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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 5 DE #OVEMBRO DE 2009.  

*A1*  Aos 5 dias do mês de Novembro do ano 2009, pelas 15.30, 

nesta Cidade de Trancoso e sala das reuniões dos Paços do 

Município, reuniu, após a tomada de posse, ocorrida no passado 

dia 2 do corrente mês de Novembro, pela primeira vez o novo 

executivo camarário, sendo este constituído pelos seguintes 

membros: --------------------------------------------------------------  

- Presidente da Câmara Municipal: ----------------------------  

Doutor Júlio José Saraiva Sarmento; ----------------------  

- Vereadores: -----------------------------------------------------  

Doutor António Manuel Santiago Oliveira da Silva; ----  

Doutor João António Figueiredo Rodrigues; -------------  

João José Martins Campos de Carvalho; ------------------  

Professor Amílcar José Nunes Salvador; -----------------  

António Manuel Gomes do Nascimento; ------------------  

Doutora Ivone dos Santos Mouco. -------------------------  

*A2*  Tendo comparecido todos os membros do executivo. -------------  

-----------PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA -------------  

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 210 datado de 4 do corrente mês de Novembro e que 
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apresenta os seguintes valores:--------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 23 1.862,33 €; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 425.430,49 €.-----------------  

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

*A4*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor 

Presidente da Câmara para dar as boas vindas aos novos 

vereadores, a doutora Ivone Mouco e António Nascimento, 

fazendo votos que este mandato que agora se inicia seja 

pautado pelo sentido da responsabilidade, pelo respeito mútuo e 

amizade pessoal, sentimentos e atitudes que têm sido seguidos 

ao longo dos últimos mandatos autárquicos. -----------------------  

O senhor vereador professor Amílcar Salvador também tomou a 

palavra para cumprimentar todos os senhores vereadores 

eleitos, de uma forma especial, a doutora Ivone Mouco e 

António Nascimento que iniciam agora novas funções. ----------  

O senhor vereador professor Amílcar Salvador aproveitou ainda 

a oportunidade para manifestar em nome dos vereadores do 

Partido Socialista, a vontade de continuar a trabalhar pelo 

concelho de Trancoso, sempre dentro de um espírito de 

cordialidade e responsabilidade. ------------------------------------  

Terminou, solicitando que, quando tal fosse possível os 

senhores vereadores pudessem conhecer os diferentes serviços 

da autarquia, para que também, os colaboradores da autarquia 
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possam conhecer os novos vereadores. -----------------------------  

--------------------------ORDEM DO DIA --------------------------  

*A5*  Periodicidade das Reuniões da Câmara:  -------------------------  

A Câmara Municipal,  nos termos do número 1 do artigo 62º da 

Lei número 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada 

pela Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro , deliberou, 

realizar quinzenalmente as reuniões ordinárias do executivo, 

ou seja, nas primeiras e terceiras terças-feiras de cada mês. --  

Deliberou ainda, nos termos do número 2 do artigo 84º, da 

referida Lei, que a primeira reunião ordinária de cada mês, 

seja pública.  -----------------------------------------------------------  

*A6*  Designação do Vice-Presidente:  -----------------------------------  

Tratando-se, nos termos da Lei, de uma competência própria 

do senhor Presidente da Câmara, este deu conhecimento aos 

presentes, ter designado, mediante despacho, o senhor 

vereador doutor António Oliveira, como vice-presidente, 

substituindo-o nas suas faltas e impedimentos.  ------------------  

*A7*  Vereadores em Regime de Permanência: ------------------------  

0os termos do número 1 do artigo 58º da Lei número 169/99 

de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei número 5- 

A/2002, de 11 de Janeiro, o senhor Presidente da Câmara deu 

conhecimento, aos presentes, ter designado como vereador a 

tempo inteiro, ou seja, em regime de permanência e total 
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exclusividade, o senhor vereador João Carvalho. ---------------  

Dando cumprimento ao preceituado no número 2 do artigo 58º 

da Lei número 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o senhor 

Presidente da Câmara propôs ao executivo, a autorização para 

a existência de mais dois vereadores em regime de 

permanência, mas não em regime de exclusivo exercício de 

funções.  ----------------------------------------------------------------  

Esta proposta foi aprovada, por maioria, com a abstenção dos 

senhores vereadores do Partido Socialista. -----------------------  

Aprovada que foi a proposta atrás referida, o senhor 

Presidente da Câmara, informou os presentes que, apesar de 

essa, ser competência própria, iria designar para aqueles 

lugares o senhor vereador doutor António Oliveira e o senhor 

vereador doutor João Rodrigues, que assumirão funções em 

regime de não exclusividade.  --------------------------------------  

*A8*  Delegação de Competências da Câmara Municipal no 

Presidente:  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos do artigo 

65º da Lei número 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a delegação 

de todas as competências delegáveis deste órgão, susceptíveis 

de delegação no senhor Presidente da Câmara, passando este 
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a ter as seguintes competências: -----------------------------------  

a) 0o âmbito da organização e funcionamento dos seus 

serviços e no da gestão corrente: --------------------------  

- Executar e velar pelo cumprimento das deliberações 

da assembleia municipal; ------------------------------  

- Proceder à marcação e justificação das faltas dos 

seus membros; -------------------------------------------  

- Decidir sobre a locação e aquisição de bens móveis 

e serviços, nos termos da Lei; -------------------------  

- Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, 

nos termos da Lei; --------------------------------------  

- Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor 

até mil vezes o índice cem das carreiras do regime 

geral do sistema remuneratório da função pública;  

- Alienar em hasta pública, independentemente de 

autorização do órgão deliberativo, bens imóveis de 

valor superior ao da alínea anterior, desde que a 

alienação decorra da execução das opções do 

plano e a respectiva deliberação seja aprovada por 

maioria de dois terços dos membros em 

efectividade de funções; -------------------------------  

- Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social 

escolar e às actividades complementares no âmbito 
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de projectos educativos, nos termos da Lei; ---------  

- Organizar e gerir os transportes escolares; ----------  

- Resolver, no prazo máximo de trinta dias, sobre os 

recursos hierárquicos impróprios que lhe sejam 

apresentados de todas as deliberações do conselho 

de administração dos serviços municipalizados; ---  

- Aprovar os projectos, programas de concurso, 

caderno de encargos e a adjudicação relativamente 

a obras e aquisição de bens e serviços; --------------  

- Dar cumprimento, no que lhe diz respeito, ao 

Estatuto do Direito de Oposição; ---------------------  

- Decidir sobre a administração de águas públicas 

sob sua jurisdição; --------------------------------------  

- Promover a publicação de documentos, anais ou 

boletins que interessem à história do município; --  

- Decidir sobre o estacionamento de veículos nas 

ruas e demais lugares públicos; ----------------------  

- Estabelecer a denominação das ruas e praças das 

povoações e estabelecer as regras de numeração 

dos edifícios; --------------------------------------------  

- Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos 

e gatídeos, nos termos da legislação aplicável; -----  

- Decidir sobre a deambulação e extinção de animais 
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nocivos; --------------------------------------------------  

- Declarar prescritos a favor do município, nos 

termos e prazos fixados na Lei geral e após 

publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou 

outras obras, assim como sepulturas perpétuas 

instaladas nos cemitérios propriedade municipal, 

quando não sejam conhecidos os seus proprietários 

ou relativamente aos quais se mostre que, após 

notificação judicial,  se mantém desinteresse na 

sua conservação e manutenção, de forma 

inequívoca e duradoura; ----------------------------- — 

- Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da Lei, 

as contas do município. --------------------------------  

b) 0o âmbito do planeamento e do desenvolvimento:  ----- - 

- Executar as opções do plano e o orçamento 

aprovados; -----------------------------------------------  

- Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, 

serviços, redes de circulação, de transportes, de 

energia, de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados no património municipal ou colocados, 

por Lei, sob a administração municipal; ------------  

- Participar em órgãos de gestão de entidades da 

administração central, nos casos, nos termos e 
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para os efeitos estabelecidos por Lei; ----------------  

- Colaborar no apoio a programas e projectos de 

interesse municipal, em parceria com outras 

entidades da administração central; -----------------  

- Designar os representantes do município nos 

conselhos locais, nos termos da Lei; -----------------  

- Promover e apoiar o desenvolvimento de actividades 

artesanais, de manifestações etnográficas e a 

realização de eventos relacionados com a 

actividade económica de interesse municipal; ------  

- Assegurar, em parceria ou não com outras 

entidades públicas ou privadas, nos termos da Lei, 

o levantamento, classificação, administração, 

manutenção, recuperação e divulgação do 

património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção 

de monumentos de interesse municipal. -------------  

c) 0o âmbito consultivo: ---------------------------------------  

- Participar em órgãos consultivos de entidades da 

administração central, nos casos estabelecidos por 

Lei.  --------------------------------------------------------  

d) 0o âmbito do apoio a actividades de interesse 

municipal: -----------------------------------------------------  
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- Participar na prestação de serviços a estratos 

sociais desfavorecidos ou dependentes, em parceria 

com as entidades competentes da administração 

central, e prestar apoio aos referidos estratos 

sociais, pelos meios adequados e nas condições 

constantes de regulamento municipal; ---------------  

- Assegurar o apoio adequado ao exercício de 

competências por parte do Estado, nos termos 

definidos por Lei; ---------------------------------------  

e) Em matéria de licenciamento e fiscalização: ------------  

- Aprovação da informação prévia; ---------------------  

- Conceder licenças nos casos e nos termos 

estabelecidos por Lei, designadamente para 

construção, reedificação, utilização, conservação 

ou demolição de edifícios, assim como para 

estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos 

ou tóxicos; -----------------------------------------------  

- Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou 

participada, a actividade fiscalizadora atribuída 

por Lei, nos termos por esta definidos; --------------  

- Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou 

parcial ou a beneficiação de construções que 

ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde 
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ou segurança das pessoas; -----------------------------  

- Emitir licenças, matriculas, livretes e 

transferências de propriedade e respectivos 

averbamentos e proceder a exames, registos e 

fixação de contingentes relativamente a veículos, 

nos casos legalmente previstos. -----------------------  

f) E ainda: -------------------------------------------------------  

- Administrar o domínio público municipal, nos 

termos da Lei; -------------------------------------------  

- Exercer as demais competências legalmente 

conferidas, tendo em vista o prosseguimento 

normal das atribuições do município. ----------------  

*A9*  Delegação de Poderes:  ----------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara informou ainda os presentes 

que delega nos senhores vereadores doutor António Oliveira, 

doutor João Rodrigues e João Carvalho, as competências 

próprias e delegadas, constantes do despacho. -------------------  

*A10*  Delegação de Competências para Autorização de Realização 

de Despesas ao Presidente da Câmara Municipal:  -------------  

A Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 

número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, na alínea f) do artigo 68º, 

refere que o Presidente da Câmara tem competência ‘para 

autorizar a realização de despesa orçamentada até ao limite 
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estipulado por Lei’ o que significa nos termos do Decreto - Lei 

número 197/99, de 8 de Junho, que tem competência para 

realizar tais despesas até ao limite previsto. ----------------------  

Porém, como refere o já citado artigo 68º da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, com a redacção dada pela Lei número 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro tal limite pode ser modificado, por delegação 

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

Dispõe, igualmente nesta matéria o Decreto - Lei 197/99 de 8 

de Junho no seu artigo 29º, número 2 que as Câmara Municipais 

podem delegar as suas competências nos seus Presidentes até 

ao limite aí previsto. -------------------------------------------------  

Assim dado que os vencimentos dos funcionários atingiram 

nos meses de Junho e 0ovembro, face ao subsídio de férias e 

0atal, montantes superior a 150.000 euros, a Câmara 

deliberou autorizar o Presidente da Câmara, nos termos das 

disposições legais já citadas, a pagar os vencimentos dos 

funcionários nos meses referidos. ---------------------------------  

*A11*  #omeação da Comissão de Vistorias nos termos do artigo 

65º do Decreto - Lei número 555/99 de 16 de Dezembro, 

alterado pelo Decreto - Lei 60/2007, de 4 de Setembro:  -------  

A Câmara Municipal, visando dar cumprimento à disposição 

legal atrás referida, deliberou designar os técnicos 

engenheiro Vítor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, engenheiro 



 
 

Acta  n . º    21  /  2009 .    Reunião  de    05 -11 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

António Manuel Gomes da Fonseca Mendes, engenheiro José 

Carlos Vale Fantasia Domingues e engenheiro João Manuel 

Agante Mano.  ---------------------------------------------------------  

*A12*  Designação do Funcionário para Lavrar as Actas das 

Reuniões do Executivo:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 2º do 

artigo 92º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

dada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, designar o 

Chefe da Divisão Administrativa, senhor doutor Francisco 

José Correia Coelho, para secretariar e lavrar as actas das 

reuniões, sendo substituído nas suas faltas e impedimentos 

pelo Director de Departamento de Administração Geral, 

senhor doutor Fernando Tavares Delgado.  -----------------------  

*A13*  Designação dos Representantes da Câmara Municipal na 

Empresa Encanta, Restauração e Serviços de Trancoso, 

Lda.: -------------------------------------------------------------------  

Face à necessidade de designar um representante da 

Autarquia na Assembleia de Sócios da referida empresa, a 

Câmara deliberou indicar o senhor vereador doutor João 

Rodrigues.  -------------------------------------------------------------  

*A14*  Designação dos Representantes da Câmara Municipal à 

Associação Promotora do Ensino Profissional da Beira 

Transmontana:  -------------------------------------------------------  
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Havendo necessidade de proceder, nos termos dos Estatutos, à 

indicação pelos promotores, dos representantes àquela 

Associação, a Câmara Municipal deliberou indicar o senhor 

Presidente da Câmara, o senhor vereador João Carvalho e o 

senhor vereador doutor João Rodrigues, para integrarem os 

órgãos sociais da referida Associação. ----------------------------  

*A15*  #omeação dos Membros do Conselho de Administração da 

Empresa Municipal TEGEC - Trancoso Eventos, EEM, 

Fiscal Único e proposta de fixação do respectivo Estatuto 

Remuneratório:  ------------------------------------------------------  

O senhor presidente da Câmara tomou a palavra para lembrar 

que, nos termos da Lei e dos Estatutos da Empresa Municipal 

TEGEC, Trancoso Eventos, EEM, iniciado um novo mandato 

autárquico, torna-se necessário proceder à nomeação dos 

membros do Conselho de Administração da citada Empresa 

Municipal.  ------------------------------------------------------------  

Assim, o senhor Presidente da Câmara apresentou para o efeito 

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

Manter o senhor Fernando Jorge dos Santos Costa, como 

presidente do Conselho de Administração; - ----------------------  

Como vogais, a Drª Maria Fernanda Baltazar Bravo Saraiva da 

Rocha e a Drª.  Susana Maria Cordeiro Domingues Lourenço; ---  

Propondo ainda que se mantenha como Fiscal Único a empresa 
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A. Figueiredo Lopes e Manuel Figueiredo. ------------------------  

Colocada a proposta à discussão, o senhor vereador Professor 

Amílcar Salvador, em nome dos vereadores do Partido 

Socialista, afirmou que relativamente aos nomes propostos para 

vogais, nada tinham a opor, mas iriam votar contra o nome 

escolhido para presidente do citado Conselho. --------------------  

A este propósito, o senhor vereador António do Nascimento, 

afirmou que esta tomada de posição relativamente ao nome 

proposto para presidente do Conselho de Administração, não se 

prendia com a pessoa em causa, mas visava manter tão só a 

coerência com o princípio que defendem nesta matéria, ou seja, 

quem já se encontra em situação de aposentação, não deveria 

exercer cargos remunerados. ----------------------------------------  

Concluída a discussão, foi a mesma proposta colocada à 

votação, tendo sido aprovada, na parte respeitante aos vogais 

e nomeação do Fiscal Único, por unanimidade, na parte 

respeitante ao nome indicado para presidente do Conselho de 

Administração, por maioria, com os votos contra dos senhores 

vereadores do Partido Socialista. ----------------------------------  

Relativamente à proposta do estatuto remuneratório do referido 

Conselho de Administração, o senhor Presidente da Câmara 

propôs 1.400 euros por mês para o presidente do Conselho de 

Administração e 600 euros por mês para os vogais. --------------  
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Colocada à discussão e votação, foi a mesma proposta 

aprovada por maioria, com a abstenção dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, devendo esta proposta ser 

sujeita à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea l) do número 2 do artigo 53º da Lei número 169/99 de 

18 de Setembro, com as alterações dadas pela Lei número 6-

A/2002 de 11 de Junho. ----------------------------------------------  

*A16*  Designação de Representantes da Autarquia, no Concelho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das #aves:  

Na sequência da publicação do Decreto-Lei número 75/2008, 

que aprovou o novo regime jurídico da autonomia, 

administração e gestão das escolas, torna-se necessário, nos 

termos do ponto 3 do artigo 14º da referida Lei, que a 

Autarquia designe três representantes que integrarão o futuro 

Conselho Geral Transitório. - -------------------------------------- - 

A Câmara Municipal deliberou indicar como representante os 

senhores vereadores doutor António Oliveira e doutor João 

Rodrigues bem como o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Franca das 0aves. -----------------------------  

*A17*  Designação de Representantes da Autarquia, no Concelho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Trancoso:  ---------------  

Na sequência da publicação do Decreto-Lei número 75/2008, 

que aprovou o novo regime jurídico da autonomia, 
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administração e gestão das escolas, torna-se necessário, nos 

termos do ponto 3 do artigo 14º da referida Lei, que a 

Autarquia designe três representantes que integrarão o futuro 

Conselho Geral Transitório. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indicar como representante os 

senhores vereadores doutor António Oliveira, João Carvalho e 

professor Amílcar Salvador. ----------------------------------------  

*A18*  Designação de Representantes da Autarquia, no Concelho 

Geral da Escola Secundário com 3º Ciclo Gonçalo Anes 

Bandarra:  -------------------------------------------------------------  

Na sequência da publicação do Decreto-Lei número 75/2008, 

que aprovou o novo regime jurídico da autonomia, 

administração e gestão das escolas, torna-se necessário, nos 

termos do ponto 3 do artigo 14º da referida Lei, que a 

Autarquia designe três representantes que integrarão o futuro 

Conselho Geral Transitório. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indicar como representante o 

senhor Presidente da Câmara e os senhores vereadores doutor 

António Oliveira e António 0ascimento. --------------------------  

--------------------------ORDEM DO DIA --------------------------  

*A19*  Propriedade Horizontal: Seguidamente foi presente o 

requerimento número 602, da Secção de Obras Particulares, que 

deu entrada nesta Câmara em 15 do passado mês de Setembro, 
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de João Lourenço Rosa dos Santos, residente em Trancoso, 

proprietário do prédio abaixo identificado, a solicitar a que este 

seja convertido em propriedade horizontal, obedecendo aos 

requisitos exigidos pelos artigos 1414º e 1415º do Código 

Civil, as fracções são distintas e isoladas entre si,  com saída 

própria para a via pública e em conformidade com o estipulado 

no artigo 1418º do referido Código, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto - Lei 267/94 de 25 de Outubro e 

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

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

Urbano, destinado a comércio e habitação, sito na Rua do 

Bandarra, freguesia de São Pedro, em Trancoso, registado na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

97/19860310 e inscrito na matriz sob o artigo 773, com a área 

de 263 metros quadrados, sendo a superfície coberta de 115 

metros quadrados e a descoberta de 148 metros quadrados, 

confrontando de Norte com Rua da Estrela, de Sul com José 

Eleutério e Amélia Gamboa, de poente com rua pública e de 

Nascente com Rua do Forno e do Bandarra. -----------------------  

É composto de 3 fracções, identificadas por A, B e C, 

constituindo cada uma delas uma fracção autónoma, totalmente 

independentes entre si, sendo as fracções A e B aptas para 

comércio e a fracção C apta para habitação. -----------------------  
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Fracção A: -------------------------------------------------------------  

Corresponde a rés-do-chão com entrada pela Rua de Bandarra, 

com a área de 44,50 metros quadrados, destinado a comércio 

sendo composta de zona comercial e wc. --------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 140,9666 milésimos. 

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

Corresponde a rés-do-chão com entrada pela Rua de Bandarra, 

com a área de 42,50 metros quadrados, destinado a comércio 

sendo composta de zona comercial e wc. --------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 134,7798 milésimos. 

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

Corresponde a rés-do-chão com entrada pela Rua da Estrela 

com a área de 27,95 metros quadrados destinada a habitação 

sendo composta de área descoberta e arrumos. --------------------  

No primeiro piso com entrada pela Rua da Estrela com a área 

de 115 metros quadrados, destinada a habitação, sendo a sua 

composição: dois quartos, duas instalações sanitárias, um hall,  

corredor, cozinha e despensa.  --------------------------------------  

No sótão com entrada pela Rua da Estrela com a área de 85,70 

metros quadrados, destinada a habitação, sendo a sua 

composição: quatro quartos, instalação sanitária e corredor. ----  

Fazem ainda parte desta fracção um anexo com dois pisos, com 

uma área de 100 metros quadrados exclusivo desta fracção 
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destinada a arrumos e afecta-se o uso exclusivo do logradouro 

com 148 metros quadrados. ------------------------------------------  

A esta fracção atribui-se a permilagem de 724,26 milésimos. ---  

Todas as partes não descritas nas fracções autónomas, tais 

como a estrutura do prédio em geral,  as partes que não estão 

afectas ao uso exclusivo de um dos condóminos, as instalações 

eléctricas, água, esgotos, televisão e telefone e a cobertura, são 

comuns a todas as fracções. -----------------------------------------  

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 

vendo inconveniente no deferimento do processo. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a constituição da 

propriedade horizontal,  nos termos da informação. -------------  

*A20*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi ainda 
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presente o requerimento número 680, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 23 do passado 

mês de Outubro, de Alberto Mendes Ramos, residente em 

Freches, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita nas Canadas, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 695 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. ----------------  

*A21*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 644, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 30 do passado mês de Setembro, de Maria do Carmo 

Ferreira Gil, residente em Vila Franca das Naves, na qualidade 

de proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de 

uma habitação, sita no Bairro das Flores, em Vila Franca das 

Naves, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1000 da 

freguesia de Vila Franca das Naves, 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. ----------------  
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*A22*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 688, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 29 do passado mês de Outubro, de Manuel Carlos Azevedo, 

residente em Póvoa do Concelho, a solicitar isenção de licença 

de utilização de uma habitação, sita na Rua Principal em Póvoa 

do Concelho, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 556 

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

*A23*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 689, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 29 do passado mês de Outubro, de Manuel Carlos Azevedo, 

residente em Póvoa do Concelho, a solicitar isenção de licença 

de utilização de uma habitação, sita na Rua Aldeia Velha em 

Póvoa do Concelho, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 555 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. ----------------  

*A24*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 690, 
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da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 29 do passado mês de Outubro, de Manuel Carlos Azevedo, 

residente em Póvoa do Concelho, a solicitar isenção de licença 

de utilização de uma habitação, sita na Rua Aldeia Velha em 

Póvoa do Concelho, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 462 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. ----------------  

*A25*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 697, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 4 do passado mês de Outubro, de Manuel Joaquim 

Gonçalves, residente em Cótimos, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização, do prédio sito na 

Rua da Igreja em Cótimos, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 209 da freguesia de São Pedro, 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. ----------------  

*A26*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 699, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 
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em 4 do corrente mês de Novembro, de Ana Cristina dos Santos 

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

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na Rua da Aldeia Nova em Terrenho, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 377 da freguesia de Terrenho, 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. ----------------  

*A27*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 700, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 29 do passado mês de Outubro, de Luís Manuel Lopes dos 

Santos Gaspar, residente em Courelas, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita na Rua Quelha da Moleira, número 10 em 

Courelas, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1157 da 

freguesia de São Pedro, 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. ----------------  

*A28*  De seguida foi presente certidão expedida de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 
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número 661, na Secção de Obras Particulares, apresentado por 

Manuel Maria Sobral Ferreira, residente em Guilheiro, que o 

prédio urbano sito na freguesia de Guilheiro, Concelho de 

Trancoso, inscrito sob o artigo matricial 23, está isento de 

licença de utilização, uma vez que, o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei n° 38382, de 7 de 

Agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

"Defiro, certificando-se em como se encontra isento de licença 

de utilização, de acordo com a declaração do próprio, tal como 

tem sido entendimento da reunião, devendo todavia ser 

ratificado na próxima reunião do executivo." ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A29*  De seguida foi presente certidão expedida de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número 663, na Secção de Obras Particulares, apresentado por 

Alfredo Salvador, residente em Frechão, que o prédio urbano 

sito na freguesia de Torres, Concelho de Trancoso, inscrito sob 

o artigo matricial 325, está isento de licença de utilização, uma 

vez que, o mesmo foi construído antes da entrada em vigor ao 

Decreto - Lei n° 38382, de 7 de Agosto de 1951.  ----------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

"Defiro, certificando-se em como se encontra isento de licença 
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de utilização, de acordo com a declaração do próprio, tal como 

tem sido entendimento da reunião, devendo todavia ser 

ratificado na próxima reunião do executivo." ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A30*  Construção Lar de Idosos de Freches: Em seguida foi 

presente Informação do Júri a dar conta que, constatou algumas 

omissões nos elementos de solução da obra, designadamente no 

projecto de execução, tais como:--- --------------------------------  

- Climatização do edifício; -------------------------------------  

- Certificação Energética e de Qualidade de Ar no Interior 

do Edifício;  ---------------------------------------------------  

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 

e Demolição. --------------------------------------------------  

A falta dos elementos acima referidos, pode originar que 

caderno de encargos seja considerado nulo de acordo com o 

ponto 8 do artigo 43º do Decreto-Lei nº 18/2008, 29 de Janeiro 

que aprova o Código dos Contratos Públicos. Assim sendo, 

propõe o júri,  de acordo com o ponto 2 do artigo 80º do 

Decreto-Lei nº 18/2008, 29 de Janeiro que aprova o Código dos 

Contratos Públicos, a revogação da decisão de contratar,  

devendo estes vícios serem sanados dando-se início a um novo 

procedimento no prazo máximo de seis meses a contar da data 

da notificação da decisão de revogação. - -------------------------  
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O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

"Em face da informação do Júri com a qual concordo, 

determino e só, porque decorre o prazo do concurso e urge 

tomar decisões nesta fase, e no âmbito do previsto na Lei nº 

47/2005 de 29 de Agosto a revogação da decisão de contratar, 

com os fundamentos constantes da mesma informação, devendo 

em consequência ser publicado no Diário da República a 

anulação do procedimento de concurso, notificados os 

concorrentes. ----------------------------------------------------------  

A revisão da Câmara para ratificação". ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho nos seus 

exactos termos, devendo logo que reunidas as condições ser 

lançado novo procedimento. ----------------------------------------  

*A31*  Concepção / Construção do Bloco EB1:  Em seguida foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, informando que relativamente à proposta 

apresentada pela firma Manuel Rodrigues Gouveia, SA, relativa 

aos trabalhos a mais (sistema de vídeo vigilância), no valor de 

9.591,75 euros, a mesma merece parecer favorável e resulta de 

negociações entre as partes. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os trabalhos a mais 

constantes da proposta. ----------------------------------------------  

*A32*  Estrada Municipal Trancoso/Aldeia Velha - Auto de 
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Medição número 2:  Em seguida foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma 

Gualdim Anciães Amado e Filhos, Lda., está em conformidade 

com os trabalhos executados, no valor de 126.385,83 euros. ----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A33*  Apreciação e Votação da Proposta de Carta de Conforto ao 

Município Relativa ao Empréstimo da Caixa Geral de 

Depósitos à PACETEG:  ---------------------------------------------  

Seguidamente foi presente a proposta da Carta referida em 

epígrafe, que se reproduz na íntegra para os devidos efeitos: --- 

"O Município de Trancoso, pessoa colectiva territorial nº 

501143726, doravante designado apenas por Município, 

através do seu Presidente, Dr. Júlio José Saraiva Sarmento, 

com poderes para emitir a presente declaração, conforme 

resulta da deliberação da reunião da Câmara Municipal de 

05/11/2009, vem comunicar a V. Exas., a pedido da sociedade 

PACETEG, S.A., doravante designada apenas por Cliente, que 

tem conhecimento das facilidades de crédito que essa 

Instituição tem em estudo, para serem concedidas à referida 

Cliente, destinadas a financiar os projectos de construção do 

Campo da Feira, da Central de Camionagem e do Centro 
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Cultural de Vila das Baves, a saber: -------------------------------  

- empréstimo de longo prazo, sob a forma de abertura de 

crédito, até ao montante de € 9.908.000,00; --------------  

- empréstimo de curto prazo, sob a forma de abertura de 

crédito em regime de conta-corrente, até ao montante de 

€ 150.000,00. --------------------------------------------------  

O Município declara que a Cliente é solvente e dispõe de 

condições financeiras que lhe permitem cumprir integralmente 

as suas obrigações, designadamente as emergentes dos 

referidos Contratos de empréstimo. --------------------------------  

Enquanto se mantiverem por pagar quaisquer 

responsabilidades emergentes desses Contratos de empréstimo, 

o Município compromete-se irrevogavelmente perante a Caixa 

Geral de Depósitos, S.A., excepto se obtiver o prévio acordo, 

por escrito, da mesma: -----------------------------------------------  

1. A não alterar a escritura de constituição do direito de 

superfície relativo ao Campo da Feira. ----------------------------  

2. O Município compromete-se a não diminuir e a não onerar a 

sua participação actual de 100% no capital social da TEGEC, 

E.E.M. e a assegurar que esta manterá uma participação não 

inferior a 49% no capital social da Cliente, incluindo os 

correspondentes direitos de voto, bem como a subscrever 

futuros aumentos de capital, enquanto se mantiverem por pagar 
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quaisquer responsabilidades emergentes dos contratos acima 

referenciados, excepto se obtiver o prévio acordo, por escrito, 

da Caixa Geral de Depósitos, S.A..  ---------------------------------  

O Município cumprirá os seus compromissos perante a TEGEC, 

E.E.M. e a Cliente, de modo a que esta possa cumprir as suas 

responsabilidades perante a vossa Instituição. -------------------  

3. A cumprir os seus compromissos perante a Cliente, 

nomeadamente as obrigações emergentes dos Contratos- 

promessa de arrendamento para fins não habitacionais com ela 

celebrados, em 09/11/2009 (Campo da Feira, Central de 

Camionagem e Centro Cultural de Vila das Baves), bem como, 

seguidamente, dos Contratos de arrendamento que com a 

referida Cliente se encontra vinculado a celebrar, de modo a 

que esta possa cumprir as suas responsabilidades perante a 

vossa Instituição.  ----------------------------------------------------  

4. A depositar ou transferir para a conta 

003508250001960933058 da CGD todas as quantias por si 

devidas ao abrigo dos Contratos-promessa de arrendamento e 

dos Contratos de arrendamento referidos no número anterior. -  

5. A não negociar nem realizar alterações aos mencionados 

Contratos-promessa de arrendamento e Contratos de 

arrendamento. ---------------------------------------------------------  

Por último, o Município reconhece que as declarações e 
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compromissos contidos nesta carta constituem elemento 

determinante para a formação da vontade da Caixa Geral de 

Depósitos, S.A. no sentido da celebração dos referidos 

Contratos de empréstimo. --------------------------------------------  

A presente carta de conforto rege-se pela lei portuguesa e 

quaisquer litígios emergentes da celebração, interpretação,  

integração e execução da mesma serão dirimidos no foro da 

comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro." -  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, por maioria, a citada 

proposta, com os votos contra dos senhores vereadores 

professor Amílcar Salvador e doutora Ivone Salvador e com a 

abstenção do senhor vereador António 0ascimento.  -----------  

*A34*  Apreciação e Votação das Minutas e do Respectivo Contrato 

Promessa de Arrendamento, no âmbito da Parceria Público- 

Privada, dos seguintes imóveis: Centro Coordenador de 

Transportes, Centro Cultural de Vila Franca das #aves e 

Campo da Feira:  -----------------------------------------------------  

Seguidamente foram presentes as minutas dos Contrato 

Promessa de Arrendamento referidos em epígrafe, que se 

reproduzem na integra para os devidos efeitos: -------------------  

"COBTRATO-PROMESSA DE ARREBDAMEBTO PARA FIBS 

BÃO HABITACIOBAIS -----------------------------------------------  

EBTRE, ----------------------------------------------------------------  
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PACETEG, S.A, sociedade comercial anónima, com sede na 

Avª. Calouste Gulbenkian, nº 14, em Trancoso, Freguesia de 

Santa Maria do Concelho de Trancoso, com o capital social de 

€ 100.000,00 (cem mil euros), pessoa colectiva número 

508521920, com registo na Conservatória do Registo 

Comercial de Trancoso, devidamente representada pelos seus 

Administradores, Fernando Jorge dos Santos Costa, casado,  

portador do BI nº 2048172, emitido em 19 de Abril de 2007 

pelo Arquivo da Guarda e BIF 118422324, residente na Rua 

Padre António Vieira, Trancoso, Fernando Manuel Rodrigues 

Gouveia, divorciado, portador do BI n.º 4004830, emitido a 5 

de Fevereiro de 2004 pelo Arquivo de Identificação de Viseu, 

BIF 152258744, residente na Quinta da Romeira, Lote 5 – 4º 

C, Coimbra, e José Eduardo Loureiro da Silva, casado, 

portador do BI n.º 2205153, emitido a 13/04/2004 na Guarda, 

BIF 171398050, residente na Avenida 1º de Maio - São Romão 

- Seia com os poderes necessários para o presente acto, 

doravante abreviadamente designada por "PRIMEIRA 

COBTRAEBTE",  ------------------------------------------------------  

O MUBICÍPIO DE TRABCOSO, pessoa colectiva n.º 

501143726, com sede na Praça do Município, Freguesia de 

Santa Maria e Concelho de Trancoso, devidamente 

representado pelo seu Presidente, Dr. Júlio José Saraiva 
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Sarmento, natural de Moçambique, portador do bilhete de 

identidade n.º 4922075, emitido em 30/ 06/ 2000, pelo Arquivo 

de Identificação de Guarda, BIF: 120 079 232, residente na 

Rua Dr. Elias Lipiner, nº 63, em Trancoso, doravante 

abreviadamente designado por "SEGUBDO COBTRAEBTE", ---  

COBJUBTAMEBTE DESIGBADAS POR "PARTES". -------------  

COBSIDERABDO QUE: ---------------------------------------------  

A) A PRIMEIRA COBTRAEBTE é proprietária do prédio 

rústico sito na Avenida Calouste Gulbenkian, freguesia de 

Santa Maria e concelho de Trancoso, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

2103 da freguesia de Santa Maria e inscrito na matriz predial 

urbana da freguesia de Santa Maria com o artigo 2639, onde 

será construído, um edifício a designar "Central de 

Camionagem", adiante simplesmente designado por 

"EQUIPAMEBTO"; ---------------------------------------------------  

B) O SEGUBDO COBTRAEBTE pretende tomar de 

arrendamento o EQUIPAMEBTO, condicionado ao parecer 

favorável da Assembleia Municipal, logo que o mesmo se 

encontre construído e a sua utilização licenciada, de modo a 

dar início à sua exploração; ----------------------------------------  

C) As PARTES estão de acordo em estabelecer, desde já, as 

condições do futuro arrendamento do EQUIPAMEBTO. ---------  
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É livre, esclarecidamente e de boa fé celebrado o presente 

Contrato-Promessa de Arrendamento para Fins Bão 

Habitacionais (o "COBTRATO-PROMESSA"), do qual os 

Considerandos anteriores e os documentos anexos fazem parte 

integrante, e que será regido pelas seguintes Cláusulas: --------  

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

Pelo presente contrato, a PRIMEIRA COBTRAEBTE promete 

dar de arrendamento ao SEGUBDO COBTRAEBTE e esta, por 

sua vez, promete tomar-lhe de arrendamento, condicionado ao 

parecer favorável à Assembleia Municipal, o EQUIPAMEBTO 

que a PRIMEIRA COBTRAEBTE vai construir nos termos dos 

projectos de arquitectura e respectivos projectos de 

especialidades, projectos esses que o SEGUBDO 

COBTRAEBTE declara conhecer e aceitar. -----------------------  

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

1. A PRIMEIRA COBTRAEBTE compromete-se a entregar o 

EQUIPAMEBTO até 30 de Abril de 2010, devendo notificar o 

SEGUBDO COBTRAEBTE da data da respectiva entrega, com 

uma antecedência mínima de 15 dias. ------------------------------  

2. Em caso de incumprimento dos prazos previstos no número 

anterior por motivos imputáveis à PRIMEIRA COBTRAEBTE, 

pode o SEGUBDO COBTRAEBTE aplicar-lhe, mediante 

notificação escrita, multas diárias no valor de 1/50 da renda 
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mensal do EQUIPAMEBTO a que o incumprimento respeita, 

podendo ser agravadas para o dobro caso o incumprimento 

seja superior a trinta dias.  -----------------------------------------  

3. A PRIMEIRA COBTRAEBTE não será responsável, nos 

termos do presente COBTRATO-PROMESSA, caso venha a ser 

ultrapassado o prazo de entrega do EQUIPAMEBTO 

estabelecido no número um da presente cláusula, em virtude de 

atraso na constituição a favor da PRIMEIRA COBTRAEBTE do 

direito de superfície sobre o prédio mencionado no 

considerando A), por motivos não imputáveis a esta.  -----------  

4. O EQUIPAMEBTO entregue deverá ser detentor da licença 

necessária à sua utilização e reunir as condições essenciais 

para que a mesma se possa iniciar de imediato.  -----------------  

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

O contrato de arrendamento ora prometido será celebrado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que, 

encontrando-se concluída a construção do EQUIPAMEBTO, 

estiverem reunidas todas as condições legais e obtidos todos os 

documentos necessários para o efeito, incluindo as licenças 

necessárias à utilização do EQUIPAMEBTO, em dia, hora e 

local escolhidos pela PRIMEIRA COBTRAEBTE que os deverá 

notificar ao SEGUBDO COBTRAEBTE através de carta 

registada remetida com, pelo menos, 10 (dez) dias de 
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antecedência em relação à data marcada. -------------------------  

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

O contrato de arrendamento ora prometido será celebrado por 

um prazo de vinte e seis anos e seis meses, a contar da data da 

respectiva celebração, e, renovável por períodos iguais e 

sucessivos de 5 (cinco) anos, caso não seja denunciado por 

qualquer das COBTRAEBTES com a antecedência mínima de 

noventa dias do respectivo termo.  ---------------------------------  

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

1. De acordo com o artigo 1077°, n.º 1, do Código Civil, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

Fevereiro, as PARTES acordam, desde já, em fixar o montante 

mensal da renda que irá vigorar durante o período de duração 

inicial do arrendamento, nos seguintes termos: a SEGUBDA 

COBTRAEBTE obriga-se a pagar à PRIMEIRA COBTRAEBTE 

uma renda mensal no montante de € 27.032,00 (vinte e sete mil 

e trinta e dois euros), actualizada anualmente nos termos do 

número 3, desta cláusula. --------------------------------------------  

2. As rendas mensais devidas ao abrigo do contrato de 

arrendamento ora prometido vencer-se-ão no primeiro dia útil  

do mês a que disserem respeito, devendo ser pagas na sede da 

PRIMEIRA COBTRAEBTE ou no local que esta indicar para 

esse efeito ou através de depósito ou transferência para a 
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conta bancária com o BIB 003508250001960933058, aberta em 

nome da PRIMEIRA COBTRAEBTE no Banco Caixa Geral de 

Depósitos, balcão de Trancoso. -------------------------------------  

3. O SEGUBDO COBTRAEBTE compromete-se a actualizar 

anualmente as rendas, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 

cada ano e com início em 1 de Janeiro de 2011, nos termos do 

Plano de Actualização de Rendas em anexo ao presente 

contrato (Anexo I).  ---------------------------------------------------  

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

1. A título de caução, o SEGUBDO COBTRAEBTE deposita 

numa conta à ordem, especialmente constituída para o efeito 

(conta-margem), em nome da PRIMEIRA COBTRAEBTE, no 

prazo de três meses a contar da data de assinatura do presente 

contrato, a quantia de € 27.032,00 (vinte e sete mil e trinta e 

dois euros), correspondente a uma renda mensal. ----------------  

2. Esta caução será reforçada nos seguintes termos: ------------  

a) Bo prazo de nove meses a contar da data de assinatura 

do presente contrato, a quantia de € 27.032,00 (vinte e 

sete mil e trinta e dois euros); ------------------------------  

b) Ba data de celebração do contrato prometido, a quantia 

de € 27.032,00 (vinte e sete mil e trinta e dois euros). ---  

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

Bo caso de alguma das PARTES violar alguma das obrigações 
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por si assumidas no contrato, designadamente a obrigação de 

celebrar o contrato de arrendamento ora prometido ou as 

obrigações referentes ao pagamento das retribuições 

estipuladas, e não sanar o respectivo incumprimento no prazo 

de trinta dias a contar da data do envio de uma notificação por 

carta registada com aviso de recepção comunicando o 

incumprimento, terá a outra PARTE o direito de resolver o 

presente Contrato e de exigir à PARTE inadimplente o 

pagamento, a título de cláusula penal, de uma indemnização 

equivalente ao montante global das rendas correspondentes a 

todo o período de duração do contrato de arrendamento ou, em 

alternativa, a requerer a execução específica do presente 

COBTRATO-PROMESSA nos termos do artigo 830° do Código 

Civil.  ------------------------------------------------------------------  

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

1. Sem prejuízo das garantias prestadas pelo empreiteiro e 

referentes à construção do EQUIPAMEBTO a manutenção 

deste é da responsabilidade e corre por conta da PRIMEIRA 

COBTRAEBTE com os limites e na medida do Anexo II, f icando 

toda a manutenção não identificada no referido Anexo II a 

cargo do SEGUBDO COBTRAEBTE. -------------------------------  

2. Bão obstante o disposto no n.º 1 anterior o SEGUBDO 

COBTRAEBTE poderá, de três em três anos, avocar para si, 
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durante qualquer período de vigência do Contrato de 

Arrendamento, qualquer dos itens constantes do Anexo II, bem 

como pretender adjudicar à SOCIEDADE itens que até essa 

data tenham sido da sua responsabilidade, nos termos e na 

medida a acordar. ----------------------------------------------------  

3. Todas as outras despesas e encargos relativas ao 

EQUIPAMEBTO, são da responsabilidade do SEGUBDO 

COBTRAEBTE nomeadamente e sem excluir outras: -------------  

a) instalação e fornecimento de gás, água, electricidade e 

telecomunicações;  ----------------------------------------- — 

b) respectivas licenças e consumos. ---------------------------  

----------------------------Cláusula 0ona ----------------------------  

1. Quaisquer tipos de obras não contempladas na Cláusula 

anterior que se venham a revelar necessárias, nomeadamente 

de alteração, remodelação, ampliação, modernização ou 

inovação do EQUIPAMEBTO, bem como as resultantes de 

imposições legais ou administrativas ou exigíveis pelo fim do 

contrato, cabem ao SEGUBDO COBTRAEBTE. -------------------  

2. Bão obstante o disposto no número anterior pode o 

SEGUBDO COBTRAEBTE pretender que as mesmas sejam 

executadas pela PRIMEIRA COBTRAEBTE desde que 

previamente as Partes acordem na respectiva contrapartida 

que se verificará por meio de pagamento a acordar ou 
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repercutindo-se num aumento da retribuição mensal a ajustar.  

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

O estabelecido no presente COBTRATO-PROMESSA só pode 

ser revogado, alterado ou aditado por acordo escrito de ambos 

os contraentes.  -------------------------------------------------------  

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

Toda e qualquer comunicação entre os contraentes deverá 

sempre ser efectuada por documento escrito dirigido ao outro 

através de carta registada, telefax ou mensagem electrónica 

para os seguintes endereços, salvo quando qualquer das 

contraentes notifique previamente a outra, pela mesma forma, 

para fazê-lo para novo endereço: -----------------------------------  

PRIMEIRA COBTRAEBTE -------------------------------------------  

PACETEG, S.A. -------------------------------------------------------  

Morada: Avenida Calouste Gulbenkian, n.º 14 --------------------  

6420 - 033 Trancoso--------------------------------------------------  

Fax: 271 817 185  ----------------------------------------------------  

e-mail: paceteg-sa@sapo.pt -----------------------------------------  

SEGUBDO COBTRAEBTE: ------------------------------------------  

Município de Trancoso -----------------------------------------------  

Morada: Praça do Município ----------------------------------------  

6420 - 107 Trancoso--------------------------------------------------  

Fax: 271812189 -------------------------------------------------------  
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e-mail: geral@cm-trancoso.pt --------------------------------------  

---------------------Cláusula Décima Segunda ---------------------  

1. As PARTES comprometem-se a envidar os seus melhores 

esforços no sentido de solucionar amigavelmente qualquer 

dúvida, controvérsia ou questão decorrente das obrigações 

assumidas pelas PARTES no presente COBTRATO-PROMESSA 

ou no contrato de arrendamento ora prometido. ------------------  

2. Bão sendo possível alcançar uma solução amigável num 

prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que a 

PARTE mais diligente notificou a outra PARTE por carta 

registada para tal fim, todos os diferendos resultantes do 

presente COBTRATO-PROMESSA ou do contrato de 

arrendamento ora prometido serão resolvidos definitivamente 

de acordo com os Regulamentos do Centro de Arbitragem da 

Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, também 

designado por Centro de Arbitragem Comercial, por três 

árbitros nomeados de acordo com esses Regulamentos. ---------  

3. O tribunal arbitral terá os mais amplos poderes para fixar 

uma indemnização a pedido de uma das PARTES, no caso de a 

outra PARTE recorrer à arbitragem com a intenção de retardar 

qualquer pagamento ou o cumprimento de qualquer obrigação 

decorrente do presente COBTRATO-PROMESSA ou do contrato 

de arrendamento ora prometido. ------------------------------------  
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4. As PARTES comprometem-se a prestar toda a colaboração 

necessária aos árbitros e a submeter-se às regras do processo 

escolhidas pelos árbitros. -------------------------------------------  

5. A arbitragem terá lugar em Lisboa e o tribunal arbitral 

deverá proferir a sentença arbitral dentro de um prazo não 

superior a um ano a contar da data da sua constituição, i.e. da 

data em que o terceiro árbitro aceitou a sua designação. -------  

6. O tribunal arbitral poderá ser assistido pelos peritos 

técnicos que considere conveniente designar. ---------------------  

7. A presente cláusula não impede qualquer das PARTES de 

recorrer aos tribunais judiciais a fim de serem decretadas 

providências cautelares.  --------------------------------------------  

Feito em triplicado, a 6 de Bovembro de 2009, em Trancoso. --  

A PRIMEIRA COBTRAEBTE- -------------------------------------- - 

O SEGUBDO COBTRAEBTE" ---------------------------------------  

"COBTRATO-PROMESSA DE ARREBDAMEBTO PARA FIBS 

BÃO HABITACIOBAIS -----------------------------------------------  

EBTRE, ----------------------------------------------------------------  

PACETEG, S.A, sociedade comercial anónima, com sede na 

Avª. Calouste Gulbenkian, nº 14, em Trancoso, Freguesia de 

Santa Maria do Concelho de Trancoso, com o capital social de 

€ 100.000,00 (cem mil euros), pessoa colectiva número 

508521920, com registo na Conservatória do Registo 
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Comercial de Trancoso, devidamente representada pelos seus 

Administradores, Fernando Jorge dos Santos Costa, casado,  

portador do BI nº 2048172, emitido em 19 de Abril de 2007 

pelo Arquivo da Guarda e BIF 118422324, residente na Rua 

Padre António Vieira, Trancoso, Fernando Manuel Rodrigues 

Gouveia, divorciado, portador do BI n.º 4004830, emitido a 5 

de Fevereiro de 2004 pelo Arquivo de Identificação de Viseu, 

BIF 152258744, residente na Quinta da Romeira, Lote 5 - 4° C, 

Coimbra, e José Eduardo Loureiro da Silva, casado, portador 

do BI n.º 2205153, emitido a 13/04/2004 na Guarda, BIF 

171398050, residente na Avenida 1º de Maio - São Romão - 

Seia com os poderes necessários para o presente acto, 

doravante abreviadamente designada por "PRIMEIRA 

COBTRAEBTE",  ------------------------------------------------------  

O MUBICÍPIO DE TRABCOSO, pessoa colectiva n.º 

501143726, com sede na Praça do Município, Freguesia de 

Santa Maria e Concelho de Trancoso, devidamente 

representado pelo seu Presidente, Dr. Júlio José Saraiva 

Sarmento, natural de Moçambique, portador do bilhete de 

identidade n.º 4922075, emitido em 30/ 06/ 2000, pelo Arquivo 

de Identificação de Guarda, BIF: 120 079 232, residente na 

Rua Dr. Elias Lipiner, nº 63, em Trancoso, doravante 

abreviadamente designado por "SEGUBDO COBTRAEBTE", ---  
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COBJUBTAMEBTE DESIGBADAS POR "PARTES". -------------  

COBSIDERABDO QUE: ---------------------------------------------  

A) A PRIMEIRA COBTRAEBTE é proprietária dos prédios 

rústicos sitos no Picoto, freguesia de Vila Franca das Baves, 

concelho de Trancoso, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso sob os números 278, 1599, 1815, 1820 e 

1827, da freguesia de Vila Franca das Baves e inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia de Vila Franca das Baves 

respectivamente com os seguintes artigos 1240,1237, 

1243,1242 e 1244, onde será construído, um edifício a designar 

"Centro Cultural de Vila Franca das Baves", adiante 

simplesmente designado por "EQUIPAMEBTO "; ----------------  

B) O SEGUBDO COBTRAEBTE pretende tomar de 

arrendamento o EQUIPAMEBTO, condicionado ao parecer 

favorável da Assembleia Municipal, logo que o mesmo se 

encontre construído e a sua utilização licenciada, de modo a 

dar início à sua exploração; ----------------------------------------  

C) As PARTES estão de acordo em estabelecer, desde já, as 

condições do futuro arrendamento do EQUIPAMEBTO. ---------  

E livre, esclarecidamente e de boa fé celebrado o presente 

Contrato-Promessa de Arrendamento para Fins Bão 

Habitacionais (o "COBTRATO-PROMESSA"), do qual os 

Considerandos anteriores e os documentos anexos fazem parte 
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integrante, e que será regido pelas seguintes Cláusulas: --------  

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

Pelo presente contrato, a PRIMEIRA COBTRAEBTE promete 

dar de arrendamento ao SEGUBDO COBTRAEBTE e esta, por 

sua vez, promete tomar-lhe de arrendamento, condicionado ao 

parecer favorável da Assembleia Municipal, o EQUIPAMEBTO, 

que a PRIMEIRA COBTRAEBTE vai construir nos termos dos 

projectos de arquitectura e respectivos projectos de 

especialidades, projectos esses que o SEGUBDO 

COBTRAEBTE declara conhecer e aceitar. -----------------------  

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

1. A PRIMEIRA COBTRAEBTE compromete-se a entregar o 

EQUIPAMEBTO até 30 de Abril de 2010, devendo notificar o 

SEGUBDO COBTRAEBTE da data da respectiva entrega, com 

uma antecedência mínima de 15 dias. ------------------------------  

2. Em caso de incumprimento dos prazos previstos no número 

anterior por motivos imputáveis à PRIMEIRA COBTRAEBTE, 

pode o SEGUBDO COBTRAEBTE aplicar-lhe, mediante 

notificação escrita, multas diárias no valor de 1/50 da renda 

mensal do EQUIPAMEBTO a que o incumprimento respeita, 

podendo ser agravadas para o dobro caso o incumprimento 

seja superior a trinta dias.  -----------------------------------------  

3. A PRIMEIRA COBTRAEBTE não será responsável, nos 
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termos do presente COBTRATO-PROMESSA, caso venha a ser 

ultrapassado o prazo de entrega do EQUIPAMEBTO 

estabelecido no número um da presente cláusula, em virtude de 

atraso na constituição a favor da PRIMEIRA COBTRAEBTE do 

direito de superfície sobre o prédio mencionado no 

considerando A), por motivos não imputáveis a esta.  -----------  

4. O EQUIPAMEBTO entregue deverá ser detentor da licença 

necessária à sua utilização e reunir as condições essenciais 

para que a mesma se possa iniciar de imediato. ------------------  

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

O contrato de arrendamento ora prometido será celebrado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que, 

encontrando-se concluída a construção do EQUIPAMEBTO, 

estiverem reunidas todas as condições legais e obtidos todos os 

documentos necessários para o efeito, incluindo as licenças 

necessárias à utilização do EQUIPAMEBTO, em dia, hora e 

local escolhidos pela PRIMEIRA COBTRAEBTE que os deverá 

notificar ao SEGUBDO COBTRAEBTE através de carta 

registada remetida com, pelo menos, 10 (dez) dias de 

antecedência em relação à data marcada. -------------------------  

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

O contrato de arrendamento ora prometido será celebrado por 

um prazo de vinte e seis anos e seis meses, a contar da data da 
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respectiva celebração, e, renovável por períodos iguais e 

sucessivos de 5 (cinco) anos, caso não seja denunciado por 

qualquer das COBTRAEBTES com a antecedência mínima de 

noventa dias do respectivo termo.  ---------------------------------  

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

1.De acordo com o artigo 1077°, n.º 1, do Código Civil, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

Fevereiro, as PARTES acordam, desde já, em fixar o montante 

mensal da renda que irá vigorar durante o período de duração 

inicial do arrendamento, nos seguintes termos: a SEGUBDA 

COBTRAEBTE obriga-se a pagar à PRIMEIRA COBTRAEBTE 

uma renda mensal no montante de € 20.104,00 (vinte mil cento 

e quatro euros), actualizada anualmente nos termos do número 

3, desta cláusula.  ----------------------------------------------------  

2. As rendas mensais devidas ao abrigo do contrato de 

arrendamento ora prometido vencer-se-ão no primeiro dia útil  

do mês a que disserem respeito, devendo ser pagas na sede da 

PRIMEIRA COBTRAEBTE ou no local que esta indicar para 

esse efeito ou através de depósito ou transferência para a 

conta bancária com o BIB 0035 08250001960933058, aberta 

em nome da PRIMEIRA COBTRAEBTE no Banco Caixa Geral 

de Depósitos, balcão de Trancoso. ---------------------------------  

3. O SEGUBDO COBTRAEBTE compromete-se a actualizar 
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anualmente as rendas, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 

cada ano e com início em 1 de Janeiro de 2011, nos termos do 

Plano de Actualização de Rendas em anexo ao presente 

contrato (Anexo I).  ---------------------------------------------------  

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

1. A título de caução, o SEGUBDO COBTRAEBTE deposita 

numa conta à ordem, especialmente constituída para o efeito 

(conta-margem), em nome da PRIMEIRA COBTRAEBTE, no 

prazo de três meses a contar da data de assinatura do presente 

contrato, a quantia de € 20.104,00 (vinte mil cento e quatro 

euros), correspondente a uma renda mensal. ----------------------  

2. Esta caução será reforçada nos seguintes termos: ------------  

a) Bo prazo de nove meses a contar da data de assinatura 

do presente contrato, a quantia de € 20.104,00 (vinte 

mil cento e quatro euros); -----------------------------------  

b) Ba data de celebração do contrato prometido, a quantia 

de € 20.104, 00 (vinte mil cento e quatro euros). ---------  

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

Bo caso de alguma das PARTES violar alguma das obrigações 

por si assumidas no contrato, designadamente a obrigação de 

celebrar o contrato de arrendamento ora prometido ou as 

obrigações referentes ao pagamento das retribuições 

estipuladas, e não sanar o respectivo incumprimento no prazo 



 
 

Acta  n . º    21  /  2009 .    Reunião  de    05 -11 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

de trinta dias a contar da data do envio de uma notificação por 

carta registada com aviso de recepção comunicando o 

incumprimento, terá a outra PARTE o direito de resolver o 

presente Contrato e de exigir à PARTE inadimplente o 

pagamento, a título de cláusula penal, de uma indemnização 

equivalente ao montante global das rendas correspondentes a 

todo o período de duração do contrato de arrendamento ou, em 

alternativa, a requerer a execução específica do presente 

COBTRATO-PROMESSA nos termos do artigo 830° do Código 

Civil.  ------------------------------------------------------------------  

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

1. Sem prejuízo das garantias prestadas pelo empreiteiro e 

referentes à construção do EQUIPAMEBTO a manutenção 

deste é da responsabilidade e corre por conta da PRIMEIRA 

COBTRAEBTE com os limites e na medida do Anexo II, f icando 

toda a manutenção não identificada no referido Anexo II a 

cargo do SEGUBDO COBTRAEBTE. -------------------------------  

2. Bão obstante o disposto no n.º 1 anterior o SEGUBDO 

COBTRAEBTE poderá, de três em três anos, avocar para si, 

durante qualquer período de vigência do Contrato de 

Arrendamento, qualquer dos itens constantes do Anexo II, bem 

como pretender adjudicar à SOCIEDADE itens que até essa 

data tenham sido da sua responsabilidade, nos termos e na 
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medida a acordar. --------------------------------------------------- - 

3. Todas as outras despesas e encargos relativas ao 

EQUIPAMEBTO, são da responsabilidade do SEGUBDO 

COBTRAEBTE nomeadamente e sem excluir outras: -------------  

a) instalação e fornecimento de gás, água, electricidade e 

telecomunicações;  -------------------------------------------  

b) respectivas licenças e consumos. ---------------------------  

--------------------------Cláusula 0ona ------------------------------  

1. Quaisquer tipos de obras não contempladas na Cláusula 

anterior que se venham a revelar necessárias, nomeadamente 

de alteração, remodelação, ampliação, modernização ou 

inovação do EQUIPAMEBTO, bem como as resultantes de 

imposições legais ou administrativas ou exigíveis pelo fim do 

contrato, cabem ao SEGUBDO COBTRAEBTE. -------------------  

2. Bão obstante o disposto no número anterior pode o 

SEGUBDO COBTRAEBTE pretender que as mesmas sejam 

executadas pela PRIMEIRA COBTRAEBTE desde que 

previamente as Partes acordem na respectiva contrapartida 

que se verificará por meio de pagamento a acordar ou 

repercutindo-se num aumento da retribuição mensal a ajustar.  

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

O estabelecido no presente COBTRATO-PROMESSA só pode 

ser revogado, alterado ou aditado por acordo escrito de ambos 
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os contraentes.  -------------------------------------------------------  

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

Toda e qualquer comunicação entre os contraentes deverá 

sempre ser efectuada por documento escrito dirigido ao outro 

através de carta registada, telefax ou mensagem electrónica 

para os seguintes endereços, salvo quando qualquer das 

contraentes notifique previamente a outra, pela mesma forma, 

para fazê-lo para novo endereço: -----------------------------------  

PRIMEIRA COBTRAEBTE — ----------------------------------------  

PACETEG, S.A. -------------------------------------------------------  

Morada: Avenida Calouste Gulbenkian, n.º 14 --------------------  

6420 - 033 Trancoso--------------------------------------------------  

Fax: 271 817 185  ----------------------------------------------------  

e-mail: paceteg-sa@sapo.pt -----------------------------------------  

SEGUBDO COBTRAEBTE: ------------------------------------------  

Município de Trancoso -----------------------------------------------  

Morada: Praça do Município ----------------------------------------  

6420 - 107 Trancoso--------------------------------------------------  

Fax: 271812189 -------------------------------------------------------  

e-mail: geral@cm-trancoso.pt --------------------------------------  

--------------------Cláusula Décima Segunda ----------------------  

1. As PARTES comprometem-se a envidar os seus melhores 

esforços no sentido de solucionar amigavelmente qualquer 
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dúvida, controvérsia ou questão decorrente das obrigações 

assumidas pelas PARTES no presente COBTRATO-PROMESSA 

ou no contrato de arrendamento ora prometido. ------------------  

2. Bão sendo possível alcançar uma solução amigável num 

prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que a 

PARTE mais diligente notificou a outra PARTE por carta 

registada para tal fim, todos os diferendos resultantes do 

presente COBTRATO-PROMESSA ou do contrato de 

arrendamento ora prometido serão resolvidos definitivamente 

de acordo com os Regulamentos do Centro de Arbitragem da 

Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, também 

designado por Centro de Arbitragem Comercial, por três 

árbitros nomeados de acordo com esses Regulamentos. ---------  

3. O tribunal arbitral terá os mais amplos poderes para fixar 

uma indemnização a pedido de uma das PARTES, no caso de a 

outra PARTE recorrer à arbitragem com a intenção de retardar 

qualquer pagamento ou o cumprimento de qualquer obrigação 

decorrente do presente COBTRATO-PROMESSA ou do contrato 

de arrendamento ora prometido. ------------------------------------  

4. As PARTES comprometem-se a prestar toda a colaboração 

necessária aos árbitros e a submeter-se às regras do processo 

escolhidas pelos árbitros. -------------------------------------------  

5. A arbitragem terá lugar em Lisboa e o tribunal arbitral 
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deverá proferir a sentença arbitral dentro de um prazo não 

superior a um ano a contar da data da sua constituição, i.e. da 

data em que o terceiro árbitro aceitou a sua designação. -------  

6. O tribunal arbitral poderá ser assistido pelos peritos 

técnicos que considere conveniente designar. ---------------------  

A presente cláusula não impede qualquer das PARTES de 

recorrer aos tribunais judiciais a fim de serem decretadas 

providências cautelares.  --------------------------------------------  

Feito em triplicado, a 6 de Bovembro de 2009, em Trancoso. --  

A PRIMEIRA COBTRAEBTE ----------------------------------------  

O SEGUBDO COBTRAEBTE" ---------------------------------------  

"COBTRATO-PROMESSA DE ARREBDAMEBTO PARA FIBS 

BÃO HABITACIOBAIS -----------------------------------------------  

EBTRE, ----------------------------------------------------------------  

PACETEG, S.A, sociedade comercial anónima, com sede na 

Avª. Calouste Gulbenkian, nº 14, em Trancoso, Freguesia de 

Santa Maria do Concelho de Trancoso, com o capital social de 

€ 100.000,00 (cem mil euros), pessoa colectiva número 

508521920, com registo na Conservatória do Registo 

Comercial de Trancoso, devidamente representada pelos seus 

Administradores, Fernando Jorge dos Santos Costa, casado,  

portador do BI nº 2048172, emitido em 19 de Abril de 2007 

pelo Arquivo da Guarda e BIF 118422324, residente na Rua 
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Padre António Vieira, Trancoso, Fernando Manuel Rodrigues 

Gouveia, divorciado, portador do BI n.º 4004830, emitido a 5 

de Fevereiro de 2004 pelo Arquivo de Identificação de Viseu, 

BIF 152258744, residente na Quinta da Romeira, Lote 5 – 4º 

C, Coimbra, e José Eduardo Loureiro da Silva, casado, 

portador do BI n.º 2205153, emitido a 13/04/2004 na Guarda, 

BIF 171398050, residente na Avenida 1º de Maio - São Romão 

- Seia com os poderes necessários para o presente acto, 

doravante abreviadamente designada por 

"PRIMEIRACOBTRAEBTE", ----------------------------------------  

O MUBICÍPIO DE TRABCOSO, pessoa colectiva n.º 

501143726, com sede na Praça do Município, Freguesia de 

Santa Maria e Concelho de Trancoso, devidamente 

representado pelo seu Presidente, Dr. Júlio José Saraiva 

Sarmento, natural de Moçambique, portador do bilhete de 

identidade n.º 4922075, emitido em 30/ 06/ 2000, pelo Arquivo 

de Identificação de Guarda, BIF: 120 079 232, residente na 

Rua Dr. Elias Lipiner, nº 63, em Trancoso, doravante 

abreviadamente designado por "SEGUBDO COBTRAEBTE", ---  

COBJUBTAMEBTE DESIGBADAS POR "PARTES". -------------  

COBSIDERABDO QUE: ---------------------------------------------  

A) A PRIMEIRA COBTRAEBTE vai ser titular do direito de 

superfície sobre o prédio rústico sito no Campo da Feira, 
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freguesia de São Pedro e concelho de Trancoso, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o número 

1484, da freguesia de São Pedro e inscrito na matriz predial 

rústica da freguesia de São Pedro com o artigo 1445, onde será 

construído, um edifício a designar "Campo da Feira", adiante 

simplesmente designado por "EQUIPAMEBTO"; -----------------  

B) O SEGUBDO COBTRAEBTE pretende tomar de 

arrendamento o EQUIPAMEBTO, logo que o mesmo se 

encontre construído e a sua utilização licenciada, de modo a 

dar início à sua exploração; ----------------------------------------  

C) As PARTES estão de acordo em estabelecer, desde já, as 

condições do futuro arrendamento do EQUIPAMEBTO. ---------  

É livre, esclarecidamente e de boa fé celebrado o presente 

Contrato-Promessa de Arrendamento para Fins Bão 

Habitacionais (o "COBTRATO-PROMESSA"), do qual os 

Considerandos anteriores e os documentos anexos fazem parte 

integrante, e que será regido pelas seguintes Cláusulas: --------  

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

Pelo presente contrato, a PRIMEIRA COBTRAEBTE promete 

dar de arrendamento ao SEGUBDO COBTRAEBTE e esta, por 

sua vez, promete tomar-lhe de arrendamento o 

EQUIPAMEBTO, que a PRIMEIRA COBTRAEBTE vai construir 

nos termos dos projectos de arquitectura e respectivos 
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projectos de especialidades, projectos esses que o SEGUBDO 

COBTRAEBTE declara conhecer e aceitar. -----------------------  

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

1. A PRIMEIRA COBTRAEBTE compromete-se a entregar o 

EQUIPAMEBTO até 30 de Abril de 2010, devendo notificar o 

SEGUBDO COBTRAEBTE da data da respectiva entrega, com 

uma antecedência mínima de 15 dias. ------------------------------  

2. Em caso de incumprimento dos prazos previstos no número 

anterior por motivos imputáveis à PRIMEIRA COBTRAEBTE, 

pode o SEGUBDO COBTRAEBTE aplicar-lhe, mediante 

notificação escrita, multas diárias no valor de 1/50 da renda 

mensal do EQUIPAMEBTO a que o incumprimento respeita, 

podendo ser agravadas para o dobro caso o incumprimento 

seja superior a trinta dias.  -----------------------------------------  

3. A PRIMEIRA COBTRAEBTE não será responsável, nos 

termos do presente COBTRATO-PROMESSA, caso venha a ser 

ultrapassado o prazo de entrega do EQUIPAMEBTO 

estabelecido no número um da presente cláusula, em virtude de 

atraso na constituição a favor da PRIMEIRA COBTRAEBTE do 

direito de superfície sobre o prédio mencionado no 

considerando A), por motivos não imputáveis a esta.  -----------  

4. O EQUIPAMEBTO entregue deverá ser detentor da licença 

necessária à sua utilização e reunir as condições essenciais 
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para que a mesma se possa iniciar de imediato.  -----------------  

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

O contrato de arrendamento ora prometido será celebrado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que, 

encontrando-se concluída a construção do EQUIPAMEBTO, 

estiverem reunidas todas as condições legais e obtidos todos os 

documentos necessários para o efeito, incluindo as licenças 

necessárias à utilização do EQUIPAMEBTO, em dia, hora e 

local escolhidos pela PRIMEIRA COBTRAEBTE que os deverá 

notificar ao SEGUBDO COBTRAEBTE através de carta 

registada remetida com, pelo menos, 10 (dez) dias de 

antecedência em relação à data marcada. -------------------------  

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

O contrato de arrendamento ora prometido será celebrado por 

um prazo de vinte e seis anos e seis meses, a contar da data da 

respectiva celebração, e, renovável por períodos iguais e 

sucessivos de 5 (cinco) anos, caso não seja denunciado por 

qualquer das COBTRAEBTES com a antecedência mínima de 

noventa dias do respectivo termo.  ---------------------------------  

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

1. De acordo com o artigo 1077°, n.º 1, do Código Civil, na 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

Fevereiro, as PARTES acordam, desde já, em fixar o montante 
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mensal da renda que irá vigorar durante o período de duração 

inicial do arrendamento, nos seguintes termos: a SEGUBDA 

COBTRAEBTE obriga-se a pagar à PRIMEIRA COBTRAEBTE 

uma renda mensal no montante de € 32.864,00 (trinta e dois 

mil, oitocentos e sessenta e quatro euros), actualizada 

anualmente nos termos do número 3, desta cláusula. ------------  

2.1 As rendas mensais devidas ao abrigo do contrato de 

arrendamento ora prometido vencer-se-ão no primeiro dia útil  

do mês a que disserem respeito, devendo ser pagas na sede da 

PRIMEIRA COBTRAEBTE ou no local que esta indicar para 

esse efeito ou através de depósito ou transferência para a 

conta bancária com o BIB 003508250001960933058, aberta em 

nome da PRIMEIRA COBTRAEBTE no Banco Caixa Geral de 

Depósitos, balcão de Trancoso. -------------------------------------  

3. O SEGUBDO COBTRAEBTE compromete-se a actualizar 

anualmente as rendas, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 

cada ano e com início em 1 de Janeiro de 2011, nos termos do 

Plano de Actualização de Rendas em anexo ao presente 

contrato (Anexo I).  ---------------------------------------------------  

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

1. A título de caução, o SEGUBDO COBTRAEBTE deposita 

numa conta à ordem, especialmente constituída para o efeito 

(conta-margem), em nome da PRIMEIRA COBTRAEBTE, no 
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prazo de três meses a contar da data de assinatura do presente 

contrato, a quantia de € 32.864,00 (trinta e dois mil,  

oitocentos e sessenta e quatro euros), correspondente a uma 

renda mensal. ---------------------------------------------------------  

2. Esta caução será reforçada nos seguintes termos: ------------  

a) Bo prazo de nove meses a contar da data de assinatura 

do presente contrato, a quantia de € 32.864,00 (trinta e 

dois mil,  oitocentos e sessenta e quatro euros);  ---------  

b) Ba data de celebração do contrato prometido, a quantia 

de € 32.864,00 (trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e 

quatro euros). -------------------------------------------------  

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

Bo caso de alguma das PARTES violar alguma das obrigações 

por si assumidas no contrato, designadamente a obrigação de 

celebrar o contrato de arrendamento ora prometido ou as 

obrigações referentes ao pagamento das retribuições 

estipuladas, e não sanar o respectivo incumprimento no prazo 

de trinta dias a contar da data do envio de uma notificação por 

carta registada com aviso de recepção comunicando o 

incumprimento, terá a outra PARTE o direito de resolver o 

presente Contrato e de exigir à PARTE inadimplente o 

pagamento, a título de cláusula penal, de uma indemnização 

equivalente ao montante global das rendas correspondentes a 
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todo o período de duração do contrato de arrendamento ou, em 

alternativa, a requerer a execução específica do presente 

COBTRATO-PROMESSA nos termos do artigo 830° do Código 

Civil.  ------------------------------------------------------------------  

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

1. Sem prejuízo das garantias prestadas pelo empreiteiro e 

referentes à construção do EQUIPAMEBTO a manutenção 

deste é da responsabilidade e corre por conta da PRIMEIRA 

COBTRAEBTE com os limites e na medida do Anexo II, f icando 

toda a manutenção não identificada no referido Anexo II a 

cargo do SEGUBDO COBTRAEBTE. -------------------------------  

2. Bão obstante o disposto no n.º 1 anterior o SEGUBDO 

COBTRAEBTE poderá, de três em três anos, avocar para si, 

durante qualquer período de vigência do Contrato de 

Arrendamento, qualquer dos itens constantes do Anexo II, bem 

como pretender adjudicar à SOCIEDADE itens que até essa 

data tenham sido da sua responsabilidade, nos termos e na 

medida a acordar. ----------------------------------------------------  

3. Todas as outras despesas e encargos relativos ao 

EQUIPAMEBTO, são da responsabilidade do SEGUBDO 

COBTRAEBTE nomeadamente e sem excluir outras: -------------  

a) instalação e fornecimento de gás, água, electricidade e 

telecomunicações; --------------------------------------------  
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b) respectivas licenças e consumos. ---------------------------  

--------------------------Cláusula 0ona ------------------------------  

1. Quaisquer tipo de obras não contempladas na Cláusula 

anterior que se venham a revelar necessárias, nomeadamente 

de alteração, remodelação, ampliação, modernização ou 

inovação do EQUIPAMEBTO, bem como as resultantes de 

imposições legais ou administrativas ou exigíveis pelo fim do 

contrato, cabem ao SEGUBDO COBTRAEBTE. -------------------  

2. Bão obstante o disposto no número anterior pode o 

SEGUBDO COBTRAEBTE pretender que as mesmas sejam 

executadas pela PRIMEIRA COBTRAEBTE desde que 

previamente as Partes acordem na respectiva contrapartida 

que se verificará por meio de pagamento a acordar ou 

repercutindo-se num aumento da retribuição mensal a ajustar.  

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

O estabelecido no presente COBTRATO-PROMESSA só pode 

ser revogado, alterado ou aditado por acordo escrito de ambos 

os contraentes.  -------------------------------------------------------  

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

Toda e qualquer comunicação entre os contraentes deverá 

sempre ser efectuada por documento escrito dirigido ao outro 

através de carta registada, telefax ou mensagem electrónica 

para os seguintes endereços, salvo quando qualquer das 
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contraentes notifique previamente a outra, pela mesma forma, 

para fazê-lo para novo endereço: -----------------------------------  

PRIMEIRA COBTRAEBTE -------------------------------------------  

PACETEG, S.A. -------------------------------------------------------  

Morada: Avenida Calouste Gulbenkian, n.° 14--------------------  

6420 - 033 Trancoso--------------------------------------------------  

Fax: 271 817 185  ----------------------------------------------------  

e-mail: paceteg-sa@sapo.pt -----------------------------------------  

SEGUNDO CONTRAENTE: -----------------------------------------  

Município de Trancoso -----------------------------------------------  

Morada: Praça do Município ----------------------------------------  

6420 - 107 Trancoso--------------------------------------------------  

Fax: 271812189 -------------------------------------------------------  

e-mail: geral@cm-trancoso.pt --------------------------------------  

-------------------Cláusula Décima Segunda -----------------------  

1. As PARTES comprometem-se a envidar os seus melhores 

esforços no sentido de solucionar amigavelmente qualquer 

dúvida, controvérsia ou questão decorrente das obrigações 

assumidas pelas PARTES no presente COBTRATO-PROMESSA 

ou no contrato de arrendamento ora prometido. ------------------  

2. Bão sendo possível alcançar uma solução amigável num 

prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que a 

PARTE mais diligente notificou a outra PARTE por carta 
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registada para tal fim, todos os diferendos resultantes do 

presente COBTRATO-PROMESSA ou do contrato de 

arrendamento ora prometido serão resolvidos definitivamente 

de acordo com os Regulamentos do Centro de Arbitragem da 

Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, também 

designado por Centro de Arbitragem Comercial, por três 

árbitros nomeados de acordo com esses Regulamentos. ---------  

3. O tribunal arbitral terá os mais amplos poderes para fixar 

uma indemnização a pedido de uma das PARTES, no caso de a 

outra PARTE recorrer à arbitragem com a intenção de retardar 

qualquer pagamento ou o cumprimento de qualquer obrigação 

decorrente do presente COBTRATO-PROMESSA ou do contrato 

de arrendamento ora prometido. ------------------------------------  

4. As PARTES comprometem-se a prestar toda a colaboração 

necessária aos árbitros e a submeter-se às regras do processo 

escolhidas pelos árbitros. -------------------------------------------  

5. A arbitragem terá lugar em Lisboa e o tribunal arbitral 

deverá proferir a sentença arbitral dentro de um prazo não 

superior a um ano a contar da data da sua constituição, i.e. da 

data em que o terceiro árbitro aceitou a sua designação.  ------  

6. O tribunal arbitral poderá ser assistido pelos peritos 

técnicos que considere conveniente designar. ---------------------  

7. A presente cláusula não impede qualquer das PARTES de 
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recorrer aos tribunais judiciais a fim de serem decretadas 

providências cautelares.  --------------------------------------------  

Feito em triplicado, a 6 de Bovembro de 2009, em Trancoso. --  

A PRIMEIRA COBTRAEBTE ----------------------------------------  

O SEGUBDO COBTRAEBTE"  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar por maioria, com os 

votos contra dos senhores vereadores do Partido Socialista,  

com o fundamento que manifestaram a quando da 

constituição da parceria público-privada. ------------------------  

*A35*  Concessão de Poderes para Subscrever Carta de Conforto /  

Aprovação do Contrato de Arrendamento e Outorga de 

Escritura:  -------------------------------------------------------------  

Na sequência da aprovação da minuta da Carta de Conforto, 

reproduzida nesta acta para os devidos efeitos, a Câmara 

Municipal deliberou conferir ao senhor Presidente da Câmara 

poderes para a subscrever, bem como para intervir na 

celebração da escritura a que a mesma diz respeito .  ------------  

*A36*  Acção Administrativa Comum - Processo nº 

627/09.5BECTB:  Em seguida foi presente o ofício número 

3946, da Secretaria, entrado nesta Câmara em 13 do passado 

mês de Outubro, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo 

Branco, a citar o Município, no prazo de 30 dias para contestar,  

querendo, a acção acima identificada, cujo autor é Civifran - 
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Construções, Limitada. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou contestar, constituindo-se 

mandatário o senhor doutor Castanheira 0eves. ----------------  

*A37*  Apresentação do Relatório de Avaliação do Prédio 

Destinado à Construção do Museu Judaico / Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso:  -------------------------------------  

A Câmara Municipal, face à absoluta necessidade de se 

proceder à aquisição do terreno destinado à implantação do 

Museu Judaico / Centro de Interpretação Isaac Cardoso, em 

Trancoso, deliberou notificar os respectivos proprietários, 

fazendo-lhe uma proposta concreta de aquisição por via do 

direito privado, nos termos do disposto no artigo 11º do 

Código das Expropriações. - ----------------------------------------  

O preço a propor será o constante do relatório elaborado pelo 

perito da lista oficial,  relatório este que se anexa. --------------  

Mais foi deliberado informar os proprietários de que a recusa 

ou falta de resposta no prazo de 20 dias ou de interesse na 

contraproposta, confere de imediato, à Autarquia, a faculdade 

de requerer a declaração de utilidade pública, nos termos do 

Código das Expropriações. ------------------------------------------  

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

*A38*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3691, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 24 do passado mês 
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de Setembro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a 

solicitar transporte para uma criança e um adulto se deslocar a 

consulta ao Hospital da 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. -----------  

*A39*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3949, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 

de Outubro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar  

transporte para a equipa de veteranos se deslocar a Foz Côa. --- 

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação.". ----------------------------------------------------------  

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

*A40*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3963, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 13 do passado mês 

de Outubro, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves a solicitar transporte para a piscina de Vila Franca de 5 

alunos com NEE. ------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes. A reunião para ratificação." --------  
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A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A41*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4003, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 15 do passado mês 

de Outubro, da TEGEC - Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, EEM, a solicitar transporte 

para o Grupo de Cantares da Sequeira. -----------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes. A reunião para ratificação." --------  

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

*A42*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4022, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês 

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

solicitar transporte para a secção de basquetebol. ----------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."- --------------------------------------------------------- - 

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

*A43*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4024, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do passado mês 

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

solicitar transporte para a Fátima com utentes da instituição. ---  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 
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"Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho, não 

tendo votado o senhor Presidente da Câmara e o senhor 

vereador João Carvalho. --------------------------------------------  

*A44*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4026, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do passado mês 

de Outubro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar  

transporte para a equipa de seniores se deslocar a Ponte do 

Abade. ------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A45*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4027, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do passado mês 

de Outubro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar  

transporte para a equipa de iniciados se deslocar a Santa 

Comba.  ----------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 
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informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A46*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4139, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês 

de Outubro, do Grupo Desportivo de Trancoso a solicitar  

transporte para a equipa de infantis se deslocar a Vilar 

Formoso. ---------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

"Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A47*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4166, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado mês 

de Outubro, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca a 

solicitar transporte de alunos ao corta-mato e magusto. ---------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A48*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4167, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado mês 



 
 

Acta  n . º    21  /  2009 .    Reunião  de    05 -11 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

de Outubro, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca a 

solicitar transporte de alunos do pré-escolar ao magusto. -------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação."- ----------------------------------------------------------  

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

*A49*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4189, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 29 do passado mês 

de Outubro, do Grupo Coral Canto da Alma a solicitar 

transporte para encontro de coros em Troviscal,  Oliveira do 

Bairro. -----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

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

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

*A50*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4190, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 8 do passado mês 

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

solicitar transporte para a secção de basquetebol. ----------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

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

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. --------- — 

*A51*  Oferta de Material: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 3987, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

14 do passado mês de Outubro, da Casa do Pessoal da RTP a 

solicitar a cedência de lembrança aos participantes no 

tradicional Magusto que se vai realizar em Trancoso. ------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

"Oferecer as lembranças que se encontram disponíveis - 1 

desdobrável, 1 postal e um saco por cada participante. A 

reunião para ratificação." -------------------------------------------  

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

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: --------------------------------------------------------------------  

*A52*  Garantia de Transportes que permitam a realização das 

actividades desportivas do concelho:  -----------------------------  

A Câmara Municipal, reconhecendo a necessidade de garantir o 

normal funcionamento das actividades desportivas promovidas 

pelas Associações do Concelho, bem como as integradas no 

Desporto Escolar, deliberou suportar as despesas resultantes 

do transporte dos atletas envolvidos nas citadas actividades. --  
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*A53*  Estrada Municipal Trancoso - Aldeia Velha:  -------------------  

Em seguida os Serviços Técnicos informaram a Câmara que a 

empreitada foi consignada no dia 02-09-2009, sendo de 45 dias 

o prazo de execução. -------------------------------------------------  

Solicita agora o adjudicatário uma prorrogação do prazo em 30 

dias, a título gracioso, por motivos de conveniência de meios 

humanos e materiais da empresa. -----------------------------------  

Em obra decorrem, e em bom ritmo, os trabalhos de 

pavimentação (camada de regularização). -------------------------  

Estes serviços não vêm nenhum inconveniente na pretensão 

apresentada pelo adjudicatário. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não ver inconveniente. ---------  

*A54*  Passeios em Trancoso (Rua Dr. António Fonseca, Rua 

Cônsul Ribeiro de Melo e Rua Dr. Silva Matos - Auto de 

Medição número 2:  Em seguida foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, 

informando que o auto em epígrafe, elaborado pela firma Eliseu 

e Filhos, Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 12.784,19 euros. --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A55*  Construção do Parque de Lazer (Urbanização Quinta do 

Conde: Em seguida os Serviços Técnicos informaram a Câmara 
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que a obra em epígrafe foi consignada em 14-10-2008, tendo 

um prazo de execução de 300 dias e já tendo sido prorrogado 

por cinquenta dias a qual foi concedida graciosamente, dado 

que a obra, de acordo com o plano de trabalhos, já devia estar  

concluída em 29-09-2009, atendendo ao facto que a mesma esta 

longe de ser concluída, deveria o empreiteiro ter solicitado uma 

prorrogação, a qual até a presente data ainda não foi requerida. 

Entende-se que o empreiteiro devera apresentar um novo plano 

de trabalhos, com um prazo de execução razoável, o qual deve 

ser cumprido na integra, sob pena de lhe serem aplicadas 

multas pelo não cumprimento dos prazos por si estabelecidos 

no novo plano de trabalhos. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou solicitar ao empreiteiro novo 

plano de trabalhos. ---------------------------------------------------  

*A56*  Construção da Zona Verde da Urbanização de Santa Maria: 

Auto de Medição número 3: Em seguida foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado pela 

firma Imobiliária Trancosense, Limitada, está em conformidade 

com os trabalhos executados, no valor de 43.042,90 euros. -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A57*  Beneficiação de Instalações Desportivas (Pavilhão 
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Multiusos) - Auto de Medição número 1: Em seguida foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pela firma Alberto Martins de Mesquita & Filhos, está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

144.858,30 euros. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A58*  Transferência de Duodécimo do IRS: Em seguida, foi 

presente o ofício 4173, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 5 do corrente mês de Novembro, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, a dar conta da posição 

tomada por unanimidade pelo Conselho Directivo da ANMP, 

sobre a não transferência do duodécimo do IRS de Outubro para 

os municípios e já transmitida ao senhor Ministro das Finanças.  

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

*A59*  Extensão de Saúde na Cogula - Encerramento:  Em seguida, 

foi presente o requerimento 4084, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 22 do passado mês de Outubro, do Centro de 

Saúde Trancoso a dar conta que existindo uma falta de recursos 

humanos relativamente ao pessoal médico, neste Centro de 

Saúde, houve necessidade de reorganizar os serviços e de 

encerrar a Extensão de Saúde na Cogula, pelo que a prestação 
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dos Cuidados de Saúde a essa população será efectuada na Sede 

do Centro de Saúde, em Trancoso, a fim de se assegurar a 

acessibilidade, a qualidade e a continuidade desses cuidados. -- 

Contudo, não excluímos a hipótese de no futuro, quando o 

quadro de pessoal médico estiver completo, esta extensão poder 

vir a ser reaberta. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à 

ULS a abertura da extensão de Cogula, cujo encerramento 

não se aceitar até pelo recente reforço do Dr. Rui Teixeira, 

vindo de Pinhel.  -----------------------------------------------------  

*A60*  Pagamento de Quotas de Condomínios:  Em seguida, foi 

presente o requerimento da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 15 do passado mês de Maio, da Administração do 

Bloco 3 no Bairro Senhor dos Aflitos em Trancoso, a solicitar o 

pagamento de 54,93 euros -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou para a quota. --------------------  

*A61*  Lei nº 31/2009, 3 de Julho: Em seguida os Serviços Técnicos 

informaram a Câmara que entrou em vigor no dia 1 de 

Novembro a Lei nº 31/2009, de 3 de Julho, a qual aprova o 

regime jurídico que estabelece a qualificação profissional 

exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição 

de projectos, pela fiscalização de obra e pela direcção de obra e 

que estabelece no seu artigo 5º que a administração pública 



 
 

Acta  n . º    21  /  2009 .    Reunião  de    05 -11 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

deve dotar os seus quadros de funcionários com trabalhadores 

com qualificação adequada para apreciar e analisar um 

projecto. Após leitura da citada Lei e do cruzamento com o 

Decreto-Lei nº 176/98, de 3 de Julho, designadamente o 

disposto no nº4 do artigo 42, concluo que será necessária a 

intervenção do arquitecto no processo de elaboração ou 

avaliação dos projectos e planos. -----------------------------------  

Assim sendo, é meu entendimento que deveria a Câmara dotar a 

Divisão de Licenciamento de Obras Particulares e Loteamentos 

de um Arquitecto para poder avaliar os projectos de 

arquitectura. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com este 

entendimento, considerando que a apreciação dos projectos 

subscritos por arquitectos deveriam ser apreciados pelo 

arquitecto Tiago, que assim passará para este efeito a 

integrar a referida Divisão de Licenciamento de Obras 

Particulares e Loteamentos. ----------------------------------------  

Dar conhecimento desta deliberação ao engenheiro Vítor, 

engenheiro Mendes e ao Gestor de Procedimento que deverá 

assegurar esta tramitação. ------------------------------------------  

*A62*  Obras Particulares - Licença para Reconstrução e 

Ampliação de uma Habitação: Em seguida, foi presente o 

requerimento 656, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara 
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em 8 do passado mês de Outubro, de Jorge Martins da Cruz, 

residente em Palhais, a expor o seguinte: --------------------------  

"Em 25-09-09 pelo vosso ofício nº 3378, foram-me solicitados 

os diferentes projectos de especialidades, referentes ao pedido 

de um licenciamento para reconstrução e ampliação de uma 

habitação sita na localidade de Palhais. --------------------------  

Assim informa que os mesmos se encontram junto ao projecto 

de arquitectura, desde a entrada do mesmo, na secretaria dos 

serviços técnicos, dessa Câmara Municipal, solicitando o 

despacho do projecto e passada a licença para a reconstrução 

e ampliação da habitação acima referida. -------------------------  

Os serviços técnicos da Câmara informaram que o requerente 

iniciou a obra que o presente processo pretende licenciar, 

conforme comprova a cópia da informação do fiscal de obras.  

Os confinantes, após consulta do processo, contestaram os 

direitos de propriedade do requerente relativamente ao pátio 

constante na certidão de teor da C.R.P. ---------------------------  

Os serviços aconselharam, a apresentar ao processo uma 

exposição, não tendo estes, até ao momento procedido nesse 

sentido. ----------------------------------------------------------------  

Apreciado o projecto de arquitectura, verificou-se que o mesmo 

cumpre cabalmente as condicionantes constantes no P.D.M., 

R.G.E.U., e demais normas legais e regulamentares em vigor, 
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pelo que estes serviços não vêm inconveniente no seu 

deferimento. -----------------------------------------------------------  

Caso a Câmara defira o processo, deverá o requerente 

apresentar os diversos projectos das especialidades, 

identificados na Portaria n.º 232/08 de 11 de Março, num 

prazo de seis meses a contar da notificação, de acordo com o 

que determina o artigo 20° da Lei n.º 60/07 de 4 de Setembro, 

que altera o D.L. n° 555/99 de 16 de Dezembro.------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho:  

"Uma vez que se encontra aprovado o projecto de arquitectura, 

conforme despacho e constatando-se a entrega das 

especialidades, que segundo a Lei, não têm que ser analisadas, 

defiro o respectivo licenciamento, devendo nos termos da Lei 

este despacho ser objecto de ratificação na próxima reunião do 

executivo". -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar nos precisos termos 

do despacho. ----------------------------------------------------------  

*A63*  Transporte Escolar: Em seguida foi presente informação a dar 

conta que na sequência da carta apresentada por Aristides 

Nobre de Jesus, referente ao transporte escolar dos alunos do 

pré-escolar e 1º ciclo a frequentar os estabelecimentos de 

ensino de Palhais e Reboleiro, informa que os respectivos 

percursos fazem parte do Plano de Transportes para vigorar no 



 
 

Acta  n . º    21  /  2009 .    Reunião  de    05 -11 -2009  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

presente ano lectivo. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal atendendo a que os circuitos existentes 

não permitem efectuar estes transportes, mas como se visualiza 

a perspectiva de até ao fim do 1º trimestre isso será resolvido.   

Assim, deliberou que, se deve pagar os transportes até 

Dezembro, assim se adjudicando o serviço pelo preço de 69 

euros por dia desde o inicio do ano lectivo até final de 

Dezembro do corrente ano a Aristides 0obre dos Santos dado 

não ter sido possível encontrar outro prestador de serviço. ----  

*A64*  Em seguida, foi presente o requerimento 4069, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 20 do passado mês de 

Outubro, de Táxi Vieirinha, Limitada, a contra propor o preço 

de 45 euros por dia, para a extensão do transporte à CERCIG da 

Guarda. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar a Táxi Vieirinha, 

Limitada pelo preço de 45 euros por dia. -------------------------  

*A65*  Em seguida, foi presente o requerimento 4308, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês de 

Novembro, da Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, a propor o 

preço de 30 euros por dia, a que acresce o IVA, para o 

transporte dos alunos da Escola do 1º Ciclo para o 

Agrupamento de Escolas.  -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o referido 
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transporte pelo preço apresentado com efeitos desde o dia 16 

de Setembro de 2009. ------------------------------------------------  

*A66*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A67*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A68*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17.30 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:  


