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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2009.  

*A1*  Aos 10 dias do mês de Setembro 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 o senhor vereador 

doutor João Rodrigues e comparecido todos os restantes 

senhores vereadores. -------------------------------------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificadas as faltas de comparência à presente 

reunião do senhor vereador doutor João Rodrigues. --------------  

*A3*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 171 datado de 9 do corrente mês de Setembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 36.556,26 €; -----------------------  

- Operações não Orçamentais: 354.144,71 €.-----------------  

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

ORDEM DO DIA 
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*A5*  Alteração de Loteamento: Em seguida foi presente o 

requerimento número 517, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 14 do passado mês de Agosto, de 

Maria de Lurdes Monteiro Domingues, a solicitar alteração do 

loteamento 3/95, com o alvará 2/99, sito no Convento dos 

Frades, em Trancoso. -------------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que: -----------------  

1- A alteração ao alvará de loteamento agora proposto incide 

sobre os seguintes requisitos: ---------------------------------------  

- Diminuição do número de lotes (eliminação do lote 

n°26); ----------------------------------------------------------  

- Aumento da área do lote n°25 (de 453 m2 passa a 600 

m2); ------------------------------------------------------------  

- Diminuição da área de implantação das habitações (de 

8892 m2 passa a 8682 m2); ----------------------------------  

- Diminuição da área de construção das habitações (de 

18672 m2 passa a 18312 m2); -------------------------------  

- Aumento da área de estacionamentos (de 872.50 m2 passa 

a 1145 m2); ----------------------------------------------------  

- Aumento da área de espaços verdes de utilização 

colectiva (de 10372.50 m2 passa a 10553 m2); -----------  

- Diminuição da área dos lotes das habitações (de 23685 

m2 passa a 23232 m2); ---------------------------------------  



 
 

Acta  n . º    18  /  2009 .    Reunião  de    10 -09 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

- Diminuição do número de fogos (-1); -----------------------  

- Aumento do número de lugares de estacionamento 

públicos (de 74 passa a 95) ----------------------------------  

2 - O processo deve estar instruído com o documento 

comprovativo da legitimidade do requerente. ---------------------  

3 - De acordo com o disposto no ponto 3, artigo 27, do 

Decreto-Lei n° 555/99, de 16 de Dezembro com as alterações 

introduzidas pela Lei n° 60/2007, de 4 de Setembro, as 

alterações não podem ser aprovadas se ocorrer oposição escrita 

da maioria dos proprietários dos lotes constantes do alvará, 

devendo, para o efeito, o gestor de procedimento proceder à sua 

notificação para pronúncia no prazo de 10 dias. ------------------  

4 - O processo apresenta alguns erros de contas, nomeadamente 

o quadro comparativo e o quadro de índices urbanísticos, os 

quais deverão ser corrigidos. ----------------------------------------  

Sanados os vícios registados nos pontos 2,3 e 4 o processo está 

em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis, 

podendo o mesmo ser aprovado. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou notificar a requerente para 

sanar os pontos 2 e 4. ------------------------------------------------  

Mais foi deliberado publicitar Edital, para consulta pública, 

no prazo de 10 dias e para os efeitos previstos no número 3. --  

*A6*  Propriedade Horizontal: Seguidamente foi presente o 
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requerimento número 513, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês de Agosto, de 

Manuel António Rocha, residente em Trancoso, proprietário do 

prédio abaixo identificado, a solicitar que este seja convertido 

em propriedade horizontal, de harmonia com o número 2 do 

artigo 66º da Lei número 60/2007 de 4 Setembro, obedecendo 

aos requisitos exigidos pelos artigos 1414º e 1415 do Código 

Civil e em conformidade com o estipulado no artigo 1418º do 

referido Código, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei número 267/94 de 25 de Outubro, as fracções são distintas 

e isoladas entre si, com saída própria para a via pública e feitas 

pelo proprietário nos seguintes termos: ----------------------------  

PRÉDIO: ---------------------------------------------------------------  

Misto, destinado a habitação multifamiliar e comércio/serviços, 

sito na Rua Calouste Gulbenkian, freguesia de Santa Maria, em 

Trancoso, registado na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 252/19891019 e inscrito na matriz 

urbana sob o artigo 1600, com a área de 630 metros quadrados, 

sendo a superfície coberta de 328 metros quadrados e 

descoberta de 302 metros quadrados, confrontando de Norte 

com António Nascimento Carolino, de Sul com Ângelo Ramos 

do Nascimento, de Poente com João Lourenço e de Nascente 

com rua pública. ------------------------------------------------------  
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A parte rústica do prédio, inscrita na matriz sob o artigo 33, 

tem a área de 9.368 metros quadrados. -----------------------------  

É composto de 6 fracções, identificadas por A, B, C, D, E, F e 

G, constituindo cada uma delas uma fracção autónoma, 

totalmente independentes entre si.  ----------------------------------  

Fracção A: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao rés-do-chão esquerdo, um estabelecimento para 

comércio e serviços, composto por um compartimento, duas 

instalações sanitárias, perfazendo 132,10 metros quadrados. ----  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 104,000 milésimos. -  

Fracção B: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao rés-do-chão direito, um estabelecimento para 

comércio e serviços, composto por um compartimento, duas 

instalações sanitárias, perfazendo 132,10 metros quadrados. ----  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 104,000 milésimos. -  

Fracção C: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao primeiro andar, um fogo de tipologia T5, 

composto por uma sala comum, cinco quartos, quatro 

instalações sanitárias, uma cozinha, dois vestíbulos, uma 

despensa, três varandas e na cave uma garagem, perfazendo 

469,60 metros quadrados. --------------------------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 368,000 milésimos. -  

Fracção D: -------------------------------------------------------------  
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Corresponde ao segundo andar esquerdo, um fogo de tipologia 

T3, composto por uma sala comum, três quartos, duas 

instalações sanitárias, uma cozinha, um vestíbulo, uma 

despensa, três varandas e na cave um lugar de garagem, 

perfazendo 149,40 metros quadrados. ------------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 117,000 milésimos. -  

Fracção E: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao segundo andar direito, um fogo de tipologia 

T3, composto por uma sala comum, três quartos, duas 

instalações sanitárias, uma cozinha, um vestíbulo, uma 

despensa, três varandas e na cave um lugar de garagem, 

perfazendo 149,40 metros quadrados. ------------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 117,000 milésimos. -  

Fracção F: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao sótão esquerdo, um fogo de tipologia T1, 

composto por uma sala com kitchenette, uma instalação 

sanitária, um vestíbulo, um quarto, uma despensa e na cave um 

lugar de garagem, perfazendo 121,40 metros quadrados. --------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 95,000 milésimos. ---  

Fracção G: -------------------------------------------------------------  

Corresponde ao sótão direito, um fogo de tipologia T1, 

composto por uma sala com kitchenette, uma instalação 

sanitária, um vestíbulo, um quarto, uma despensa e na cave um 
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lugar de garagem, perfazendo 121,40 metros quadrados. --------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 95,000 milésimos. ---  

São consideradas partes comuns às fracções as que constam do 

artigo 1421º do Código Civil e que não sejam afectas ao uso 

exclusivo de um condóminos. ---------------------------------------  

À fracção C está afecto o uso exclusivo do artigo rústico. ------  

É considerada para uso exclusivo das fracções C, D, E, F e G a 

parte comum designada por PC1. -----------------------------------  

É considerada para uso exclusivo das fracções D, E, F e G a 

parte comum designada por PC2. -----------------------------------  

É considerada para uso exclusivo das fracções A, B, C, D, E, F 

e G a parte comum designada por PC3. ----------------------------  

Os Serviços Técnicos de Obras informaram a Câmara que feita 

a análise do projecto de propriedade horizontal, concluindo que 

verifica cumulativamente os seguintes requisitos: ----------------  

a) O edifício é composto por fracções; -----------------------  

b) As fracções são autónomas; ---------------------------------  

c) As fracções constituem unidades independentes, 

distintas e isoladas entre si;  ---------------------------------  

d) As fracções têm saída própria para a zona comum do 

prédio, ou para via pública. ---------------------------------  

A descrição das fracções corresponde ao mencionado na 

memória descritiva, bem como a utilização das mesmas, não 
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vendo inconveniente no deferimento do processo. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a propriedade 

horizontal de harmonia com a informação dos serviços. -------  

*A7*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi 

presente o requerimento número 548, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 26 do passado 

mês de Agosto, de Ilídio Pinto Nunes, residente em Aldeia 

Nova, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita na Rua da Igreja, 

em Aldeia Nova, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

334 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. ----------------  

*A8*  Seguidamente foi presente o requerimento número 549, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

26 do passado mês de Agosto, de Ilídio Pinto Nunes, residente 

em Aldeia Nova, na qualidade de proprietário, a solicitar 

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

da Igreja, em Aldeia Nova, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 339 da freguesia de Aldeia Nova, uma vez que o 

mesmo foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 
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Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A9*  Seguidamente foi presente o requerimento número 553, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

27 do passado mês de Agosto, de António Albino Filipe 

Umbelino, residente em Odivelas, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, 

sita no lugar de Eirinha, em Castanheira, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 108 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 presente o requerimento número 568, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

3 do corrente mês de Setembro, de Paulo Guilherme Alvarenga 

Fernandes de Azevedo, residente em São Domingos de Rana, na 

qualidade de proprietário, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma habitação, sita na Rua do Prado, freguesia de 

Freches, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 677 da 

freguesia de Freches, uma vez que o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 
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de Agosto de 1951. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A11*  Seguidamente foi presente o requerimento número 574, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de Setembro, de Sérgio Andrade Pinto, 

residente em Reboleiro, na qualidade de proprietário, a solicitar 

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

de Picarnel, em Reboleiro, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo 277 da freguesia de Reboleiro, 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 presente o requerimento número 577, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de Setembro, de Manuel Domingues Mendes, 

residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, 

sita na Rua da Casa Queimada, em Póvoa do Concelho, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 371 da freguesia de Póvoa 

do Concelho, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 
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Agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A13*  Seguidamente foi presente o requerimento número 578, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de Setembro, de Manuel Domingues Mendes, 

residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização de um cabanal, sito 

no lugar da Serra, em Póvoa do Concelho, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 378 da freguesia de Póvoa do 

Concelho, 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 presente o requerimento número 579, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de Setembro, de Manuel Domingues Mendes, 

residente em Póvoa do Concelho, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização de uma garagem e 

cabanal, sitos na Rua da Casa Queimada, em Póvoa do 

Concelho, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 364 da 

freguesia de Póvoa do Concelho, uma vez que o mesmo foi 
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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*  Seguidamente foi presente o requerimento número 580, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de Setembro, de João António Pacheco de 

Andrade, residente em Vila Novinha, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita em Covinhas, em Rio de Mel, omisso na matriz 

predial urbana, 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. ----------------  

*A16*  Divisão de Prédio Rústico: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 447, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 17 do passado mês de Julho, de 

Porfírio Ferreira Batista Gil,  residente em Trancoso, na 

qualidade de proprietário, a solicitar certidão em como o prédio 

rústico, denominado de Tapadinha, inscrito na matriz predial 

sob o artigo 298, da referida freguesia de Santa Maria, com a 

área total de 5.789 metros quadrados, se encontra dividido em 
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duas fracções por um caminho público, a fim de o mesmo poder 

ser registados em dois artigos matriciais distintos, ficando um 

com a área de 3.892 metros quadrados e o outro com a área de 

1.906 metros quadrados. ---------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que analisados os 

elementos apresentados, em especial a declaração da Junta de 

Freguesia a confirmar a presente situação, não vendo 

inconveniente na pretensão da requerente. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir.  ---------------------------  

Concepção/Construção de #ovo Bloco na EB1 de Trancoso: -  

*A17*  Auto de Medição número 6: Em seguida, foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, elaborado pelo 

empreiteiro Manuel Rodrigues Gouveia, Engenharia e 

Construção, S.A., está em conformidade com as medições 

efectuadas e com os preços unitários constantes na proposta, no 

valor de 214.681,40 euros. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A18*  Trabalhos a Mais:  Seguidamente foi presente o requerimento 

número 3307, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 

24 do passado mês de Agosto, de Manuel Rodrigues Gouveia, 

Engenharia e Construção, S.A., a apresentar os trabalhos a mais 
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para análise e aprovação. --------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que a empresa 

Manuel Rodrigues Gouveia, SA apresentou propostas para 

trabalhos a mais, propostas essas que a seguir se descriminam:  

1 - Proposta para Instalações Mecânicas-Certificação ------  

2 - Redes de esgotos e pluviais (Ruptura e reposição de 

redes existentes) ----------------------------------------------  

3 - Redes de Gás -------------------------------------------------  

4 - Rede de Telecomunicações ---------------------------------  

É entendimento da fiscalização que estas propostas não 

deveriam ser aceites pelo dono de obra e cuja fundamentação é 

a seguinte: -------------------------------------------------------------  

a)  Ao abrigo do artigo 15 do Decreto -Lei n° 59/99 de 2 de 

Março, como o projecto é da autoria do empreiteiro, 

este suportará os danos resultantes dos erros e omissões 

desse projecto ou variantes ou das correspondentes 

folhas de medições descriminadas e referenciadas e 

respectivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos, 

excepto se os erros ou omissões resultarem de 

deficiências dos dados fornecidos pelo dono da obra; ---  

b)  No ponto 1.5.3.4 do caderno de encargos é referido que 

compete ao empreiteiro, sendo da sua inteira 

responsabilidade, proceder a quaisquer alterações 
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solicitadas pelas entidades competentes para aprovação 

dos diferentes projectos, sendo o empreiteiro o único 

responsável pela alteração do projecto de execução e 

pela adopção das medidas, em obra, em que tais 

alterações se possam repercutir;  ---------------------------  

c)  No ponto 1.5.4.4 do caderno de encargos diz que correm 

por conta do Empreiteiro os encargos com as obras, 

alterações, reparações e demais trabalhos necessários 

em virtude de deficiência, erro ou omissão do projecto, 

verificada em fase de empreitada, bem como a 

reparação dos prejuízos sofridos pelo Dono da Obra e 

por terceiros; -------------------------------------------------  

d)  No ponto 1.5.9.2 do caderno de encargos refere que o 

preço contratado para a elaboração dos projectos 

retribui todos os serviços contratados, inclui o 

pagamento de todas as especialidades e demais 

trabalhos subsidiários, e inclui já todos os custos 

inerentes a essa prestação do Empreiteiro; ----------------  

e)  No ponto 7.1.1 do caderno de encargos é dito que 

independentemente das informações fornecidas nos 

documentos integrados no contrato, entende-se que o 

Empreiteiro se inteirou localmente das condições 

aparentes de realização dos trabalhos referentes à 
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empreitada; ---------------------------------------------------  

f) No ponto 5.4 do caderno de encargos (condições 

técnicas) está registado que quaisquer alterações ao 

Projecto de Execução e respectivas consequências na 

execução da obra, a implementar na sequência da 

apreciação das entidades oficiais, consideram-se 

incluídas no preço global da empreitada. -----------------  

Assim sendo, é entendimento da fiscalização que estes 

trabalhos deveriam ser suportados pelo empreiteiro e autor do 

projecto, deixando-se à consideração da Câmara Municipal.  ----  

A Câmara Municipal deliberou acordar com o entendimento 

dos Serviços aderindo à sua fundamentação, deliberando-se 

em consequência informar o empreiteiro na não aceitação dos 

trabalhos a mais. -----------------------------------------------------  

*A19*  Indemnização:  Atendendo ao reconhecido e confirmado nexo 

de causalidade, a Câmara Municipal deliberou conceder a 

Teófilo Santos, residente em Trancoso, contribuinte fiscal 

número 213571463, uma indemnização no valor total de 

213,60 euros, face aos prejuízos causados na sua viatura,  

marca Renault Clio, matricula 48-26-QL, por uma tampa de 

saneamento indevidamente colocada, existente na zona do 

Hotel de Turismo. ----------------------------------------------------  

*A20*  Subsídios: Em seguida, foi presente o requerimento número 
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3505, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do 

corrente mês de Setembro, da Freguesia de Cótimos a solicitar 

apoio financeiro no valor de 15.000 euros, para a execução da 

obra de beneficiação do parque infantil . ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

15.000 euros mediante protocolo. ----------------------------------  

*A21*  De seguida foi presente o requerimento da Junta de Freguesia 

de Vila Garcia, a solicitar a cedência de um subsídio no valor 

de 7.500 euros, para a conclusão das obras da casa do povo. ----  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

7.500 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: --------------------------------------------------------------------  

*A22*  Visita de Verificação: Em seguida foi presente o ofício do 

Programa Operacional Regional do Centro a dar conta que, no 

âmbito de acções de acompanhamento do Programa, se encontra 

agendada para o próximo dia 15 de Setembro, pelas 11 horas, 

visita ao local da equipa de projecto, verificação física e 

documental, da obra de Construção de Bloco de Salas de Aulas 

para o 1º Ciclo na Escola Básica Integrada de Trancoso. --------  
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A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento, dando 

também conhecimento ao senhor Director de Departamento, à 

fiscalização dos Serviços Técnicos e ao empreiteiro. ------------  

*A23*  Concurso Limitado por Prévia Qualificação “Empreitada de 

Obras Públicas para a Concretização de um Programa de 

Regeneração Urbana do Centro Histórico de Trancoso, que 

inclui a Construção do Centro de Interpretação Isacc 

Cardoso e a Remodelação da Iluminação Pública dentro da 

Zona de Muralha do Centro Histórico, classificado como 

Aldeia Histórica”:  ---------------------------------------------------  

Em seguida foi presente a análise das propostas do júri do 

concurso referido em epígrafe que se transcreve de seguida: ----  

“�OTA PRÉVIA -------------------------------------------------------  

�a preparação da adjudicação não houve lugar à elaboração 

do relatório preliminar, uma vez que houve apenas uma única 

proposta, não se justificando a audiência prévia. ----------------  

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

Decorrido a fase para apresentação das candidaturas e 

qualificação dos candidatos, em conformidade com o previsto 

no artigo 189 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, foram convidadas a 

apresentar propostas as seguintes empresas, qualificadas na 

fase anterior: ----------------------------------------------------------  
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- Domingos da Silva Teixeira, SA -----------------------------  

- Abrantina, SA --------------------------------------------------  

- Manuel Rodrigues Gouveia, SA ------------------------------  

�o entanto, apenas a empresa Manuel Rodrigues Gouveia, SA 

apresentou proposta. -------------------------------------------------  

2-A�ÁLISE DA PROPOSTA -----------------------------------------  

O júri fez a verificação do orçamento da proposta comercial 

(quantidades e respectivo produto pelos preços unitários, de 

todas as espécies de trabalho previstas), não tendo sido 

detectada qualquer anomalia. Anexa-se um quadro com 

indicação da empresa que apresentou proposta, valor da 

mesma e preço base. --------------------------------------------------  

O júri não teve necessidade de pedir qualquer esclarecimento 

sobre a proposta apresentada. --------------------------------------  

A proposta irá ser analisada em estrita conformidade com os 

critérios previstos no artigo 32 do Programa de Procedimento, 

tendo em conta os seguintes factores e subfactores e 

respectivas ponderações: --------------------------------------------  

a) Valia Técnica da proposta (45.0%) ------------------------  

i.) Memória justificativa e descritiva do modo de 

execução da empreitada. (10%) -----------------------  

ii.) Plano de Trabalhos detalhado, (10,0%) tendo 

como escala de tempo a semana e sob a forma de 
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Diagrama de Barras (Gráfico de GA�TT) ------------  

iii .) Plano de Equipamento, (10%). ----------------------  

iv.) Plano de Mão-de-Obra, (10%). ----------------------  

v.) Modelo de Gestão de Qualidade (2%); --------------  

Relativamente à obra em causa, o Concorrente 

deverá apresentar uma �ota Técnica sobre o 

Sistema de Gestão da Qualidade que planeia 

implementar para garantir a qualidade dos 

diferentes trabalhos a realizar na obra. Esse 

Sistema deverá basear-se na elaboração de um 

Plano de Gestão da Qualidade (PGQ), tendo em 

conta os requisitos da norma �P E� ISO 9001 em 

vigor, sem prejuízo de toda a legislação aplicável e 

o preconizado no caderno de encargos do presente 

concurso. -------------------------------------------------  

vi.) Modelo de Gestão de Segurança e Saúde no 

Trabalho (2%): ------------------------------------------  

I.  Análise sintética das implicações mais 

relevantes do Projecto e do Caderno de 

Encargos para a gestão da segurança e 

saúde durante a execução da obra, tendo em 

conta os condicionalismos existentes, o 

faseamento construtivo previsto, os 
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processos construtivos e os métodos de 

trabalho a serem utilizados; -------------------  

II.  Apresentação das especificações do Plano de 

Segurança e Saúde que 0 Empreiteiro se 

propõe alterar e/ou desenvolver para plena 

adaptação deste planeamento à fase de obra 

vii.) Modelo de Gestão Ambiental (1%); A �ota 

Técnica deverá ser estruturada de modo a 

apresentar informação individualizada segundo 

seguinte o modelo (incluindo separadores com a 

indicação expressa da numeração abaixo): ----------  

I.  Identificação e descrição sumaria das 

principais fases da obra e, dentro de cada 

qual, as macro actividades inerentes à 

execução da empreitada a concurso; -----------  

II. Apresentação do procedimento e respectiva 

matriz de identificação a avaliação dos 

aspectos ambientais significativos, 

considerando no seu preenchimento as fases, 

actividades e detalhe inerente ao ponto 

anterior; -------------------------------------------  

III.  Apresentação do organigrama da obra, 

relações funcionais e hierárquicas dos vários 
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intervenientes na mesma, indicando as 

diferentes responsabilidades e atribuições que 

cada interveniente assegura na 

implementação do SGA. --------------------------  

IV. Identificação dos meios humanos afectos, 

especificamente, à gestão de ambiente, 

indicando o responsável pelo 

acompanhamento da implementação do 

Sistema de Gestão Ambiental em obra; --------  

V. Apresentação do Plano de Formação em 

Ambiente a desenvolver para cada categoria 

profissional, para a empreitada em causa; ----  

VI. Apresentação da matriz de documentação,  

estabelecendo uma interligação entre a 

estrutura do Manual de Gestão Ambiental 

(por capítulo), a documentação a desenvolver 

(procedimentos e registos) e o requerido em 

sede de caderno de encargos, para o Sistema 

de Gestão Ambiental da empreitada. -----------  

VII. Apresentação dos procedimentos para o 

controlo operacional que se propõem 

implementar na obra, estabelecendo a 

respectiva ligação com a matriz do ponto 
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anterior; -------------------------------------------  

VIII. Apresentação dos requisitos a observar na 

contratação e controlo da actividade dos 

subempreiteiros e demais fornecedores, 

relativamente às medidas de controlo e gestão 

ambiental que estes tenham que aplicar nas 

suas actividades: ---------------------------------  

IX. Identificação da lista de resíduos a gerir em 

obra e o lote de operadores licenciados na 

área geográfica a consultar como destinos 

finais licenciados para a recepção de resíduos 

e/ou identificação de soluções alternativas a 

estes. -----------------------------------------------  

b) Preço (55.0%) ------------------------------------------------  

i.) A valoração do preço será determinada segundo os 

seguintes critérios: --------------------------------------  

ii.)  -----------------------------------------------------------  

I.  Ao preço proposto, serão atribuídas as 

pontuações entre os limites 0 (zero) e 20 

(vinte), de acordo com a seguinte 

fórmula --------------------------------------------  

Cpreço= -[(P - Pbase) x 20]  / (a x Pbase) -----  

Onde: ----------------------------------------------  
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Cpreço-Classificação do factor preço do 

concorrente -------------------------------------  

P-Preço do concorrente --------------------------  

Pbase-Preço base estabelecido a-10% ---------  

II. Qualquer proposta cujo preço seja superior 

ao (Pbase) será EXCLUÍDA ---------------------  

III.  Qualquer proposta cujo preço seja igual ou 

inferior ao (Pbase - a x Pbase) será 

classificada no factor Preço com pontuação 

igual a 20. -----------------------------------------  

Em cada critério de apreciaçãoo o concorrente foi classificado 

de 0 a 20 valores, ponderando-se a classificação final com os 

pesos referidos. -------------------------------------------------------  

A valia técnica da proposta irá ser analisada considerando os 

sub-factores acima descritos. ---------------------------------------  

Entendeu o júri que a proposta apresentada tem uma memória 

descritiva e justificativa detalhada, caracterizando a obra, a 

equipa, os métodos construtivos e aspectos técnicos. O plano 

de trabalhos, plano de equipamento e plano de mão-de-obra, 

identificam as diferentes tarefas, suas interligações, caminho 

crítico e respectivas folgas, bem como a concentração de meios 

humanos e equipamentos, razão pela qual se considerou que os 

planos são adequados e coerentes. �o que respeita ao modelo 
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de gestão de qualidade e de segurança e saúde no trabalho a 

proposta apresenta planos adequados à obra em causa, bem 

como a sua monitorização. Assim sendo entendeu o júri 

atribuir a classificação de quinze pontos em todos os sub-

factores que compõem a valia técnica da proposta. --------------  

A valoração do preço foi determinada através da aplicação da 

formula atrás descrita, tendo a proposta obtido a pontuação de 

0.52. Logo, a classificação da proposta será: ---------------------  

CP=0.10xMD+0.10x PT+0.10 PE+0.10 PO+0.02X 

MGQ+0.02XMGSSTt+0.01XMGA+0.55XP -------------------------  

CP - Classificação da proposta. -------------------------------  

MD - Classificação da memória descritiva. ------------------  

PT - Classificação do plano de trabalhos. -------------------  

PE - Classificação do plano equipamento. -------------------  

PO - Classificação do plano mão-de-obra. -------------------  

MGQ - Classificação do modelo de gestão de qualidade. --  

MGSST - Classificação do modelo de gestão de segurança 

saúde no trabalho. --------------------------------------------  

MGA - Classificação do modelo de gestão ambiental.  ------  

CP=0.10x15+0.10x15+0.10x15+0.10x15+0.02x15+0.02x15+0.

01 x15+0.55x0.52 CP=7.04 -----------------------------------------  

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

Face a tudo o que foi atrás exposto, entende o júri que a única 
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proposta apresentada cumpre os requisitos impostos no 

programa de procedimento, pelo que deverá a Câmara 

Municipal tomar a decisão de contratar.” -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar nos termos do 

relatório final e nos seus precisos termos. ------------------------  

Deliberando ainda aprovar a minuta, devendo cumprir-se os 

demais formalismos. -------------------------------------------------  

*A24*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A25*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A26*  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:  


