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ACTA DA REU%IÃO ORDI%ÁRIA DA 

CÂMARA MU%ICIPAL DE TRA%COSO 

REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2009. ------  

*A1*  Aos 13 dias do mês de Julho do ano 2009, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio José Saraiva tendo faltado os senhores vereadores 

doutor João Rodrigues e doutor Paulo Matias e comparecido 

todos os restantes senhores vereadores. ----------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência à presente 

reunião dos senhores vereadores doutor João Rodrigues e 

doutor Paulo Matias. -------------------------------------------------  

*A3*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO A%TES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92º da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei 

número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar as actas das reuniões de 25 

do passado mês de Junho e 2 do corrente mês de Julho, 

dispensando a sua leituras em virtude destas terem sido 
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antecipadamente distribuídas a todos os membros da Câmara e 

que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 91º do 

diploma atrás citado, as actas ora aprovadas, sejam afixadas no 

átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. ----------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 128 datado de 10 do corrente mês de Julho e que 

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

- Operações Orçamentais: 161.056,89 €; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 362.672,69 €.-----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Aprovação da Minuta do Contrato da Empreitada “Estrada 

Municipal Trancoso – Aldeia Velha:  -----------------------------  

Atendendo a que na empreitada referida em epígrafe a 

celebração do contrato implica a sua redacção a escrito e uma 

vez que a prestação da caução já foi feita pelo adjudicatário, a 

Câmara Municipal deliberou, nos termos do artigo 98º do 

CCP, aprovar a respectiva minuta do contrato.  ------------------  

*A7*  Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Trancoso:  -------------------------------------------------------------  

Em seguida foi presente o Relatório Final do Júri do concurso 

limitado por prévia qualificação referido em epígrafe: -----------  
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“�OTA PRÉVIA -------------------------------------------------------  

Substituição de elemento de júri: -----------------------------------  

Atendendo a que o elemento efectivo do júri, Eng. Vítor Jorge 

Almeida Ribeiro da Silva, se encontra em gozo de férias, foi o 

mesmo substituído, no presente acto, pelo elemento suplente 

Eng. Paulo Jorge Cabral Rico. --------------------------------------  

1- I�TRODUÇÃO -----------------------------------------------------  

Tendo-se procedido, em conformidade com o previsto no artigo 

185° do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, à audiência prévia dos 

candidatos concorrentes, veio a empresa "Construtora 

Abrantina S.A” apresentar alegações, no sentido de revogar a 

deliberação do júri do concurso que propunha a exclusão da 

candidatura por si apresentada. ------------------------------------  

Para apreciar essas alegações, o júri do concurso reuniu em 

22/06/2009 e porque reconheceu alguma razoabilidade à 

argumentação apresentada por aquele concorrente, deliberou 

solicitar alguns elementos contabilísticos adicionais às três 

empresas que apresentaram candidaturas. ------------------------  

Assim, as empresas "Manuel Rodrigues Gouveia, S.A." e 

"Domingos da Silva Teixeira, S.A.", em relação às quais o júri 

já havia proposto a sua qualificação, apresentaram os 

documentos contabilísticos solicitados e como tal completaram 
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a instrução das suas candidaturas. ---------------------------------  

Relativamente ao concorrente "Construtora Abrantina, S.A." 

cuja candidatura o júri havia proposto que fosse excluída e 

porque foi dado provimento, em parte, às suas alegações, 

procedeu-se, seguidamente, à análise da sua candidatura, em 

conformidade com o previsto no ponto 14 do Programa de 

Procedimento e no 12.1 do Anúncio de Concurso. ----------------  

Tal como consta do Relatório Preliminar, já se havia concluído 

que a candidatura reunia os requisitos mínimos de capacidade 

técnica para ser qualificada. ----------------------------------------  

Passou-se depois, à análise da sua capacidade financeira. -----  

2- CAPACIDADE FI�A�CEIRA -------------------------------------  

Constatou-se que, em 31/12/2008, a empresa apresentou um 

resultado líquido positivo. De seguida, procurou averiguar-se 

se a mesma cumpria ou não o requisito mínimo de capacidade 

financeira traduzido pela fórmula matemática: VxT≤RxF, 

prevista no anexo IV do C.C.P. Assim, tendo sido previamente 

definidos: --------------------------------------------------------------  

V (preço base) = 1.900.000,00€; ------------------------------  

T (taxa euribor/6 meses, acrescida de 200 pontos base, em 

30-04-2009) = 3,562%; --------------------------------------  

F (factor) = 1 ----------------------------------------------------  

fomos determinar os resultados operacionais (EBITDA), tal 
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como está definido no C.C.P., para cada um dos exercícios 

económicos, tendo-se encontrado os seguintes valores: ---------  

EBITDA(2006)=5.776.441,46€; -------------------------------------  

EBITDA(2007)=-1.084.779,14€; ------------------------------------  

EBITDA(2008)=12.223.921,88€. ------------------------------------  

O R (valor médio dos Resultados Operacionais do candidato, 

nos três últimos exercícios) resultante foi de 5.638.521,40€. ---  

Aplicando a fórmula matemática prevista naquele anexo IV, 

verifica-se que: -------------------------------------------------------  

1.900.000,00€ x 0,03562 ≤ 5.638.521,40€ x 1 ---------------  

67.678,006 € ≤ 5.638.521,40€ ---------------------------------  

Como tal,  o candidato cumpre a exigência legal prevista na 

alínea a) do ponto 14.2.2. do Programa de Procedimento. ------  

Seguidamente, procedeu-se ao cálculo dos rácios económico-

financeiros solicitados no Programa de Procedimento, 

respeitantes ao mesmo concorrente, tendo-se encontrado os 

valores que se discriminam no quadro seguinte: ------------------  

Indicadores 
Anos 

Média 
2006 2007 2008 

Liquidez Geral 146,90% 138,74% 111,89% 132,51% 
Autonomia Financeira 27,31% 28,23% 23,80% 26,45% 

 

Verifica-se que o candidato cumpre as exigências mínimas 

previstas na alínea b) do ponto 14.2,2, do Programa de 

Procedimento que eram: ---------------------------------------------  

Liquidez Geral (média dos três exercícios) ≤120%; --------  
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Autonomia Financeira (média dos três exercícios) ≤20%. -  

Analisou-se, depois, o volume de negócios da mesma empresa,  

ao longo do triénio 2006-2008, tendo-se apurado os seguintes 

valores: ----------------------------------------------------------------  

2006 – 100.097.587,46€; ---------------------------------------  

2007 – 90.230.217,74€; -----------------------------------------  

2008 – 153.703.805,92€. ---------------------------------------  

Como tal, o candidato cumpre a exigência prevista na alínea c) 

do já referido ponto 14.2.2. do programa de procedimento, com 

um valor anual médio superior a 30.000.000,00€ e um valor 

anual mínimo superior a 20.000.000,00€. -------------------------  

Em síntese, a empresa "Construtora Abrantina, SA" preenche 

os requisitos mínimos de capacidade financeira e, como tal,  

sob este aspecto, a sua candidatura deve ser aceite. -------------  

3- CO�CLUSÃO ------------------------------------------------------  

Em conformidade com o previsto no n° 1 do artigo 186° do 

C.C.P. aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008 e revogando a 

deliberação que havia tomado em 02 de Junho do corrente ano, 

o júri deliberou propor a qualificação dos três candidatos: 

"Construtora Abrantina, SA", "Manuel Rodrigues Gouveia, SA" 

e "Domingos da Silva Teixeira, SA" e, como tal deliberou, 

submeter o presente relatório à apreciação do executivo 

municipal.” ------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar em conformidade com 

o previsto no número 4 do artigo 186º do C.C.P., o presente 

relatório qualificando os 3 candidatos previstos. ----------------  

Deverão os mesmos serem notificados desta decisão enviando-

se cópia do relatório. ------------------------------------------------  

De acordo com o artigo 189º do C.C.P. deverá ser enviado 

convite à apresentação de proposta às empresas qualificadas 

no prazo mínimo de 20 dias. ----------------------------------------  

*A8*  Análise do Programa das Aldeias Históricas:  -------------------  

O senhor vereador Amaral Veiga começou por referir que, ao 

solicitar o agendamento do tema referido em epígrafe, 

pretendia naturalmente obter mais informações sobre a 

concretização do mesmo Programa, designadamente, sobre o 

que já tinha sido executado e aquilo que faltaria ainda executar.  

Acrescentou, no entanto, que lamentava mais uma vez, que 

Moreira de Rei não tenha sido envolvida no referido Programa, 

uma vez que possui condições únicas para o efeito. --------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara apresentou uma 

informação, que distribuiu aos senhores vereadores, onde 

aborda o Programa das Aldeias Históricas em Trancoso, sendo 

esta informação em seguida reproduzida na íntegra: -------------  

------------------TRA�COSO “ALDEIA HISTÓRICA” -------------  

A integração de Trancoso no conjunto das “aldeias históricas 
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de Portugal”, permitiu ao nosso Município, que muito lutou 

para integrar esta rede, obter ganhos muito importantes na sua 

estratégia de desenvolvimento. --------------------------------------  

1. Que objectivos? ---------------------------------------------  

Os objectivos prosseguidos com esta adesão à rede das Aldeias 

Históricas foram, sumariamente, os seguintes: -------------------  

1.1 Valorizar o património cultural, histórico e 

arquitectónico, ---------------------------------------------  

1.2 Qualificar o espaço urbano do Centro Histórico, -------  

1.3 Potenciar novos fluxos turísticos,-------------------------  

1.4 Aumentar a atractividade e a notoriedade de Trancoso 

com a adesão a esta “marca turística”. -----------------  

2. Os investimentos comparticipados: ----------------------  

Os investimentos candidatados por Trancoso no âmbito do eixo 

II à medida prevista para as aldeias históricas (Trancoso só 

beneficiou do III QCA) foram: --------------------------------------  

2.1 Reabilitação e Valorização do Castelo de Trancoso 

(IPPAR) -----------------------------------------------------  

2.2 Aquisição e aplicação dos contentores subterrâneos ---  

2.3 Arruamentos no Centro Histórico -------------------------  

2.4 Aquisição de papeleiras ------------------------------------  

2.5 Requalificação de largos e praças ------------------------  

2.6 Museu no posto da G�R ------------------------------------  
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2.7 Remodelação de iluminação pública ----------------------  

3. Execução do Programa ------------------------------------  

Durante a execução do programa, verificaram-se os seguintes 

condicionamentos: ----------------------------------------------------  

a) Museu ----------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso não conseguiu desalojar a G�R do 

edifício que se previa intervir,  apesar das promessas do M.A.I.   

b) Iluminação no Centro Histórico ----------------------------  

Foi desenvolvido o projecto de remodelação cénica da 

iluminação do Centro Histórico, tendo sido objecto de 

concurso público, que todavia acabou por ser anulado pela 

Câmara Municipal. ---------------------------------------------------  

c) Castelo --------------------------------------------------------  

A adjudicação do investimento no Castelo revelou-se, na 

sequência do respectivo concurso, muito mais cara, excedendo 

no dobro, as verbas previstas na candidatura. --------------------  

4. Reformulação da candidatura ----------------------------  

O IPPAR (hoje IGESPAR) por falta de recursos financeiros, 

para suportar a componente nacional da obra de valorização 

do Castelo de Trancoso, atrasou o seu investimento e ponderou 

mesmo, a sua não concretização. -----------------------------------  

A CCDRC e o Município de Trancoso apresentaram ao IPPAR, 

a proposta de reverter para o Castelo, os fundos comunitários 
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destinados ao Museu (sem hipótese de concretização) e da 

iluminação pública (por opção), aumentando, assim, as verbas 

comunitárias para permitir ao IPPAR a execução da obra no 

Castelo. ----------------------------------------------------------------  

Em consequência, foi reformulada a candidatura, que passou a 

ser: ---------------------------------------------------------------------  

4.1. Reabilitação e Valorização do Castelo de Trancoso 

(IGESPAR) --------------------------------------------------  

4.2. Instalação de Miradouro Virtual no Castelo 

(IGESPAR) --------------------------------------------------  

4.3. Aquisição e Aplicação de Contentores Subterrâneos 

(CMT) -------------------------------------------------------  

4.4. Arruamentos no Centro Histórico (CMT); --------------  

4.5. Aquisição de Papeleiras (CMT) --------------------------  

4.6. Requalificação de Largos (CMT) -------------------------  

5. Execução financeira ---------------------------------------  

 -------------------------------------------- Despesa Pública / FEDER 

Projectos IGESPAR  ---------------------------- (Valores Executados)  

Instalação de Miradouro Virtual ---------- 98.010,00 / 73.507,50 

Reabilitação e Val. Castelo------------- 1.058.502,87 /793.877,16 

Projectos do Município ----------------------------------------------  

Aplicação e Aqui. de Contentores Sub. -- 184.525,00 /129.167,50 

Arruamentos no Centro Histórico ---------- 72.349,63 / 50.644,74 
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Requalificação do Largo P.F. Ferreira  -- 41.448,76 / 29.014,13 

Em conclusão: ---------------------------------------------------------  

- �ão foram considerados elegíveis nos projectos do 

Município: -------------------------------------------------------------  

a) Honorários do projecto -------------------------------------------  

b) Papeleiras ----------------------------------------------------------  

- �ão foi totalmente esgotada a verba relativa aos contentores 

subterrâneos pelo atraso imposto pelas escavações 

arqueológicas, embora a obra se tivesse executado. -------------  

- �ão foi esgotada a verba do IGESPAR, pelo atraso da obra,  

que ainda decorre. ----------------------------------------------------  

É certo, que o facto de a valorização do Castelo ter absorvido 

as verbas previstas para o Museu e a iluminação do Centro 

Histórico, levou, também, a que fosse o IGESPAR a assumir a 

fatia importante da componente nacional, levando assim a uma 

poupança no financiamento municipal. ----------------------------  

6. Avaliação dos Objectivos ----------------------------------  

6.1. Valorização do Património e qualificação do Centro 

Histórico ----------------------------------------------------  

A execução do projecto de intervenção na A. H. de Trancoso, 

da responsabilidade do Arq. Gonçalo Byrne, permitiu 

desenvolver uma estratégia concertada de investimentos, muito 

para além da candidatura apresentada.----------------------------  
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O espaço urbano do centro histórico foi substancialmente 

valorizado, pelos arruamentos em toda a área envolvente, que 

permitiu qualificar ruas secundárias e outros espaços públicos.  

A reabilitação do Castelo e a sua valorização constituíram, 

também, um importante contributo para a requalificação do 

mais significativo arruamento no Centro Histórico. -------------  

6.2. Potenciar novos Fluxos turísticos e aumentar a 

atractividade do Centro Histórico. ----------------------  

O quadro comparativo de afluência de visitantes a Trancoso, 

recenseados no Posto de Turismo, permite concluir, que a 

adesão à rede de Aldeias Históricas, incrementou a afluência 

de novos turistas. -----------------------------------------------------  

Assim: ------------------------------------------------------------------  

Em 2004 houve 6379 visitantes/ turistas----------------------  

Em 2005    “    20.877     “           “ --------------------------  

Em 2006   “     26.595    “            “ --------------------------  

Em 2007   “     32.320    “            “ --------------------------  

Em 2008   “     38.416    “            “ --------------------------  

6.3. Coerência da intervenção ---------------------------------  

A estratégia de intervenção apresentada, constituiu a 

sequência natural de uma linha estratégica de política urbana, 

que tem vindo a ser seguida pela Autarquia e que assume a 

valorização do património cultural, histórico e arquitectónico 
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e a qualificação do espaço urbano como as principais 

prioridades. -----------------------------------------------------------  

Durante o período de programação 2000-2006, no âmbito dos 

programas operacionais do QCA III e dos Programas de 

Intervenção Comunitária LEADER+ e I�TERREG III, a 

Câmara Municipal de Trancoso executou em todo o concelho 

projectos no valor de 14,5 milhões de euros. ----------------------  

Do investimento total, cerca de 51% (aprox. 7,4 milhões de 

euros) foram canalizados para investimentos na cidade de 

Trancoso, nos domínios da qualificação urbanística, da 

melhoria do ambiente urbano, da preservação e valorização do 

património histórico e cultural,  na criação de equipamentos 

culturais etc. ----------------------------------------------------------  

Esta estratégia tem vindo a ter continuidade, quer com a 

recente aprovação e respectiva candidatura no âmbito da 

regeneração urbana, que permitirá comparticipar, o futuro 

museu judaico, a remodelação da iluminação pública, o Largo 

Luís Albuquerque e a rua da barbacã, quer com os 

investimentos candidatos à COMURBEIRAS (Museu da Cidade) 

ou ao PROVERE das Aldeias Históricas e do Côa (Centro 

Interp. da Batalha de Trancoso e Centro de Artes). --------------  

6.4. A defesa e Valorização da Marca “Aldeias 

Históricas” 



 
 

Acta  n . º    15  /  2009 .    Reunião  de    13 -07 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

- A marca “Aldeias Históricas de Portugal” está registada pela 

“Raia Histórica”, que detém todos os direitos sobre as 

mesmas. ----------------------------------------------------------------  

- Está constituída uma Associação de Municípios das Aldeias 

Históricas, que tem por objectivo divulgar, promover e 

valorizar a rede de aldeias históricas. -----------------------------  

Foi já elaborada candidatura ao PROVERE e está já a 

funcionar um site da Associação. -----------------------------------  

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

A adesão do Município de Trancoso à rede das aldeias 

históricas de Portugal, foi extremamente importante para a 

concretização de uma estratégia de desenvolvimento 

potenciadora da criação de novos fluxos turísticos e 

consequentemente, maior dinamização económica das 

actividades locais. ----------------------------------------------------  

Ainda há muito a esperar neste domínio, dada a potencialidade 

da marca para se impor como destino turístico e verdadeiro 

produto comercial.” --------------------------------------------------  

*A9*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi ainda 

presente o requerimento número 405, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 26 do passado 

mês de Junho, de Arnaldo Alberto Vieira Lopes, residente em 

Aldeia Nova, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção 
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de licença de utilização de uma habitação, sita na Rua da 

Igreja, em Aldeia Nova, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 356 da freguesia de Aldeia Nova, uma vez que o mesmo 

foi construído 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 isento de licenciamento. ----------------  

*A10*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 412, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 6 do corrente mês de Julho, de Eugénia de Bastos Cadoiço, 

residente em Cogula, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma garagem, sita na Rua 

Conselheiro Miguel Crespo, em Cogula, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 405 da freguesia de Cogula, uma 

vez que o mesmo foi construído 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 isento de licenciamento. ----------------  

*A11*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 413, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 6 do corrente mês de Julho, de Alberto Barata Campos, 

residente em Freches, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na 
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Avenida Gago Coutinho, em Freches, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 461 da freguesia de Freches, uma vez que o 

mesmo foi construído 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 isento de licenciamento. ----------------  

*A12*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 423, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 9 do corrente mês de Julho, de Natália Andrade Augusto 

Romão, residente em Torres, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na Lavoeira, em Castanheira, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 240 da freguesia de Castanheira, uma vez que o 

mesmo foi construído 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 isento de licenciamento. ----------------  

*A13*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 425, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 9 do corrente mês de Julho, de António Vítor Campos Dias, 

residente em Trancoso, na qualidade de cabeça de casal, a  

solicitar isenção de licença de utilização de uma arrumação, 

sita na Rua do Vale, em Castanheira, inscrito na matriz predial  



 
 

Acta  n . º    15  /  2009 .    Reunião  de    13 -07 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

urbana sob o artigo 354 da freguesia de Castanheira, uma vez 

que o mesmo foi construído 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 isento de licenciamento. ----------------  

*A14*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 426, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 9 do corrente mês de Julho, de António Vítor Campos Dias, 

residente em Trancoso, na qualidade de cabeça de casal, a  

solicitar isenção de licença de utilização de uma arrumação, 

sita na Rua de Miragaia, em Castanheira, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 355 da freguesia de Castanheira, 

uma vez que o mesmo foi construído 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 isento de licenciamento. ----------------  

*A15*  Reparação e Beneficiação de Arruamentos em Cogula (Rua 

do Centro de Dia) - Auto de Medição número 1: Em seguida, 

foi presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de 

Obras desta Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, 

elaborado pelo empreiteiro Aurélio Lopes, Limitada, está em 

conformidade com as medições efectuadas e com os preços 

unitários constantes na proposta, no valor de 18.925,35 euros. -  



 
 

Acta  n . º    15  /  2009 .    Reunião  de    13 -07 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  

*A16*  71ª Volta a Portugal em Bicicleta: Em seguida, foi presente o 

ofício 2780 que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês 

de Julho, da firma PAD, Produção de Actividades Desportivas , 

com sede em Carnaxide, a solicitar parecer para a passagem da 

71ª Volta nas estradas do concelho. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável. ---------  

Pedidos de Cedência de Transportes: ----------------------------  

*A17*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1183, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do passado mês 

de Março, da Escola Secundária com 3º Ciclo Gonçalo Anes 

Bandarra em Trancoso, a solicitar transporte no âmbito do 

desporto escolar à Guarda. -------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A18*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1234, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 24 do passado mês 

de Março, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso a 

solicitar transporte do escalão de minibasquete a Gouveia. -----  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 
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despacho: “Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A19*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1301, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de Março, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso a 

solicitar transporte de idosos ao Fundão. --------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A20*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1314, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês 

de Abril, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de Juniores se deslocar a Seia. ---------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A21*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1315, da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de Março, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de infantis se deslocar a Gouveia. -----  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A22*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1321, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de Março, do Centro Paroquial e Social de Trancoso, a solicitar 

transporte para os jovens ao Dia Diocesano da Juventude a 

Belmonte. --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A23*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1342, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 31 do passado mês 

de Março, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, a 

solicitar transporte a Celorico da Beira. ---------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 



 
 

Acta  n . º    15  /  2009 .    Reunião  de    13 -07 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A24*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1343, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 31 do passado mês 

de Março, do Corpo Nacional de Escutas de Trancoso, a 

solicitar transporte para o Acampamento Regional da Amizade 

no Fundão. -------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A25*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1905, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do passado mês 

de Maio, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar 

transporte ao Festival Nacional de Robótica em Castelo Branco.  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A26*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1906, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do passado mês 
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de Maio, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso a solicitar 

transporte de um grupo de crianças à Colónia Balnear da 

Torreira. ---------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A27*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1907, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do passado mês 

de Maio, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, a 

solicitar transporte a Alijó. ------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A28*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1937, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 11 do passado mês 

de Maio, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de seniores se deslocar a Vila Nova de 

Tázem. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 
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despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A29*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1949, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado mês 

de Maio, da Associação Cultural e Juvenil da Ribeirinha de 

Trancoso, a solicitar transporte para o grupo de concertinas a 

Figueira de Castelo Rodrigo. ----------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A30*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1967, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 

de Maio, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das Naves, 

a solicitar transporte de 2 alunos do pré-escolar à sede do 

agrupamento. ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  
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*A31*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1968, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 

de Maio, da Escola Secundária com 3º Ciclo Gonçalo Anes 

Bandarra, a solicitar transporte de material da Escola de 

Trânsito da Guarda. --------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A32*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1969, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 

de Maio, da Freguesia de Freches, a solicitar transporte para a 

Festa da Cereja. -------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A33*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1970, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 

de Maio, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das Naves, 

a solicitar transporte para alunos do curso CEF. ------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 
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ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A34*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1907, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 20 do passado mês 

de Maio, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, a 

solicitar transporte a Salamanca. -----------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A35*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2116, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês 

de Maio, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar 

transporte para o plano de transportes para os alunos do 1º 

ciclo a aulas de natação. ---------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A36*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2302, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 4 do passado mês 

de Junho, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, a 
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solicitar transporte a Lamego. ---------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A37*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2304, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 4 do passado mês 

de Junho, do Centro de Solidariedade Social Santo André de 

Cótimos, a solicitar transporte a Seia. -----------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A38*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2307, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 4 do passado mês 

de Junho, de grupo de motoristas e vigilantes, a solicitar 

transporte a Óbidos. --------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A39*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2326, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 5 do passado mês 

de Junho, da Associação de Solidariedade Social de Guilheiro, 

a solicitar transporte a Viana do Castelo. --------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A40*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2352, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 do passado mês 

de Junho, do Rancho Folclórico Etnográfico de Palhais e 

Benvende, a solicitar transporte a Friestas. ------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A41*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2359, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do passado mês 

de Junho, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar  

transporte para os alunos do Jardim de Infância do Zabro no 
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âmbito do projecto ‘Explorar Trancoso’. --------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A42*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2381, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado mês 

de Junho, da Escola Secundária com 3º Ciclo Gonçalo Anes 

Bandarra, a solicitar transporte para alunos do CEF. -------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A43*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2409, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês 

de Junho, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar  

transporte para consulta de aluno ao Hospital de Viseu. ---------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A44*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2411, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês 
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de Junho, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar  

transporte para alunos de Rio de Mel se deslocarem a Palhais. -  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A45*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2443, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do passado mês 

de Junho, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves, a solicitar transporte para alunos do CEF. ----------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A46*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2448, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do passado mês 

de Junho, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar  

transporte para alunos finalistas ao Parque Nacional da Peneda 

- Gerês. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  
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*A47*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2451, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 18 do passado mês 

de Junho, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar  

transporte para alunos dos Jardins de Infância se deslocarem ao 

Parque Zoológico da Maia. ------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A48*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2476, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do passado mês 

de Junho, de Elisa Piedade Cabral Pascoal, a solicitar a 

cedência de autocarro para deslocação a Fátima. -----------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A49*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2485, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do passado mês 

de Junho, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar  

transporte para alunos realizarem o exame de matemática na 

referida Escola. -------------------------------------------------------  
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O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A50*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2486, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do passado mês 

de Junho, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso a solicitar 

transporte ao Museu do Pão em Seia.-------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A51*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2487, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 22 do passado mês 

de Junho, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar  

transporte para alunos do CEF. -------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A52*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2488, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 22 do passado mês 
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de Junho, do Núcleo de Karaté Shukokai de Trancoso a 

solicitar transporte a Vila Franca das Naves. ----------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A53*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2510, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 23 do passado mês 

de Junho, da Paróquia de Carnicães a solicitar transporte à 

praia de Mira. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A54*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2531, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 23 do passado mês 

de Junho, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves, a solicitar transporte para actividades extracurriculares 

em Aldeia de São Sebastião. ----------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 
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ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A55*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2532, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 24 do passado mês 

de Junho, do Grupo de Nossa Senhora do Rosário de Freches a 

solicitar transporte à Senhora da Lapa. ----------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A56*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2659, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 1 do corrente mês 

de Julho, da Banda Filarmónica de Freches a solicitar 

transporte para Celorico da Beira. ----------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A57*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2661, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês 

de Julho, da Associação Cultural e Juvenil da Ribeirinha de 
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Trancoso a solicitar transporte a Vila Boa, em Sátão. ------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A58*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2752, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês 

de Julho, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves, a solicitar transporte para a CERCI da Guarda. ----------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A59*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2753, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês 

de Julho, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves, a solicitar transporte para a CERCI da Guarda. ----------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A60*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2782, da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês 

de Julho, da Freguesia de Moimentinha a solicitar transporte 

para o Rochoso. -------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A61*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2807, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês 

de Julho, do Agrupamento de Escolas de Trancoso a solicitar 

transporte para os alunos dos CEF. ---------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A62*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2810, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês 

de Julho, da Associação Cultural e Recreativa da Ribeira do 

Freixo a solicitar transporte para Aveiro. --------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 
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ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A63*  Em seguida, foi presente o requerimento número 2812, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do corrente mês 

de Julho, da Associação dos Tempos Livres a solicitar 

transporte a Peniche. -------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A64*  Em seguida, foi presente o requerimento da Associação dos 

Tempos Livres a solicitar transporte a Fátima. --------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. À reunião para 

ratificação.”. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A65*  Subsídios:  De seguida foi presente o requerimento número 

2848, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do 

corrente mês de Julho, da Freguesia de Póvoa do Concelho, a 

solicitar apoio financeiro no valor de 500 euros para a 

realização do II Encontro de Tocadores de Concertinas e 
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Violas. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

500 euros, mediante protocolo. -------------------------------------  

*A66*  Em seguida foi presente o requerimento número 2822, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente mês 

de Julho, da Associação de Solidariedade Social de Guilheiro, a 

solicitar apoio financeiro no valor de 20.000 euros para 

aquisição de aquecimento central do Centro de Dia de 

Guilheiro. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

20.000 euros, mediante protocolo. ---------------------------------  

*A67*  Seguidamente foi presente o requerimento número 2826, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente mês 

de Julho, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, a 

solicitar apoio financeiro no valor de 7.000 euros para 

reconstrução de uma habitação em Souto Maior de cariz e 

natureza social.  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio no valor de 

7.000 euros, mediante protocolo. -----------------------------------  

@ão participou não discussão e votação o senhor Presidente 

da Câmara e o senhor vereador João Carvalho. -----------------  

*A68*  De seguida foi ainda presente o requerimento da Associação 

Cultural Recreativa e de Melhoramentos de Courelas, a 



 
 

Acta  n . º    15  /  2009 .    Reunião  de    13 -07 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

solicitar apoio financeiro no valor de 7.500 euros para 

conclusão do rés-do-chão da sede e respectivo equipamento. ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 5.000 

euros, mediante protocolo. ------------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia: --------------------------------------------------------------------  

*A69*  TEGEC - Subsídio de Capital:  Em seguida, foi presente o 

ofício da TEGEC – Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, EEM, a solicitar a 

atribuição de um subsídio capital, no montante de 313.000 

euros, para investimentos em equipamentos e na adaptação de 

infra-estruturas, nomeadamente na Central de Camionagem de 

Trancoso e Centro Cultural de Vila Franca das Naves, uma vez 

que estes investimentos não foram contemplados no Contrato 

de Gestão já celebrado. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal, na próxima revisão orçamental, a previsão de 

200.000 euros de transferência de capital.  -----------------------  

Abstiveram-se desta votação os senhores vereadores doutor 

Amaral Veiga e professor Amílcar Salvador. ---------------------  
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*A70*  Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação:  De 

seguida foi presente o requerimento número 2141, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 22 do passado mês de Maio, 

da Direcção Regional de Cultura do Centro, a solicitar a  

nomeação de um representante da autarquia na Comissão 

referida em epígrafe. -------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “�omeia-se como representante o senhor Santos 

Costa, Presidente do Conselho de Administração da Empresa 

Municipal, Trancoso Eventos, EEM. À reunião de Câmara para 

ratificação”. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal ratificar o despacho. -----------------------  

*A71*  Abertura de Conta:  Em seguida foi presente informação da 

Chefe de Divisão Financeira a dar conta que para 

movimentação de verbas referentes a obras comparticipadas 

através do Programa Operacional ‘Mais Centro’, se torne 

necessário abrir uma conta bancária só para o efeito, pelo que 

solicita a devida autorização. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou abrir a referida conta 

específica para o ‘Mais Centro’ autorizando os procedimentos 

necessários. -----------------------------------------------------------  

*A72*  Emissão de Parecer no âmbito do artigo 54º da Lei número 

64/2003 de 23 de Agosto: De seguida foi presente certidão 
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expedida de harmonia com despacho exarado em requerimento 

entrado, no Serviço de Obras Particulares, sob o número 417,  

apresentado por Alice da Conceição Correia, residente na 

freguesia de Rio Torto, concelho de Gouveia, foi emitido 

parecer favorável à constituição de aumento de número de 

compartes (3), do prédio sito no lugar de Tapada do Soldado, 

freguesia de Fiães, deste Concelho, inscrito sob o artigo 

matricial 1674. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho nos seus 

exactos termos. -------------------------------------------------------  

*A73*  Programa de Regeneração Urbana de Trancoso – Protocolo 

de Financiamento:  ---------------------------------------------------  

Em seguida foi presente a minuta do Protocolo referido em 

epígrafe: ---------------------------------------------------------------  

---------------------Protocolo de Financiamento --------------------  

--“Política de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana”  

Considerando: ---------------------------------------------------------  

O disposto no Artigo 46º do DL 312/2007, de 17/09, alterado e 

republicado pelo DL 74/2008 de 22 de Abril,  o artigo 17º do 

Regulamento Geral do FEDER e do Fundo de Coesão; o 

Regulamento Específico “Política de Cidades - Parcerias para a 

Regeneração Urbana” e o competente Aviso de Abertura 

CENTRO-REU-2009-07 divulgado no site 
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http://www.maiscentro.qren.pt/ aos seis dias do mês de Abril 

do ano de dois mil e nove. -------------------------------------------  

Aos oito dias do mês de Julho do ano de dois mil e nove, entre  

PRIMEIRO OUTORGA%TE : Programa Operacional Regional 

do Centro – “Mais Centro”, sedeado na Rua Bernardim Ribeiro, 

n.º 80 – 3000-069 Coimbra, representado pelo Presidente da 

Comissão Directiva, Prof. Doutor Alfredo Rodrigues Marques,  

portador do Bilhete de Identidade nº 642129, emitido em 

14/12/2006, pelo Arquivo de Identificação de Coimbra que 

outorga na qualidade de Gestor, cargo para o qual foi nomeado 

pela Resolução do Conselho de Ministros nº 169/2007 de 19 de 

Outubro, adiante designado por Autoridade de Gestão, ----------  

SEGU%DO OUTORGA%TE: O Município Trancoso com sede 

na Praça do Município, NIPC 501143726, representado pelo 

Vice-Presidente da Câmara, António Manuel Santiago de 

Oliveira Silvino, portador do Bilhete de Identidade nº 4005482 

emitido em 01/03/2006, pelo Arquivo de Identificação da 

Guarda, enquanto entidade responsável pela Operação 

Individual aprovada. --------------------------------------------------  

é celebrado, o presente PROTOCOLO DE 

FI%A%CIAME%TO , para implementação da Operação 

Individual com o Código 1466 designada por “Programa de 

Regeneração Urbana de Trancoso”, aprovado no âmbito do Eixo 
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Prioritário 2, pela Comissão Directiva em 30/06/2006, cuja 

minuta foi aprovada pela Comissão Directiva do Programa 

Operacional “Mais Centro”, regendo-se pela legislação e 

regulamentação nacional e comunitária aplicáveis, e pelas 

disposições constantes nas cláusulas seguintes: -------------------  

-------------------------Cláusula Primeira  --------------------------  

-------------------------------(Objecto)  -------------------------------  

O presente Protocolo tem por objecto a implementação da 

Operação Individual acima identificada, de modo a que o(s) 

projecto(s), nele identificado(s), sejam submetidos à 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional em causa, em 

condições de ser(em) aprovado(s). ----------------------------------  

-------------------------Cláusula Segunda  --------------------------  

-----------------------(Objectivos e Metas)  --------------------------  

1. A Operação Individual referida na cláusula anterior tem 

como objectivos e metas os descritos no formulário de 

candidatura e restantes documentos que a compõem. -------------  

-------------------------Cláusula Terceira  --------------------------  

-----------------------------(Projectos)  -------------------------------  

A Operação Individual inclui os seguintes projectos que devem 

cumprir a programação financeira constante da documentação 

submetida. -------------------------------------------------------------  
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Designação dos projectos de 

investimento 
Custo Total 

Elegível 
Fundo 

Taxa do 

Fundo 
nº  Designação 

1 

Remodelação da Iluminação 

Pública e Monumental do 

Centro Histórico de Trancoso 

e Suas Muralhas 

735.000,00 338.085,30 45,998% 

2 
Requalificação Urbana da 

Rua da Barbacã 
52.706,00 24.243,71 45,998% 

3 
Arranjo do Largo Luís 

Albuquerque 
82.521,00 37.958,01 45,998% 

4 

Centro de Interpretação 

Judaico Fernando Isaac 

Cardoso 

1.260.000,00 579.574,80 45,998% 

5 
Promoção Património 

Cultural de Trancoso 
41.618,00 19.143,45 45,998% 

TOTAIS 2.171.845,00 999.005,26 45,998% 

-------------------------Cláusula Quarta  ----------------------------  

-----------(Financiamento dos projecto identificados  ------------  

---------------------na Operação Individual)  -----------------------  

1. O valor máximo de FEDER afecto à realização dos projectos 

identificados na Operação Individual aprovada é de 999.005,26 

euros, -------------------------------------------------------------------  

2. A cobertura financeira dos projectos a executar é assegurada 

da seguinte forma: ----------------------------------------------------  

a) Pelo FEDER até ao montante máximo de 999.005,26 
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euros, ou seja, uma taxa de co-financiamento de 

45,998% do custo total elegível dos projectos; -----------  

b) Por fontes nacionais (recursos próprios do Promotor) a 

restante despesa necessária à execução integral dos 

projectos, no montante 1.172.839,74 euros. ---------------  

3. No momento da aprovação dos projectos identificados na 

Operação Individual a Programação Financeira que vier 

realmente a ser apresentada será ajustada tendo em conta o 

limite máximo referido no n.º 1. ------------------------------------  

-------------------------Cláusula Quinta  ----------------------------  

-------------------------------(Prazo)  ----------------------------------  

De acordo com o disposto no Artigo 15.º do Regulamento 

Específico, os projectos contidos na Operação Individual, 

devem ser submetidos à Autoridade de Gestão em condições de 

serem aprovados, no prazo máximo de 1 (um) ano a contar da 

data de celebração do presente protocolo. -------------------------  

-------------------------Cláusula Sexta  ------------------------------  

----------(Condições de Aprovação e Financiamento das  --------  

-----------operações definidas na Operação Individual)  ---------  

Nos termos do disposto no Artigo 9.º e do nº 2 do Artigo 16ª do 

Regulamento Específico, a aprovação dos projectos pela 

Autoridade de Gestão está condicionada à verificação dos 

seguintes requisitos: --------------------------------------------------  



 
 

Acta  n . º    15  /  2009 .    Reunião  de    13 -07 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

a) Estar(em) incluído(s) numa Operação Individual 

seleccionada pela Autoridade de Gestão; ------------------  

b) Ser(em) submetido(s) à Autoridade de Gestão no prazo 

de 1 (um) ano, de acordo com a cláusula anterior; --------  

c) Não constituir(em) candidatura(s) nem integrar 

operações financiadas ou apresentadas para 

financiamento a outro Programa Operacional; ------------  

d) Ser(em) realizado(s) no prazo previsto para a execução 

da Operação Individual;--------------------------------------  

e) Dispor(em) de projecto(s) técnico(s) de 

engenharia/arquitectura aprovados nos termos legais, 

quando aplicável; ---------------------------------------------  

f) Demonstrarem possuir os atributos adequados à 

rentabilização social do projecto, quando aplicável; -----  

g) No caso de operações de carácter imaterial,  o 

beneficiário deverá demonstrar capacidade para 

assegurar a continuidade futura da realização das acções, 

quando aplicável; ---------------------------------------------  

h) Não se encontrar(em) concluído(s),  física e 

financeiramente, à data de apresentação da candidatura;  

i) Demonstrar que o contributo para os objectivos e para as 

metas da Operação Individual, definidos, é adequado ao 

custo financeiro do projecto; 
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j) Serem relevantes as metas específicas que se propõe 

alcançar. -------------------------------------------------------  

k) Apresentar(em): ----------------------------------------------  

– quantificação dos objectivos e metas, tendo por 

referência, nomeadamente, indicadores referidos na 

alínea i) do nº 7 do artigo 6º do Regulamento 

Específico; -----------------------------------------------  

– plano de gestão e de viabilidade 

económico/financeira após a execução do projecto, 

quando aplicável; ----------------------------------------  

– plano de monitorização ambiental antes, durante e 

após a execução da operação, quando aplicável; ----  

– sempre que possível documento referente ao impacto 

na igualdade de género. ---------------------------------  

-------------------------Cláusula Sétima  ----------------------------  

------(Beneficiário responsável pela execução dos projectos)  --  

1. O Beneficiário responsável pela execução dos projectos é o 

2º outorgante deste Protocolo de Financiamento. -----------------  

2. O Beneficiário referido no número anterior obriga-se a 

cumprir todas as normas do Regulamento Geral do FEDER e as 

normas dispostas no Regulamento Específico das Parcerias para 

a Regeneração Urbana, bem como as demais disposições do PO 

Regional do Centro que a eles se aplicam: -------------------------  



 
 

Acta  n . º    15  /  2009 .    Reunião  de    13 -07 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

a) Apresentar(em) o(s) projecto(s) no prazo máximo 

referido na cláusula quinta; ---------------------------------  

b) Realizar(em) os projecto(s) de acordo com as condições 

de aprovação, estando assegurado o cumprimento dos 

respectivos objectivos; ---------------------------------------  

c) Qualquer alteração às referidas condições deverá ser 

objecto de pedido formalizado pelo Beneficiário, e 

deverá ser aprovada pela Autoridade de Gestão do 

Programa Operacional Regional ponderadas as 

justificações apresentadas; ----------------------------------  

d) No caso da alteração originar um reforço do 

financiamento aprovado para a operação, a decisão sobre 

a sua aprovação será proposta à Autoridade de Gestão, 

dando origem a uma adenda ao contrato inicial;  ----------  

e) Cumprirem a programação física, financeira e temporal;  

f) Solicitar a prorrogação deste prazo, que poderá ser 

aprovada pela Autoridade de Gestão, ponderadas as 

justificações apresentadas pelo beneficiário em pedido 

formalizado para o efeito; -----------------------------------  

g) Divulgarem e publicitarem os apoios. ---------------------  

h) O incumprimento das obrigações previstas nos números 

anteriores, que não conduza à rescisão do presente 

protocolo, determina a suspensão de todos os 
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pagamentos de comparticipação comunitária ao 

beneficiário no âmbito deste Regulamento, até à 

regularização da situação, salvo nos casos em que a 

eventual fundamentação invocada venha a ser aceite pela 

Autoridade de Gestão. ----------------------------------------  

-------------------------Cláusula Oitava  -----------------------------  

-----------------(Prazo de vigência do protocolo)  ------------------  

O presente protocolo começa a produzir efeitos na data da sua 

assinatura e mantém-se em vigor durante o período de 

concretização da Operação Individual. -----------------------------  

-------------------------Cláusula %ona  ------------------------------  

-------------------(Alterações ao protocolo)  ------------------------  

1. Sem prejuízo do disposto no Regulamento Específico, o 

presente protocolo pode ser alterado, desde que se revele 

necessário alterar a Operação Individual em termos financeiros, 

temporais, materiais ou legais, e que não afecte de forma 

significativa a Operação Individual aprovada. --------------------  

2. As alterações identificadas no número anterior serão objecto 

de formalização através de adenda a este protocolo. -------------  

-------------------------Cláusula Décima  ----------------------------  

---------------------(Rescisão do protocolo)  ------------------------  

1. O protocolo pode ser rescindido pela Autoridade de Gestão 

sempre que se verifique, pelo menos, uma das seguintes 
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situações, imputável ao Beneficiário: ------------------------------  

a) Não apresentação de um ou mais projectos da Operação 

Individual no prazo definido na cláusula quinta; ---------  

b) Não cumprimento, das obrigações estabelecidas no 

presente protocolo e na legislação aplicável, no âmbito 

da realização do projecto; -----------------------------------  

c) Não cumprimento das obrigações legais e fiscais; -------  

d) Prestação de informações falsas sobre a sua situação ou 

viciação de dados fornecidos na apresentação e 

realização do projecto; ---------------------------------------  

e) Incumprimento da obrigação de registo contabilístico 

das Despesas e Receitas do projecto, de acordo com as 

normas contabilísticas em vigor;----------------------------  

f) Recusa da prestação de informações ou de elementos de 

prova que forem solicitados ao Beneficiário; -------------  

2. Quando a rescisão se verificar pelos motivos referidos nas 

alíneas c) e d) do nº 1, o beneficiário não poderá beneficiar de 

quaisquer apoios pelo período de cinco anos. ---------------------  

-------------------------Cláusula Décima Primeira  ----------------  

-------------------------(Encargos com o Protocolo)  ---------------  

São da responsabilidade do Beneficiário todas e quaisquer 

despesas e encargos que resultarem da celebração, cumprimento 

ou execução do presente protocolo. --------------------------------  
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-------------------------Cláusula Décima Segunda  -----------------  

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

1. Em tudo o que não estiver expressamente regulado no 

presente contrato, serão aplicáveis as disposições legais, 

comunitárias e nacionais vigentes. ---------------------------------  

2. Para dirimir as questões emergentes da validade, 

interpretação, cumprimento e incumprimento do presente 

contrato, as partes estipulam como competente o Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a 

qualquer outro. --------------------------------------------------------  

O presente contrato vai ser assinado em dois exemplares 

originais, destinando-se um deles à Autoridade de Gestão e o 

outro ao Município promotor da Operação Individual. -----------  

O Primeiro Outorgante -----------------------------------------------  

O Segundo Outorgante -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de protocolo 

dando poderes para a assinatura do referido contrato ao 

senhor doutor António Oliveira, Vice-Presidente da Câmara 

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

*A74*  Raia Viva – Cooperativa de Animação Turística da Raia, 

CRL: Em seguida, foi presente o ofício 2676, da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês de Julho, da 

Raia Viva, a solicitar a indicação de 2 representantes da 
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autarquia para a composição dos órgãos sociais.  ------------------  

A Câmara Municipal deliberou indicar os senhores vereadores 

doutor João Rodrigues e João Carvalho. -------------------------  

*A75*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata. --------------------  

*A76*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A77*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 18.00 horas, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe de Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  


