, na área de História, variante 

Arqueologia, e --------------------------------------------------  

-1 (um) Técnico Superior, na área de Engenharia 

Eletrotécnica. --------------------------------------------------  

- O local de trabalho situa-se na circunscrição do Município de 

Trancoso e a caracterização dos postos de trabalho encontra-

se definida no anexo ao mapa de pessoal. -------------------------  

- Nos termos do artigo 20.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, 
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de 6 de abril,  conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a designação 

do júri é da competência do Presidente da Câmara Municipal;-  

- Os elementos consignados na norma do artigo 19.º desta 

Portaria serão definidos no anúncio a publicitar; ----------------  

- Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 40.º da Portaria 

n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, informa-se não estarem 

constituídas reservas de recrutamento nesta entidade. ----------  

A Câmara Municipal encontra-se dispensada de consulta prévia 

à ECCRC, por esta ter sido temporariamente dispensada, uma 

vez que ainda não se encontra publicitado qualquer 

procedimento para constituição de reservas de recrutamento de 

trabalhadores em situação de requalificação; --------------------  

Tenho a honra de propor à Câmara Municipal: -------------------  

Que delibere aprovar a presente proposta, procedendo-se à 

abertura de procedimentos concursais comuns destinados à 

celebração de contratos de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, com vista à ocupação de três postos de 

trabalho, na carreira/categoria técnico superior, previstos no 

mapa de pessoal do Município de Trancoso. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, lançando os 

procedimentos concursais necessários à celebração dos três 
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contratos de trabalho em funções públicas, por tempo 

indeterminado, na carreira de técnico superior. -----------------  

*A21*  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 

2017/2018:  Seguidamente, acerca do assunto referido em 

epígrafe, foi presente o acordo de colaboração, respeitante ao 

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 33.º 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 23.º 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; -------------------------------------  



 
 

Ata  n . º    1 6  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    23 -0 8 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Considerando que, em função disso, os transportes públicos 

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

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, S.A., justificativo do valor da 

compensação acordada, documento este designado "Anexo I" e 

que faz parte integrante do presente Acordo de Colaboração; --  
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Nestes termos, é celebrado o presente Acordo de Colaboração, 

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 501143726, representado neste ato por Amílcar 

José Nunes 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 Nacional 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 
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em carreira pública. --------------------------------------------------  

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

--------------------------COMPENSAÇÃO  ---------------------------  

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 
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equilíbrio económico-financeiro da exploração das concessões 

de serviço público. ---------------------------------------------------  

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

número anterior, terá o valor diário de €: 1.582,50 (mil ,  

quinhentos e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos), 

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 2017/2018, 

aprovado em reunião de órgão executivo de 12 de abril de 

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

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 
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apenas à emissão de uma única fatura. ----------------------------  

6. O preço acordado, no âmbito do presente Protocolo, será 

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 de, no máximo de 347.169,81€ (trezentos e quarenta 

e sete mil, cento e sessenta e nove euros e oitenta e um 

cêntimos), 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 número de alunos, bem como, 

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

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

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

------------OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  ----------  

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

devidamente orçamentado, está identificada pelo número 

sequencial de compromisso, sendo o respetivo encargo 

satisfeito pela seguinte rubrica orçamental: 02/02.02.10. -------  
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2. A Câmara Municipal compromete-se a efetuar o pagamento 

do valor devido, a título de compensação, até ao último dia do 

mês seguinte àquele a que a compensação diz respeito. ---------  

-----------------------CLÁUSULA QUINTA  -------------------------  

--------------VALIDADE E OUTRAS CONDIÇÕES  --------------  

1. O presente protocolo entra em vigor no dia 13 do mês de 

setembro de 2017 e vigorará até 31 de agosto de 2018. ---------  

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, 23 de agosto de 2017. ------------------------------------  

O 1.º Outorgante ------------------------------------------------------  

O Operador.” ---------------------------------------------------------  

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. ----  

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

*A22*  De seguida, foi presente o requerimento número 1414 da 

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

de junho, da Associação Cultural e Recreativa da Granja, a 
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solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 

3.000€, destinado à concretização das suas atividades de caráter 

social,  cultural e desportivo. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1985 da 

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

de agosto, do Clube Escape Livre, com sede na Guarda, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 

1.750€, destinado à realização do evento denominado XIV Off 

Road Bridgestone ACP. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.750€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A24*  De seguida, foi presente o requerimento número 2254 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 21 do corrente 

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

Franca das Naves, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, no valor de 1.500€, destinado à organização das 

comemorações do X aniversário da Associação e de duas ações 

de formação. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

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

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 737 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 do passado mês 

de abril , da Alto da Broca – Associação de Produtores 

Florestais, com sede em Vilares, a solicitar a atribuição de um 

apoio financeiro, no valor de 18.000€, destinado ao 

reequipamento da equipa de sapadores florestais e à 

remodelação das instalações da sede da Associação. -------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A26*  De seguida, foi presente o requerimento número 2262 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 21 do corrente 

mês de agosto, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar a atribuição 

de um apoio financeiro, no valor de 25.000€, destinado à 

reparação e manutenção dos materiais de combate aos fogos 

florestais. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 20.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1625 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do passado mês 

de julho, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, destinado à reparação do equipamento necessário ao 

bom funcionamento do Corpo de Bombeiros. ----------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A28*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A29*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A30*  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:  


