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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 8 DE NOVEMBRO DE 2017. -----------------  

*A1*  Aos 8 dias do mês de novembro 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, Ana Luísa Couto,  João Rodrigues e Rogério 

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

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A3*  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 25 

do passado mês de outubro submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua le itura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

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

ter participado na discussão e votação o senhor vereador João 

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

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

212, datado de 7 do corrente mês de novembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.260.161,86€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 239.625,55€.  ----------------  

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

*A5*  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:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de outubro.  -  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do concurso púb lico, respeitante 

à empreitada “Construção do Centro Escolar da 

Ribeirinha”.  ------------------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do concurso público, respeitante 

ao “Fornecimento de Energia Elétrica para o Município de  

Trancoso”.  --------------------------------------------------------  
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Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  7, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR de Courelas”.  -----------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  7, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo”.  ---------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de prorrogação de prazo de execução da empreitada 

“Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo”.  ---------------  

Ponto 9: Apreciação relativa aos contratos de aquisição de 

serviços, celebrados durante o passado mês de outubro, em 

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

do Orçamento de Estado para 2017.  ---------------------------  

Ponto 10: Apreciação da 17.ª e 18.ª alterações ao orçamento 

da receita e da despesa e da 15.ª e 16.ª alterações às 

grandes opções do plano.  ---------------------------------------  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

4.ª revisão ao orçamento da receita e da despesa e às 

grandes opções do plano.  ---------------------------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica destinada a afetar parte da área do 

imóvel do Mercado Municipal de Trancoso ao domínio 

público municipal.  ----------------------------------------------  
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Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

nomeação dos representantes da autarquia na Assembleia 

Intermunicipal da Associação de Municípios da Cova da 

Beira.  -------------------------------------------------------------  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação de proposta relativa a 

uma alteração ao plano de feiras e mercados para 2017, 

aprovado pela Câmara Municipal, em sua reunião ordinária 

de 07/12/2016.  ---------------------------------------------------  

Ponto 15: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para registar, com agrado, a presença do senhor 

vereador João Rodrigues, dando-lhe as boas vindas e para 

acrescentar que esperava dele o já habitual espírito de 

colaboração para, em conjunto, se lutar pelo desenvolvimento 

do concelho e bem-estar do munícipes, até porque não podia ser 

esquecido o facto de ter havido uma redução no número de 

vereadores.  ------------------------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente o senhor Presidente da Câmara informou que,  na 

próxima sexta-feira, dia 10, pelas 14h30m, irá ter lugar uma 

sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Trancoso.  ---  

*A8*  Continuando a intervir, o senhor Presidente da Câmara 
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convidou os senhores vereadores a estarem presente s na 

inauguração da requalificação da ‘Rotunda dos Bombeiros’ ,  em 

Vila Franca das Naves, que irá ter lugar no próximo dia 12 do 

corrente mês de novembro, pelas 10h30m, com a presença do 

senhor Secretário de Estado da Proteção Civil.  Acrescentou que 

se trata de uma justa homenagem aos Bombeiros Voluntários.  --  

*A9*  Intervindo, o senhor vereador João Rodrigues começou por 

saudar a presença da nova vereadora, Ana Luísa Couto, e 

agradecer as palavras proferidas pelo senhor Presidente da 

Câmara, acrescentando que, à semelhança do que aconteceu no 

mandato anterior, irá atuar sempre com lealdade e espírito de 

colaboração, em prol do  interesse dos munícipes.  ----------------  

*A10*  Seguidamente, o mesmo vereador manifestou algum desagrado 

pelo facto de o senhor Presidente da Junta da União de 

Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital lhe haver 

transmitido que teve conhecimento da inauguração da ‘Rotunda 

dos Bombeiros’, na missa dominical, sem qualquer 

conhecimento institucional.  -----------------------------------------  

*A11*  Concluindo a sua intervenção, o senhor vereador João 

Rodrigues perguntou se era intenção da Câmara Municipal  

apoiar as Freguesias com projetos de desmatação e limpeza, não 

contemplados no âmbito das ZIF’s.  ---------------------------------  

*A12*  Na sequência das palavras proferidas pelo senhor vereador João 
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Rodrigues, o senhor Presidente da Câmara afirmou que, no q ue 

diz respeito à inauguração da ‘Rotunda dos Bombeiros’, não 

houve intenção de esconder o que quer que fosse, mas que, 

efetivamente, se procurou não arrastar o assunto , para evitar 

possíveis más condições climatéricas e que, por outro lado, se 

esperava a confirmação da presença do senhor Secretário de 

Estado da Proteção Civil, a qual só ontem, terça-feira, chegou 

ao Município. ---------------------------------------------------------  

Acrescentou que, paralelamente, se havia falado com  o Pároco 

de Vila Franca das Naves, para ver da possibilidade de 

antecipar a hora da missão dominical, procurando evitar que 

coincidisse com a da inauguração. Como tal, os convites, 

incluindo o do senhor Presidente da União de Freguesias de 

Vila Franca das Naves e Feital, só ontem puderam ser 

formulados.  ------------------------------------------------------------  

*A13*  No que diz respeito aos projetos de limpeza da  floresta, o 

senhor Presidente disse que haverá, sempre, uma boa 

colaboração com as Juntas de Freguesia.  --------------------------  

*A14*  De seguida, interveio o senhor vereador Rogério Tenreiro para 

mostrar desagrado pelo facto de lhe haverem transmitido que o 

senhor Presidente da Câmara , sem dar conhecimento aos 

senhores vereadores da oposição, já havia nomeado um chefe de 

gabinete e um adjunto para o seu gabinete de apoio. Solicitou, 
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depois, que todas as nomeações feitas , no atual mandato, 

fossem, atempadamente, comunicadas aos senhores vereadores.   

*A15*  Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que as 

nomeações referidas pelo senhor vereador foram iguais às do 

anterior mandato e que havia, também, nomeado o Coordenador 

Municipal do Serviço de Proteção Civil, na pessoa do senhor 

engenheiro Humberto Almeida. Acrescentou que, com esta 

última nomeação, se pretende olhar para a floresta de uma 

maneira diferente daquela que tem sido feita, até pelas 

alterações climatéricas que têm ocorrido, em colaboração com 

as Associações locais, vocacionadas para esta área de 

intervenção, nomeadamente Associações de Bombeiros e 

Associações de Sapadores Florestais.  ------------------------------  

*A16*  Informação 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 novembro 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 
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comunitárias aprovadas e homologadas, referentes aos projetos 

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

Courelas e da Construção do Centro Escolar da Ribeirinha  e ao 

despacho do senhor Presidente da Câmara, de 7 de novembro do 

corrente ano, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no montante de  1.227.499,10€ . ----  

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

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

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 524 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

24 do passado mês de outubro, de Rui Mateus Pereira, residente 

em Almada, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita no lugar de Tapada 

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

artigo 361 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 do 

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

*A18*  Em seguida, foi presente o requerimento número 539 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 31 do 

passado mês de outubro, de Ana Maria Costa Monteiro, 

residente em Vila Nova de Poiares, na qualidade de 
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proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização  de uma 

habitação, sita em Garcia Joanes , inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 258 da União de Freguesias de Vila Franca 

das Naves e Feital ,  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.  --------  

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 540 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

2 do corrente mês de novembro, de João Carlos Veríssimo dos 

Santos, residente em Sintra, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização  de uma edificação 

destinada a arrecadações e arrumos, sita em Falachos , inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo P569 da Freguesia de 

Tamanhos, 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 d o 

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

*A20*  Em seguida, foi presente o requer imento número 542 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 2 do 

corrente mês de novembro, de Fernando Carlos Lopes Tiago, 
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residente em Maçal da Ribeira, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização  de uma moradia, sita 

em Maçal da Ribeira, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 614 da União de Freguesias 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.  ------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d o 

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

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 546 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

7 do corrente mês de novembro,  de Rosa Maria Dias Rodrigues 

Corte Real, residente em Viseu, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização  de uma habitação, sita 

na Estrada da Póvoa, em Vila Franca das Naves , inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 479 da União de Freguesias 

de Vila Franca das Naves e Feital , 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 d a 

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

*A22*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de outubro :  De 

seguida, foi presente informação da divisão de obras, ambiente,  
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estruturas e equipamento urbano, a dar conta das  operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de outubro, 

designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice -Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34 .º  do 

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

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

“Licenças: -------------------------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n .º 23, em nome de Célia 

Cristina Santos Pinto, sita na Rua do Castelo , em Póvoa 

do Concelho; --------------------------------------------------  

Construção de um lagar de azeite, n .º 24, em nome de 

Ramos & Maltez, Lda., sito no Lugar Vale da Areia , em 

Cótimos; -------------------------------------------------------  

Alteração/Ampliação de um edifício de habitação e 

serviços, n.º 25, em nome de Maria Alexandrina dos 

Santos, sito na Estrada Nacional 226 , em Tamanhos;  ----  

Construção/Alteração e Ampliação de um edifício 

destinado a Lar de Idosos, n .º 26, em nome de Centro 

Social e Paroquial de Vila Franca das Naves, sito no 

Vale da Igreja, em Vila Franca das Naves;  ---------------  

Reconstrução de uma habitação, n .º 27, em nome de Luís 

Filipe Bernardo Machado, sita na Rua da Igr eja, em 
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Vale do Mouro;  -----------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n .º 28, em nome de Manuel 

Lopes Alves, sita no Lugar de Tapada , em Tamanhos;  ---  

Demolição de um edifício em ruína, n .º 1, em nome de 

Francisco dos Santos Garrido, sito na Rua do Seixo , em 

Frechão; -------------------------------------------------------  

Alterações efetuadas no decorrer da obra, em nome de 

Tiago Daniel Garcia dos Santos Rosa Capelão, sita no 

lugar de ‘Tapada’, em Trancoso;  ---------------------------  

Alterações efetuadas no decorrer da obra, em nome de 

Imobiliária Trancosense, Lda ., sita no lugar de 

‘Tapada’,  em Trancoso;  -------------------------------------  

Autorização de Utilização:  ------------------------------------------  

Habitação, n.º 24, em nome de Paulo Jorge Lameiras do 

Nascimento, sita no lugar de Paul, em Guilheiro;  --------  

Habitação, n.º 25, em nome de Virgílio de Almeida 

Caseiro, sita no lugar de Salgado, em Cogula; -----------  

Habitação, n.º 26, em nome de Armando Monteiro dos 

Santos, sita no lugar de Hortas do Vale , em Granja.  -----  

Informações Prévias:  -------------------------------------------------  

Construção de uma exploração pecuária, em nome de José 

Carlos Sobral dos Santos, sita no lugar de ‘Lapinha’ em 

Guilheiro;  -----------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    2 1  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    08 -1 1 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Construção de uma habitação e um armazém, em nome de 

Nuno Miguel de Almeida, sitos no lugar de ‘Crujeiro’, 

em Fiães.”  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

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

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

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

*A23*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso público, re speitante à 

empreitada “Construção do Centro Escolar da Ribeirinha:  

Seguidamente, o júri do concurso apresentou o relatório final, 

respeitante à empreitada  referida 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.  ---------------------------------------------------------  
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Composição do júri do procedimento, por deliberação da 

Câmara, em sua reunião de 10 de maio de 2017.  -----------------  

Membros designados para integrarem o júri: Efetivos - 

Presidente: Eng.º Victor Jorge; Vogais: Eng.º João Mano e 

Eng.º 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 



 

 
Ata  n . º    2 1  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    08 -1 1 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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

Quadro 

Ord en a çã o  Co n co rren t e s  
Va lo r  

Pro p o s ta  

Re t i f i ca da  

Po n tu a çã o  
F in a l  

1  Ed ib e i ra s ,  Ed i f í c i o s  e  Ob ra s  Pú b l i ca s  da s  Be i ra s ,  Ld a .  5 8 3 . 89 6 ,77 €  3 , 8 2  

2  B io s f e ra ,  Co n s t ru çõ es  6 3 9  00 0 ,00 €  3 , 3 1  

3  Gu a ld im An c iã es  Ama d o  & F i lh o s ,  Ld a .  6 4 4 .25 6 ,02 €  3 , 2 6  

4  FLOPON OR  -  Exc lu íd a  
 

Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara 

apresentou a seguinte proposta:  -------------------------------------  

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

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

- O n.º 1 do artigo 5.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

estipula que:  --------------------------------------------------------  

"Os dirigentes, gestores e responsáveis pela contabilidade 

não podem assumir compromissos que excedam os fundos 

disponíveis. .."; ---------------------------------------------------  

- O n.º 3 do mesmo artigo 5 .º,  refere que: "Os sistemas de 

contabilidade de suporte à execução do orçamento emitem 

um número de compromisso válido e sequencial, .. .. sem o 

qual o contrato ou a obrigação subjacente em causa são, 

para todos os efeitos,  nulos"; ------------------------------------  

- O n.º 1 do artigo 11.º,  acerca da violação das regras 

relativas à assunção de compromissos, estipula: "Os 
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titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou 

responsáveis pela contabilidade que assumam compromissos 

em violação do previsto na presente lei incorrem em 

responsabilidade civil,  criminal, disciplinar e financeira, 

sancionatória e ou reintegratória, nos termos da lei em 

vigor".  ---------------------------------------------------------------  

Tudo isto, apesar de:  -------------------------------------------------  

- O n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 

referir que: "Em 2017, a assunção de compromissos que 

excedam os fundos disponíveis não é fator impeditivo de 

candidaturas a projetos cofinanciados", como é o caso 

concreto; ------------------------------------------------------------  

- e o artigo 82.º da mesma Lei n.º 42/2016 estipular: "Em 2017, 

sempre que, por acordo com a administração central, uma 

autarquia local assumir a realização de despesa referente à 

contrapartida nacional de projetos cofinanciados por fundos 

europeus e certificada pela autoridade de gestão, a mesma 

não releva para o cumprimento .. . do cálculo dos fundos 

disponíveis, nos termos da Lei n .º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

...";  ------------------------------------------------------------------  

Ora, por lapso, a Câmara Municipal de Trancoso, em sua 

reunião ordinária de 06/09/2017, adjudicou a empreitada supra 

referida, no montante de 583.896,77€, mais IVA, quando o 
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valor dos fundos disponíveis era de apenas 384.204,82€. 

Porque o executivo não recorreu ao regime de excecionalidade 

previsto na Lei n .º 42/2016, para os projetos cofinanciados, em 

conformidade com o previsto no n .º 3 da Lei n.º 8/2012 (atrás 

referido), tal adjudicação será nula.  -------------------------------  

Como tal, atendendo a que, neste momento, o montante de 

fundos disponíveis, como consta do ponto 1 da ordem de 

trabalhos, já permite aquela adjudicação, proponho que a 

Câmara Municipal delibere:  ----------------------------------------  

1- Considerar nula a deliberação de 06/09/2017,  relativa à 

adjudicação da empreitada supra referida;  ---------------------  

2- Adjudicar a empreitada, em conformidade com o relatório 

final apresentado pelo júri do concurso, à firma ‘Edibeiras,  

Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Limitada ’,  pelo preço 

de 583.896,77€, mais IVA.”  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, adjudicando a empreitada, em conformidade com 

o relatório final do júri, à firma ‘Edibeiras, Edifícios e Obras 

Públicas das Beiras, Limitada’ , pelo preço de 583.896,77€, 

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

Mais, foi deliberado solicitar ao adjudicatário a apresentação 

dos documentos legalmente exigíveis, bem como da caução, no 

montante de 29.194,84€, correspondente a 5% do valor da 
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adjudicação.-----------------------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso público, respeitante ao 

“Fornecimento de Energia Elétrica para o Município de 

Trancoso”:  De seguida, foi presente o relatório final de análise 

das propostas respeitante ao “Fornecimento de Energia Elé trica 

para os Municípios de Gouveia, Penamacor, Belmonte e 

Trancoso” , elaborado pelo júri do concurso que, concluindo, 

propõe a adjudicação ao concorrente ‘HEN, Serviços 

Energéticos, Limitada’, pelo prazo de 36 meses e pelo preço 

global de 6.081.176,05€, dos quais 1.645.237,41€, mais IVA, 

dizem respeito ao Município de Trancoso.  -------------------------  

Em conformidade com o relatório final do júri do procedimento 

e com o previsto na cláusula quinta do protocolo de 

constituição do Agrupamento de Entidades Adjudicante, a 

Câmara Municipal deliberou adjudicar o fornecimento de 

energia elétrica à firma ‘HEN, Serviços Energéticos, 

Limitada’, pelo preço de 1.645.237,41, mais IVA .  ---------------  

Mais, foi deliberado enviar à Enerárea – Agência Regional de 

Energia e Ambiente do Interior, como representante do 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes, o teor desta 

deliberação.  -----------------------------------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 
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trabalhos n.º 7,  respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR de Courelas”:  Seguidamente, foi presente informação 

do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição apresentado pela 

fiscalização (PROMAN –  Centro de Estudos e Projetos, SA) 

está de acordo com os preços unit ários constantes da proposta, 

importando no valor de 70.652,01€, a que acresce o IVA à taxa 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 70.652,01€.  --------------  

*A26*  Análise, discussão e votação relativas ao auto  de medição de 

trabalhos n.º 7,  respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR da Quinta do Seixo”:  De seguida, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição apresentado pela 

fiscalização (PROMAN –  Centro de Estudos e Projetos, SA) 

está de acordo com os preços unitários constantes da proposta, 

importando no valor de 59.317,69€, a que acresce o IVA à taxa 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 59.317,69€.  --------------  
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*A27*  Análise, discussão e votação relativas a um pe dido de 

prorrogação de prazo de execução da empreitada 

“Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo”:  Seguidamente, 

foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais,  acerca do assunto referido em 

epígrafe, que se transcreve na íntegra:  -----------------------------  

‘A obra em epígrafe tem um prazo de execução de 180 dias,  

tendo o prazo para a execução da empreitada começado a 

contar a partir do dia 22 de março de 2017 e o prazo de 

execução terminado a 18 de outubro de 2017. Foi -lhe 

concedida uma prorrogação graciosa de 30 dias.  ----------------  

O adjudicatário vem agora solicitar uma prorrogação até ao 

dia 07 de dezembro de 2017, baseando-se no atraso na entrega, 

por parte dos fornecedores de equipamentos e  na indefinição 

da execução do coletor gravítico doméstico. Com este pedido, o 

adjudicatário mostra disponibilidade para a conclusão da 

empreitada.  ------------------------------------------------------------  

Para os devidos efeitos , informamos que os Serviços concordam 

com a informação da Fiscalização da empreitada da obra em 

epígrafe.  ---------------------------------------------------------------  

As situações passíveis de prorrogação do prazo de execução de 

obras encontram-se contempladas nos artigos 361 .º (n.º 3), 

374.º e 377.º do Código dos Contratos Públicos.  -----------------  
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Quando o atraso da empreitada é da responsabilidade do 

empreiteiro, este fica sujeito às penalizações legais e 

contratuais (artigo 403.º do Código dos Contratos Públicos).  --  

Quanto à competência para aprovar a referida prorrogação, 

convirá referir que o prazo de execução inicial foi aprovado no 

ato de adjudicação, pelo órgão competente para a decisão de 

contratar. Assim, a competência para decidir a prorrogação 

caberá também ao órgão competente para a decisão de 

contratar.’  -------------------------------------------------------------  

Acerca deste assunto, a fiscalização da empreitada considera, 

parcialmente, justificáveis as razões apontadas pelo 

adjudicatário.  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma prorrogação de 

prazo de execução da obra, a  título gracioso, até 7 de 

dezembro do corrente ano.  ------------------------------------------  

*A28*  Apreciação relativa aos contratos de aquisição de serviços, 

celebrados durante o passado mês de outubro, em 

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

Orçamento de Estado para 2017:  De seguida, acerca do 

assunto referido em epígrafe, foi presente o mapa que se 

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

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

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 22,14€ Manuel Luís Rodrigues Ferra 159089620 Lavagem viatura Renault 87-08-CX Req. 1167 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 45,95€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção Pesado viatura Renault 31-07-NZ Req. 1168 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 30,70€ Torres & Filho, Lda 500286272 Inspeção Ligeiro viatura Renault 87-08-CX Req. 1169 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 44,98€ EDP - Distribuíção Energia, S.A 504394029 Abertura PFE - Jardim Rortunda B.V. Vila Franca das Naves Req. 1177 
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Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 86,10€ Helder Duarte Pereira da Conceição Almeida 131872460 Reparação Corta Relva Viking MB 858 Req. 1181 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 135,30€ Helder Duarte Pereira da Conceição Almeida 131872460 Reparação Retro JCB 40-NH-35 Req. 1182 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 84,87€ José António Rodrigues de Almeida 158818482 Reparação Mercedes 73-AT-05 Req. 1184 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 36,90€ José António Rodrigues de Almeida 158818482 Reparação viatura Galloper 64-41-OG Req. 1185 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 116,26€ Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. 500069514 Seguro acidentes pessoais Cand. 041/CEI+/17- Maria Cristina F. Rente Req. 1186 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 50,00€ Auto Levi Sousa - Transportes e Manutenção de Veiculos, Lda. 502986719 Lavagem viatura Mercedes 88-96-QF Req. 1191 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 180,00€ Encanta-Restauração e Serviços de Trancoso, Lda. 504282476 Refeições aos populares envolv. Combate do incêndios Req. 1200 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 

270,00€ Instituto de Gestão e Administração Pública 502117524 

Ação Formação - Can. Fundos comum. Programa Portugal 2020 - Col. 

António Sobral Req. 1201 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 

270,00€ Instituto de Gestão e Administração Pública 502117524 

Ação Formação - Can. Fundos comum. Programa Portugal 2020 - Col. 

Maria João Gregório Req. 1202 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 

270,00€ Instituto de Gestão e Administração Pública 502117524 

Ação Formação - Can. Fundos comum. Programa Portugal 2020  -Col. 

Lurdes Fonseca Req. 1203 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 

307,50€ Eliseu & Filhos, Lda 504706713 

Aluguer Porta máquinas - desloc. Máquina JCB 40-NH-35 á oficina 

Maquiguarda e o seu regresso Req. 1205 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 492,00€ NómadaVantagem, Unipessoal, Lda 513233571 Prest. Serviço - Arte Terapeuta - Dia Municipal Igualdade Req. 1215 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 139,83€ NómadaVantagem, Unipessoal, Lda 513233571 Revelação p/ CD e Impressão fotografias - Dia Municipal Igualdade Req. 1216 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 456,00€ Guarda Nacional Republicana - Trancoso 600008878 Serviço Policiamento Feira Semanal - mês de novembro Req. 1220 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,22€ Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A . 500792887 Publ. DR - Nomeação Chefe Gabinete Apoio à Presidência Req. 1233 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 15,22€ Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A . 500792887 Publ. DR - Nomeação Adjunto Gabinete Apoio à Presidência Req. 1234 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 7,70€ Torres & Filho, Lda. 500286272 Reinspeção viatura Mercedes 88-96-QF Req. 1240 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 191,88€ Rádio Regional do Centro, Lda. 502257385 Spot's Publicitários - Feira da Castanha Req. 1241 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 147,60€ Rádio Elmo, Lda. 503618357 Spot's Publicitários - Feira da Castanha Req. 1242 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 137,76€ Fundação Frei Pedro 502188111 Spot's Publicitários Rádio F - Feira da Castanha Req. 1243 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 51,23€ Certiel - Associação Certificadora de Instalações Eléctricas 503686794 Certificação - Aumento potência Edificio B Req. 1252 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 541,20€ João Paulo Albuquerque Ferreira 204089867 Espectaculo Teatral - Feira da Castanha Req. 1254 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 53,87€ EDP - Distribuíção Energia, S.A 504394029 Religação 3 Focos - Carnicães Req. 1260 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 17,96€ EDP - Distribuíção Energia, S.A 504394029 Religação 1 Foco - Vilares Req. 1261 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 17,96€ EDP - Distribuíção Energia, S.A 504394029 Religação 1 Foco - Broca Req. 1262 

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 24.477,00€ Notável & Sublime, Unipessoal, Lda. 509164668 Prest. Serviços de Animação Feira da Castanha  

Ajuste direto simplificado Aquisição de serviços 13.530,00€ Publivaldevez Unipessoal, Lda. 508415217 Prest. Serviços Aluguer Stands, Tasquinhas e Tenda Feira Castanha  

 Valor Total 42.293,12€ 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos contratos de 

aquisição de serviços, celebrados durante o mês de outubro do 

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

*A29*  Apreciação da 17.ª e 18.ª alterações ao orçamento da receita 

e da despesa e da 15.ª e 16.ª alterações às grandes opções do 

plano:  ------------------------------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 17.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com um valor equivalente para o total de reforços e 

para o total de diminuições, no montante de 73.800€ e a 

correspondente 15.ª alteração às grandes opções do plano,  e, 

ainda, a 18.ª alteração ao orçamento da receita e da despesa, 

com um valor equivalente para o total de reforços e para o total 

de diminuições, no montante de 12.000€ e a correspondente 

16.ª alteração às grandes opções do plano , ------------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 
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trata de uma competência delegada no seu Presidente.  ---------  

*A30*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 4.ª  

revisão ao orçamento da receita e da despesa e às grandes 

opções do plano:  -----------------------------------------------------  

Seguidamente, foi presente a 4.ª revisão às grandes opções do 

plano e ao orçamento da receita e da despesa, para o corrente 

ano de 2017, com um total de reforços equivalente ao total de 

diminuições, no montante  global de 944.599,00€, mantendo-se 

inalterado o volume global do orçamento . -------------------------  

Após o senhor Presidente da Câmara dar uma breve explicação 

das alterações verificadas naqueles documentos, nomeadamente 

o facto de alguns investimentos, pela demora verificada na 

conclusão dos procedimentos concursais, se haverem 

transformado em plurianuais, a Câmara Municipal deliberou 

aprová-los .  ------------------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado submeter este assunto à apreciação e 

votação por parte da Assembleia Municipal de Trancoso.  ------  

*A31*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica destinada a afetar parte da área do imóvel do 

Mercado Municipal de Trancoso ao domínio público 

municipal:  De seguida, foi presente a informação técnica 

prestada pelos serviços, acerca do assunto referido em epígrafe, 

que se transcreve na íntegra:  ----------------------------------------  
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----------"Afetação de parte da área do imóvel com o  -----------  

-----------n.º de inventário 5101 ao domínio público ------------  

No seguimento das obras realizadas no imóvel do Mercado 

Municipal de Trancoso, inscrito na matriz predial urbana com 

o número 696, da União de Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso com o número 00887/221196 e segundo informação 

dos serviços técnicos deste município , constatou-se que parte 

da área daquele imóvel foi utilizada para a construção de 

espaços verdes, estacionamentos e passeios, espaços estes 

confinantes com a estrada, segundo planta em anexo.  -----------  

Assim, a área do terreno daquele imóvel deverá ser corrigida, 

uma vez que parte da área total, mais concretamente 2.034, 95 

m2, deverá ser afeta ao domínio público, pois foram aí 

construídos espaços verdes, estacionamentos e passeios.  -------  

Na sequência deste processo, deverá ser alterada a 

classificação contabilística de parte daquele bem imóvel, de 

bem de domínio privado para bem de domínio público, de forma 

a afetá-lo às utilidades públicas correspondentes e assim 

melhorar a qualidade de informação prestada pelo sistema de 

inventário e cadastro.  ------------------------------------------------  

Torna-se, assim, necessária a afetação da área de 2.034,95 m2 

do imóvel referido ao domínio público municipal, pelo que, em 
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cumprimento da alínea q) do n. º 1 do artigo 25.º da Lei n.º  

75/2013, de 12 de setembro, é da competência da Assembleia 

Municipal deliberar neste sentido.”  --------------------------------  

Concordando com o teor da informação técnica prestada, a 

Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal 

de Trancoso que, em conformidade com o previsto na alínea 

q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

aprove a afetação de 2.034,95 m2 da área do imóvel do 

Mercado Municipal de Trancoso ao domínio público 

municipal. -------------------------------------------------------------  

*A32*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

nomeação dos representantes da autarquia na Assembleia 

Intermunicipal da Associação de Municípios da Cova da 

Beira : Seguidamente, foi presente uma proposta do senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘O artigo 13.º dos Estatutos da Associação de Municípios da 

Cova da Beira prevê que a Assembleia Intermunicipal seja 

composta pelos Presidentes e Vereadores de cada uma das 

Câmaras dos Municípios Associados, sendo que cada Município 

far-se-á representar por dois membros, sendo um deles , 

obrigatoriamente, o Presidente.  ------------------------------------  

Assim, proponho que os representantes deste Município , na 
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citada Assembleia Intermunicipal, sejam o Presidente da  

Câmara e o Vereador, Eduardo António Rebelo Pinto. ’  ---------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A33*  Análise, discussão e votação de proposta relativa a uma 

alteração ao plano de feiras e mercados para 2017, aprovado 

pela Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 

07/12/2016:  De seguida, foi presente uma proposta do senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

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

a) O Plano de Feiras e Mercados para 2017, aprovado pela 

Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 07/12/2016, 

prevê, entre outros, o dia 30 de novembro, como dia para a 

realização do mercado semanal;  ---------------------------------  

b) O próximo dia 1 de dezembro, feriado nacional, coincide 

com uma sexta-feira, sendo, por isso, expectável que tal facto  

possibilite , a um elevado número de pessoas, a realização de 

um fim de semana alargado,  gerando-se, em consequência,  

um considerável fluxo turístico que visitará a região;  --------  

c) Sendo o mercado semanal das sextas-feiras, em Trancoso, a 

maior feira do género em toda a região, revela -se, em nossa 

opinião, importante que a mesma decorra , efetivamente, na 
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sexta-feira, 1 de dezembro, possibilitando, desta forma, que 

o mercado semanal beneficie da previsível visita das pessoas 

que estarão na região, no fim de semana em causa.  -----------  

Assim, proponho, de acordo com as razões apontadas, que o 

Plano de Feiras e Mercados acima referido  seja objeto de 

alteração, passando a constar o dia 1 de dezembro, como dia 

para a realização do mercado semanal, em alternativa ao dia 

30 de novembro.’  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Usando da palavra, o senhor vereador João Rodrigues alertou 

para a necessidade de o executivo procurar legalizar as 

denominadas “feirinhas”  de Vila Franca das Naves e Trancoso,  

sugerindo que, desde que para tal haja cobertura legal, se altere 

o Regulamento Municipal.  -------------------------------------------  

*A34*  Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoios :  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘A Câmara Municipal de Trancoso, continuando a reconhecer o 

esforço feito pelas Juntas de Freguesia do concelho, com vista 

à melhoria da qualidade de vida das suas populações, tem 

vindo, apesar do contexto exigente em termos financeiros, a 
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conceder alguns apoios àquelas freguesias, sempre que tal é 

orçamentalmente possível .  -------------------------------------------  

Assim, dado que, no presente ano de 2017, a maioria das 

freguesias ainda não beneficiou de qualquer apoio por parte 

desta Autarquia, justifica-se, agora, que existe a referida 

disponibilidade orçamental, ainda que limitada, que seja 

atribuído a essas freguesias, um apoio financeiro no valor de 

3.000€ (três mil euros), destinado à execução de pequenas 

obras a realizar, no âmbito das competências próprias da 

respetiva freguesia. ---------------------------------------------------  

Desta forma, proponho a atribuição do mencionado apoio às 

seguintes freguesias:  Aldeia Nova; Castanheira; Cogula; 

Cótimos; Fiães; Guilheiro; Moreira de Rei, Palhais; Póvoa do 

Concelho; Reboleiro; Rio de Mel; Tamanhos; União de 

Freguesias de Freches e Torres;  União de Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior; União de Freguesias de Vale do Seixo 

e Vila Garcia; União de Freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital; União de Freguesias de Vilares e Carnicães e Valdujo.’   

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que, de acordo com o previsto na 

alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprove a atribuição dos apoios financeiros referidos 

na proposta, mediante a celebração de protocolos . --------------  



 

 
Ata  n . º    2 1  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    08 -1 1 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

*A35*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A36*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A37*  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:  


