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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2010. ---------  

*A1*  Aos 24 dias do mês de Maio do ano 2010, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues, João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador, António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco. ------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

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

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

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

deliberou por unanimidade, aprovar as actas das reuniões de 27 

do passado mês de Abril e 11 do corrente mês de Maio, 

dispensando as suas leituras em virtude destas terem sido 

antecipadamente distribuídas a todos os membros da Câmara e 

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

diploma atrás citado, as actas ora aprovadas, sejam afixadas no 
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átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. ----------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 95 datado de 21 do corrente mês de Maio e que 

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

- Operações Orçamentais: 377.920,95 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 359.941,69 €. ----------------  

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

*A5*  Intervenções: Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para perguntar se, relativamente à 

RAADE de Esporões, era, expectável, a sua concretização a 

curto prazo. ------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu afirmando que a 

Câmara Municipal, iria lançar, em breve o concurso. ------------  

ORDEM DO DIA 

*A6*  Análise, Discussão e Votação das Propostas de Minutas dos 

Contratos de Arrendamento no âmbito da Parceria Público 

Privada:  ---------------------------------------------------------------  

Em seguida foram presentes as propostas de minutas relativas 

aos Contratos de Arrendamento referidos em epígrafe: ----------  

CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO 

HABITACIONAIS ----------------------------------------------------  

E�TRE, ---------------------------------------------------------------  
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PACETEG, S.A. , sociedade comercial anónima, com sede na 

Avenida Calouste Gulbenkian, nº14, na Freguesia de Santa 

Maria, Concelho de Trancoso, com o capital social de € 

100.000,00 (cem mil euros), pessoa colectiva número 508 521 

920, registada na Conservatória do Registo Comercial de 

Trancoso, com o número 508 521 920, devidamente 

representada pelos seus Administradores, FERNANDO JORGE 

DOS SANTOS COSTA, casado, natural da freguesia de São 

Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, portador do BI n.º  

2048172, emitido a 19/04/2007 pelo Arquivo de Identificação 

de Guarda, contribuinte fiscal n.º 118 422 324, residente na 

Rua Padre António Vieira, nº10, em Trancoso, JOSÉ 

EDUARDO LOUREIRO DA SILVA, casado, natural da 

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

pelo Arquivo de Identificação de Guarda, contribuinte fiscal n.º  

171 398 050, residente na Av. Primeiro de Maio, nº1, São 

Romão, concelho de Seia, com os poderes necessários para o 

presente acto, doravante abreviadamente designada por 

“PRIMEIRA CONTRAENTE”, --------------------------------------  

O MU�ICÍPIO DE TRA�COSO ,  pessoa colectiva de direito 

público n.º 501 143 726, com sede na Praça do Município, em 

Trancoso, devidamente representado pela Presidente da Câmara 

de Trancoso, JÚLIO JOSÉ SARAIVA SARMENTO, natural de 
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Moçambique, portador do BI 4922075, emitido a 30/06/2000 

pelo Arquivo de Identificação de Guarda, contribuinte fiscal n.º  

120 079 232, residente na Rua Dr. Elias Lipiner, nº63, em 

Trancoso, doravante abreviadamente designado por 

“SEGUNDO CONTRAENTE”, --------------------------------------  

Conjuntamente designadas por “PARTES”. ------------------------  

É livre, esclarecidamente e de boa fé celebrado o presente 

Contrato de Arrendamento para Fins �ão Habitacionais (o 

“CO�TRATO”), do qual o documento anexo faz parte 

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

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

A PRIMEIRA CONTRAENTE é titular do prédio rústico 

situado em Picoto, freguesia de Vila Franca das Naves, 

concelho de Trancoso, inscrito na matriz predial respectiva, sob 

o artigo 1244, e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Trancoso, sob o número 1827 da referida freguesia; do 

prédio rústico situado em Picoto, freguesia de Vila Franca das 

Naves, concelho de Trancoso, inscrito na matriz predial 

respectiva, sob o artigo 1243, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Trancoso, sob o número 1815 da referida 

freguesia; do prédio rústico situado em Picoto, freguesia de 

Vila Franca das Naves, concelho de Trancoso, inscrito na 

matriz predial respectiva, sob o artigo 1237, e descrito na 
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Conservatória do Registo Predial de Trancoso, sob o número 

1599 da referida freguesia; do prédio rústico situado em Picoto, 

freguesia de Vila Franca das Naves, concelho de Trancoso, 

inscrito na matriz predial respectiva, sob o artigo 1242, e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Trancoso, sob 

o número 1820 da referida freguesia; do prédio rústico situado 

em Picoto, freguesia de Vila Franca das Naves, concelho de 

Trancoso, inscrito na matriz predial respectiva, sob o artigo 

1240, e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso, sob o número 278 da referida freguesia, onde foi 

edificado o Centro Cultural de Vila Franca das Naves, isento de 

licença de utilização conforme deliberação tomada pela Câmara 

Municipal de Trancoso, adiante simplesmente designado por 

“ESTABELECIMENTO. ---------------------------------------------  

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

Pelo CONTRATO a PRIMEIRA CONTRAENTE dá de 

arrendamento ao SEGUNDO CONTRAENTE e este, por sua 

vez, toma de arrendamento o ESTABELECIMENTO, que se 

destina ao Centro Cultural de Vila Franca das Naves, com 

espaços para exposições e eventos, auditório e cine-teatro, pólo 

multimédia e biblioteca. ---------------------------------------------  

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

1.O SEGUNDO CONTRAENTE obriga-se a pagar à PRIMEIRA 
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CONTRAENTE uma renda mensal no montante de € 16.258,24€ 

(dezasseis mil,  duzentos e cinquenta e oito euros e vinte e 

quatro cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, 

actualizada anualmente nos termos do número 3. desta cláusula.  

2.As rendas mensais devidas ao abrigo do CONTRATO vencer-

se-ão no primeiro dia útil do mês a que disserem respeito, 

devendo ser pagas na sede da PRIMEIRA CONTRAENTE ou no 

local que esta indicar para esse efeito ou através de depósito ou 

transferência para a conta bancária com o NIB 

003508250001960933058, aberta em nome da PRIMEIRA 

CONTRAENTE no Banco Caixa Geral de Depósitos, balcão de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

3.O SEGUNDO CONTRAENTE 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 anexo ao CONTRATO e a 

dele fazer parte integrante. ------------------------------------------  

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

O pagamento da renda mensal estipulada na cláusula terceira 

vence-se no dia 1 de Junho de 2010. -------------------------------  

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

O CONTRATO é celebrado por um prazo de 24 (vinte e quatro) 

anos, a contar da data da respectiva celebração, renovável por 
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períodos iguais e sucessivos de 5 (cinco) anos, caso não seja 

denunciado por qualquer dos CONTRAENTES com a 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias do respectivo termo.  

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

A PRIMEIRA CONTRAENTE obriga-se a assegurar a 

conservação e a manutenção do ESTABELECIMENTO de tal 

forma que este possa manter o nível de qualidade adequado à 

sua utilização e ao seu estado de conservação requeridos pelos 

fins do CONTRATO, com ressalva das deteriorações inerentes 

a um uso prudente e ao decurso do tempo. -------------------------  

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

No caso de alguma das PARTES violar alguma das obrigações 

por si assumidas no CONTRATO, designadamente as 

obrigações referentes ao pagamento das retribuições 

estipuladas, e não sanar o respectivo incumprimento no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data do envio de uma notif icação 

por carta registada com aviso de recepção comunicando o 

incumprimento, terá a outra PARTE o direito de resolver o 

CONTRATO e de exigir à PARTE inadimplente o pagamento, a 

título de cláusula penal, uma indemnização equivalente ao 

montante global das rendas correspondentes a todo o período de 

duração inicial do CONTRATO. ------------------------------------  

-----------------------Cláusula Oitava -------------------------------  
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O estabelecido no CONTRATO só pode ser revogado, alterado 

ou aditado por acordo escrito de ambas as PARTES. -------------  

-----------------------Cláusula �ona---------------------------------  

Toda e qualquer comunicação entre as PARTES deverá sempre 

ser efectuada por documento escrito dirigido à outra através de 

carta registada, telefax ou mensagem electrónica para os 

seguintes endereços, salvo quando qualquer das PARTES 

notifique previamente a outra, pela mesma forma, para fazê-lo 

para novo endereço: --------------------------------------------------  

PRIMEIRA CONTRAENTE -----------------------------------------  

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

Morada: Avenida Calouste Gulbenkian, nº14 ----------------------  

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

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

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

SEGUNDA CONTRAENTE: -----------------------------------------  

MU�ICÍPIO DE TRA�COSO -------------------------------------  

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

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

Fax: 271 812 189 -----------------------------------------------------  

E-mail: geral@cm-trancoso.pt 

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

1.As PARTES comprometem-se a envidar os seus melhores 
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esforços no sentido de solucionar amigavelmente qualquer 

dúvida, controvérsia ou questão decorrente das obrigações 

assumidas pelas PARTES no CONTRATO. ------------------------  

2.Não 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 CONTRATO 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 CONTRATO. -----------------------------------------  

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, correspondendo 
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esta à 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 f im de serem decretadas 

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

Feito em triplicado, aos 1 dias de Junho de 2010, em Trancoso,  

A PRIMEIRA CONTRAENTE ---------------------------------------  

O SEGUNDO CONTRAENTE ---------------------------------------  

-----------------------PLANOS DE RENDAS ------------------------  

-------------------(Valores em Euros sem IVA)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Centro Cultural de Vila Franca das Naves -------------------------  

 
Taxa de 

Actualização 
Anual 

Nº Meses 
Renda 
Mensal 

Renda 
Anual 

2010 0,00% 7 6.258,24 113.807,68 

2011 1,00% 12 16.420,82 197.049,87 

2012 1,00% 12 16.585,03 199.020,37 

2013 1,00% 12 16.750,88 201.010,57 

2014 1,00% 12 16.918,39 203.020,68 

2015 1,00% 12 17.087,57 205.050,88 

2016 1,00% 12 17.258,45 207.101,39 

2017 1,00% 12 V.431,03 209.172,41 

2018 1,00% 12 17.605,34 211264,13 

2019 1,00% 12 17.781,40 213.376,77 

2020 1,00% 12 17.959,21 215.510,54 

2021 1,00% 12 18.138,80 217.665,64 

2022 1,00% 12 18.320,19 219.842,30 
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2023 1,00% 12 18.503,39 222.040,72 

2024 1,00% 12 18.688,43 224.261,13 

2025 1,00% 12 18.875,31 226.503,74 

2026 1,00% 12 B.064,07 228.768,78 

2027 1,00% 12 19.254,71 231056,47 

2028 1,00% 12 19.447,25 233.367,03 

2029 1,00% 12 19.641,73 235.700,70 

2030 1,00% 12 19.838,14 238.057,71 

2031 1,00% 12 20.036,52 240.438,29 

2032 1,00% 12 20.236,89 242.842,67 

2033 1,00% 12 20.439,26 245.271,10 

2034 1,00% 8 20.643,65 165.149,21 

5.346.350,79 
 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO 

HABITACIONAIS ----------------------------------------------------  

E�TRE, ---------------------------------------------------------------  

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

Avenida Calouste Gulbenkian, nº14, na Freguesia de Santa 

Maria, Concelho de Trancoso, com o capital social de € 

100.000,00 (cem mil euros), pessoa colectiva número 508 521 

920, registada na Conservatória do Registo Comercial de 

Trancoso, com o número 508 521 920, devidamente 

representada pelos seus Administradores, FERNANDO JORGE 

DOS SANTOS COSTA, casado, natural da freguesia de São 

Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, portador do BI n.º  

2048172, emitido a 19/04/2007 pelo Arquivo de Identificação 

de Guarda, contribuinte fiscal n.º 118 422 324, residente na 
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Rua Padre António Vieira, nº10, em Trancoso, JOSÉ 

EDUARDO LOUREIRO DA SILVA, casado, natural da 

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

pelo Arquivo de Identificação de Guarda, contribuinte fiscal n.º  

171 398 050, residente na Av. Primeiro de Maio, nº1, São 

Romão, concelho de Seia, com os poderes necessários para o 

presente acto, doravante abreviadamente designada por 

“PRIMEIRA CONTRAENTE”, --------------------------------------  

O MU�ICÍPIO DE TRA�COSO ,  pessoa colectiva de direito 

público n.º 501 143 726, com sede na Praça do Município, em 

Trancoso, devidamente representado pela Presidente da Câmara 

de Trancoso, JÚLIO JOSÉ SARAIVA SARMENTO, natural de 

Moçambique, portador do BI 4922075, emitido a 30/06/2000 

pelo Arquivo de Identificação de Guarda, contribuinte fiscal n.º  

120 079 232, residente na Rua Dr. Elias Lipiner, nº63, em 

Trancoso, doravante abreviadamente designado por 

“SEGUNDO CONTRAENTE”, --------------------------------------  

Conjuntamente designadas por “PARTES”. ------------------------  

É livre, esclarecidamente e de boa fé celebrado o presente 

Contrato de Arrendamento para Fins �ão Habitacionais (o 

“CO�TRATO”), do qual o documento anexo faz parte 

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

-----------------------Cláusula Primeira ----------------------------  
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A PRIMEIRA CONTRAENTE é titular do direito de superfície 

sobre o prédio rústico sito em Parque, freguesia de Trancoso 

(São Pedro), concelho de Trancoso, inscrito na matriz predial 

respectiva, sob o artigo 1445, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Trancoso, sob o número 1484 da referida 

freguesia, onde foi edificado o Campo da Feira, isento de 

licença de utilização conforme deliberação tomada pela Câmara 

Municipal de Trancoso, adiante simplesmente designado por 

“ESTABELECIMENTO. ---------------------------------------------  

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

Pelo CONTRATO a PRIMEIRA CONTRAENTE dá de 

arrendamento ao SEGUNDO CONTRAENTE e este, por sua 

vez, toma de arrendamento o ESTABELECIMENTO, que se 

destina ao Campo da Feira, espaço para exposições, afixação de 

painéis publicitários, certames, eventos artísticos, 

parqueamento colectivo descoberto para viaturas, mercados 

semanais e feira anual. -----------------------------------------------  

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

1.O SEGUNDO CONTRAENTE obriga-se a pagar à PRIMEIRA 

CONTRAENTE uma renda mensal no montante de € 31.284,14 

(trinta e um mil, duzentos e oitenta e quatro euros e catorze 

cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, actualizada 

anualmente nos termos do número 3. desta cláusula. -------------  
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2.As rendas mensais devidas ao abrigo do CONTRATO vencer-

se-ão no primeiro dia útil do mês a que disserem respeito, 

devendo ser pagas na sede da PRIMEIRA CONTRAENTE ou no 

local que esta indicar para esse efeito ou através de depósito ou 

transferência para a conta bancária com o NIB 003508250001960933058, 

aberta em nome da PRIMEIRA CONTRAENTE no Banco Caixa Geral 

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

3.O SEGUNDO CONTRAENTE 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 anexo ao CONTRATO e a 

dele fazer parte integrante. ------------------------------------------  

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

O pagamento da renda mensal estipulada na cláusula terceira 

vence-se no dia 1 de Junho de 2010. -------------------------------  

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

O CONTRATO é celebrado por um prazo de 24 (vinte e quatro) 

anos, a contar da data da respectiva celebração, renovável por 

períodos iguais e sucessivos de 5 (cinco) anos, caso não seja 

denunciado por qualquer dos CONTRAENTES com a 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias do respectivo termo.  

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

A PRIMEIRA CONTRAENTE obriga-se a assegurar a 
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conservação e a manutenção do ESTABELECIMENTO de tal 

forma que este possa manter o nível de qualidade adequado à 

sua utilização e ao seu estado de conservação requeridos pelos 

fins do CONTRATO, com ressalva das deteriorações inerentes 

a um uso prudente e ao decurso do tempo. -------------------------  

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

No caso de alguma das PARTES violar alguma das obrigações 

por si assumidas no CONTRATO, designadamente as 

obrigações referentes ao pagamento das retribuições 

estipuladas, e não sanar o respectivo incumprimento no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data do envio de uma notif icação 

por carta registada com aviso de recepção comunicando o 

incumprimento, terá a outra PARTE o direito de resolver o 

CONTRATO e de exigir à PARTE inadimplente o pagamento, a 

título de cláusula penal, uma indemnização equivalente ao 

montante global das rendas correspondentes a todo o período de 

duração inicial do CONTRATO. ------------------------------------  

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

O estabelecido no CONTRATO só pode ser revogado, alterado 

ou aditado por acordo escrito de ambas as PARTES. -------------  

-----------------------Cláusula �ona---------------------------------  

Toda e qualquer comunicação entre as PARTES deverá sempre 

ser efectuada por documento escrito dirigido à outra através de 
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carta registada, telefax ou mensagem electrónica para os 

seguintes endereços, salvo quando qualquer das PARTES 

notifique previamente a outra, pela mesma forma, para fazê-lo 

para novo endereço: --------------------------------------------------  

PRIMEIRA CONTRAENTE -----------------------------------------  

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

Morada: Avenida Calouste Gulbenkian, nº14 ----------------------  

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

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

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

SEGUNDA CONTRAENTE: -----------------------------------------  

MU�ICÍPIO DE TRA�COSO -------------------------------------  

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

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

Fax: 271 812 189 -----------------------------------------------------  

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

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

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 CONTRATO. ------------------------  

2. Não sendo possível alcançar uma solução amigável num 

prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data em que a 
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PARTE mais diligente notificou a outra PARTE por carta 

registada para tal fim, todos os diferendos resultantes do 

CONTRATO 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 CONTRATO. -----------------------------------------  

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, 

correspondendo esta à 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 f im de serem decretadas 

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

Feito em triplicado, aos 1 dias de Junho de 2010, em Trancoso.  

A PRIMEIRA CONTRAENTE ---------------------------------------  

O SEGUNDO CONTRAENTE ---------------------------------------  

-----------------------PLANOS DE RENDAS ------------------------  

-------------------(Valores em Euros sem IVA)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

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

 
Taxa de 

Actualização 
Anual 

Nº Meses 
Renda 
Mensal 

Renda 
Anual 

2010 0,00% 7 31.284,14 218.988,98 

2011 1,00% 12 31.596,98 379.163,78 

2012 1,00% 12 31.912,95 382.955,41 

2013 1,00% 12 32.232,08 386.784,97 

2014 1,00% 12 32.554,40 390.652,82 

2015 1,00% 12 32.879,95 394.559,35 

2016 1,00% 12 33.208,75 398.504,94 

2017 1,00% 12 33.540,83 402.489,99 

2018 1,00% 12 33.876,24 406.514,89 

2019 1,00% 12 34.215,00 410.580,04 

2020 1,00% 12 34.557,15 414.685,84 

2021 1,00% 12 34.902,72 418.832,70 

2022 1,00% 12 35.251,75 423.021,02 

2023 1,00% 12 35.604,27 427.251,23 

2024 1,00% 12 35.960,31 431.523,75 

2025 1,00% 12 36.319,92 435.838,98 

2026 1,00% 12 36.683,11 440.197,37 

2027 1,00% 12 37.049,95 444.599,35 

2028 1,00% 12 37.420,45 449.045,34 

2029 1,00% 12 37.794,65 453.535,79 

2030 1,00% 12 38.172,60 458.071,15 
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2031 1,00% 12 38.554,32 462.651,86 

2032 1,00% 12 38.939,87 467.278,38 

2033 1,00% 12 39.329,26 471.951,17 

2034 1,00% 8 39.722,56 317.780,45 

10.287.459,56 
 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO 

HABITACIONAIS ----------------------------------------------------  

E�TRE, ---------------------------------------------------------------  

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

Avenida Calouste Gulbenkian, nº14, na Freguesia de Santa 

Maria, Concelho de Trancoso, com o capital social de € 

100.000,00 (cem mil euros), pessoa colectiva número 508 521 

920, registada na Conservatória do Registo Comercial de 

Trancoso, com o número 508 521 920, devidamente 

representada pelos seus Administradores, FERNANDO JORGE 

DOS SANTOS COSTA, casado, natural da freguesia de São 

Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, portador do BI n.º  

2048172, emitido a 19/04/2007 pelo Arquivo de Identificação 

de Guarda, contribuinte fiscal n.º 118 422 324, residente na 

Rua Padre António Vieira, nº10, em Trancoso, JOSÉ 

EDUARDO LOUREIRO DA SILVA, casado, natural da 

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

pelo Arquivo de Identificação de Guarda, contribuinte fiscal n.º  

171 398 050, residente na Av. Primeiro de Maio, nº1, São 
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Romão, concelho de Seia, com os poderes necessários para o 

presente acto, doravante abreviadamente designada por 

“PRIMEIRA CONTRAENTE”, --------------------------------------  

O MU�ICÍPIO DE TRA�COSO ,  pessoa colectiva de direito 

público n.º 501 143 726, com sede na Praça do Município, em 

Trancoso, devidamente representado pela Presidente da Câmara 

de Trancoso, JÚLIO JOSÉ SARAIVA SARMENTO, natural de 

Moçambique, portador do BI 4922075, emitido a 30/06/2000 

pelo Arquivo de Identificação de Guarda, contribuinte fiscal n.º  

120 079 232, residente na Rua Dr. Elias Lipiner, nº63, em 

Trancoso, doravante abreviadamente designado por 

“SEGUNDO CONTRAENTE”, --------------------------------------  

Conjuntamente designadas por “PARTES”. ------------------------  

É livre, esclarecidamente e de boa fé celebrado o presente 

Contrato de Arrendamento para Fins �ão Habitacionais (o 

“CO�TRATO”), do qual o documento anexo faz parte 

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

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

A PRIMEIRA CONTRAENTE é titular do prédio situado em 

Horta, freguesia de Trancoso (Santa Maria), concelho de 

Trancoso, inscrito na matriz predial respectiva, sob o artigo 

2639, e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso, sob o número 2103 da referida freguesia, onde foi 
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edificada a Central de Camionagem, isenta de licença de 

utilização conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal  

de Trancoso, adiante simplesmente designada por 

“ESTABELECIMENTO. ---------------------------------------------  

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

Pelo CONTRATO a PRIMEIRA CONTRAENTE dá de 

arrendamento ao SEGUNDO CONTRAENTE e este, por sua 

vez, toma de arrendamento o ESTABELECIMENTO, que se 

destina à Central de Camionagem, o qual se destina a recolha e 

estacionamento colectivo de veículos de transporte de 

passageiros e venda de bilhetes. ------------------------------------  

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

1.O SEGUNDO CONTRAENTE obriga-se a pagar à PRIMEIRA 

CONTRAENTE uma renda mensal no montante de € 24.524,29 

(vinte e quatro mil,  quinhentos e vinte e quatro euros e vinte e 

nove cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor, 

actualizada anualmente nos termos do número 3. desta cláusula. 

2.As rendas mensais devidas ao abrigo do CONTRATO vencer-

se-ão no primeiro dia útil do mês a que disserem respeito, 

devendo ser pagas na sede da PRIMEIRA CONTRAENTE ou no 

local que esta indicar para esse efeito ou através de depósito ou 

transferência para a conta bancária com o NIB 003508250001960933058 

aberta em nome da PRIMEIRA CONTRAENTE no Banco Caixa Geral 
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de Depósitos, balcão de Trancoso. -----------------------------------------------------  

3.O SEGUNDO CONTRAENTE 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 anexo ao CONTRATO e a 

dele fazer parte integrante. ------------------------------------------  

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

O pagamento da renda mensal estipulada na cláusula terceira 

vence-se no dia 1 de Junho de 2010. -------------------------------  

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

O CONTRATO é celebrado por um prazo de 24 (vinte e quatro) 

anos, a contar da data da respectiva celebração, renovável por 

períodos iguais e sucessivos de 5 (cinco) anos, caso não seja 

denunciado por qualquer dos CONTRAENTES com a 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias do respectivo termo.  

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

A PRIMEIRA CONTRAENTE obriga-se a assegurar a 

conservação e a manutenção do ESTABELECIMENTO de tal 

forma que este possa manter o nível de qualidade adequado à 

sua utilização e ao seu estado de conservação requeridos pelos 

fins do CONTRATO, com ressalva das deteriorações inerentes 

a um uso prudente e ao decurso do tempo. -------------------------  

-----------------------Cláusula Sétima-------------------------------  
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No caso de alguma das PARTES violar alguma das obrigações 

por si assumidas no CONTRATO, designadamente as 

obrigações referentes ao pagamento das retribuições 

estipuladas, e não sanar o respectivo incumprimento no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data do envio de uma notif icação 

por carta registada com aviso de recepção comunicando o 

incumprimento, terá a outra PARTE o direito de resolver o 

CONTRATO e de exigir à PARTE inadimplente o pagamento, a 

título de cláusula penal, uma indemnização equivalente ao 

montante global das rendas correspondentes a todo o período de 

duração inicial do CONTRATO. ------------------------------------  

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

O estabelecido no CONTRATO só pode ser revogado, alterado 

ou aditado por acordo escrito de ambas as PARTES. -------------  

-----------------------Cláusula �ona---------------------------------  

Toda e qualquer comunicação entre as PARTES deverá sempre 

ser efectuada por documento escrito dirigido à outra através de 

carta registada, telefax ou mensagem electrónica para os 

seguintes endereços, salvo quando qualquer das PARTES 

notifique previamente a outra, pela mesma forma, para fazê-lo 

para novo endereço: --------------------------------------------------  

PRIMEIRA CONTRAENTE -----------------------------------------  

PACETEG, S.A. ------------------------------------------------------  
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Morada: Avenida Calouste Gulbenkian, nº14 ----------------------  

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

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

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

SEGUNDA CONTRAENTE: -----------------------------------------  

MU�ICÍPIO DE TRA�COSO -------------------------------------  

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

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

Fax: 271 812 189 -----------------------------------------------------  

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

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

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 CONTRATO. ------------------------  

2. Não 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 

CONTRATO 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 
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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 CONTRATO. -----------------------------------------  

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, 

correspondendo esta à 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 f im de serem decretadas 

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

Feito em triplicado, aos 1 dias de Junho de 2010, em Trancoso.  

A PRIMEIRA CONTRAENTE ---------------------------------------  

O SEGUNDO CONTRAENTE ---------------------------------------  

-----------------------PLANOS DE RENDAS ------------------------  
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-------------------(Valores em Euros sem IVA)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Central de Camionagem ----------------------------------------------  

 
Taxa de 

Actualização 
Anual 

Nº Meses 
Renda 
Mensal 

Renda 
Anual 

2010 0,00% 7 24.524,29 171.670,01 

2011 1,00% 12 24.769,53 297.234,35 
2012 1,00% 12 25.017,22 300.206,70 
2013 1,00% 12 25.267,40 303.208,76 
2014 1,00% 12 25.520,07 306.240,85 
2015 1,00% 12 25.775,27 309.303,26 
2016 1,00% 12 26.033,02 312.396,29 
2017 1,00% 12 26.293,35 315.520,26 
2018 1,00% 12 26.556,29 318.675,46 
2019 1,00% 12 26.821,85  321.862,21 
2020 1,00% 12 27.090,07 325.080,84 
2021 1,00% 12 27.360,97 328.331,64 
2022 1,00% 12 27.634,58 331.614,96 
2023 1,00% 12 27.910,93 334.931,11 
2024 1,00% 12 28.190,04 338.280,42 
2025 1,00% 12 28.471,94 341.663,23 
2026 1,00% 12 28.756,65 345.079,86 
2027 1,00% 12 29.044,22 348.530,66 
2028 1,00% 12 29.334,66 352.015,96 
2029 1,00% 12 29.628,01 355.536,12 
2030 1,00% 12 29.924,29 359.091,48 
2031 1,00% 12 30.223,53 362.682,40 
2032 1,00% 12 30.525,77 366.309,22 
2033 1,00% 12 30.831,03 369.972,31 
2034 1,00% 8 31.139,34 249.114,69 

8.064.553,07  
 

A Câmara Municipal deliberou ratificar as presentes minutas, 

com os votos contra dos senhores vereadores do Partido 

Socialista. -------------------------------------------------------------  

*A7*  Rede de Abastecimento de Água e Drenagem de Esgotos de 

Moreira de Rei:  Seguidamente foi presente o requerimento 

número 1831, da Secretaria, que deu entrada nesta Câmara em 
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26 do corrente mês de Março, de ASCOP – Construção Civil e 

Obras Públicas, Limitada, a solicitar a suspensão dos trabalhos, 

com a justificação da impossibilidade de dar avanços aos 

trabalhos sem o devido parecer do IGESPAR - Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico. -----------  

A Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos desta 

Câmara informaram a Câmara que a empreitada em epígrafe foi 

consignada no dia 12 de Abril de 2010. ----------------------------  

No dia 13 de Abril de 2010, os serviços fizeram uma 

informação, a qual se anexa, onde sugeriam a elaboração de um 

auto de suspensão de trabalhos. Na informação produzida no 

dia 13 de Abril, foi transmitido a existência de uma informação 

elaborada pelo gabinete de arqueologia, a qual se desconhece 

se foi ou não transmitida à D.R.C.C/IGESPAR. -------------------  

Posteriormente, numa reunião onde esteve presente o Sr. Vice-

Presidente da Câmara, entendeu-se mandar a informação 

produzida pelo gabinete de arqueologia à D.R.C.C/IGESPAR, a 

qual, segundo se sabe, ainda não teve resposta. -------------------  

É entendimento dos serviços, que enquanto não forem 

esclarecidos a avaliação dos impactes, os trabalhos deveriam 

ser suspensos, de acordo com a alínea c) do artigo 365 do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro, devendo a suspensão ser formalizada 
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em auto. ----------------------------------------------------------------  

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

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

*A8*  Regime de Contratação Pública: Em seguida foi presente 

informação da Divisão de Planeamento, Licenciamento, 

Urbanismo e Ambiente a informar a Câmara que um dos 

aspectos relevantes do procedimento de ajuste directo diz 

respeito ao regime de restrições em matéria de escolha das 

entidades a convidar, os chamados limites trienais ao nível de 

escolha das entidades, quando o ajuste directo seja adoptado ao 

abrigo do critério do valor. ------------------------------------------  

O ponto 2, do artigo 113º do CCP, sob a epígrafe de "Escolha 

das entidade convidadas", preceitua que: --------------------------  

“Ponto 2- �ão podem ser convidadas a apresentar propostas 

entidades às quais a mesma entidade adjudicante já tenha 

adjudicado, no ano económico em curso ou nos dois anos 

económicos anteriores, na sequência de ajuste directo 

adoptado nos termos do disposto na alínea a) do artigo 19º, na 

alínea a) do nº 1 do artigo 20º ou na alínea a) do nº 1 do 
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artigo 21º, consoante o caso, propostas para a celebração de 

contratos cujo objecto seja constituído por prestações do 

mesmo tipo ou idênticas às do contrato a celebrar, e cujo preço 

contratual acumulado seja igual ou superior aos limites 

referidos naquelas alíneas."  -----------------------------------------  

Atendendo à inexistência de critérios legais para a classificação 

das "prestações do mesmo tipo ou idênticas", conceito este de 

conteúdo indeterminado e que tem gerado entendimentos 

diversos, sugere-se a adopção do vocabulário comum para os 

contratos públicos - CPV, o qual assenta numa estrutura de 

códigos em árvore, até nove algarismos, aos quais corresponde 

uma designação que descreve os fornecimentos, as obras ou os 

serviços objecto do contrato. O código numérico comporta 8 

algarismos e subdivide-se em: --------------------------------------  

- Divisões, identificados pelos dois primeiros algarismos 

do código; -----------------------------------------------------  

- Grupos, identificados pelos três primeiros algarismos do 

código; ---------------------------------------------------------  

- Classes, identificados pelos quatro primeiros algarismos 

do código; -----------------------------------------------------  

- Categorias, identificados pelos cinco primeiros 

algarismos do código. ----------------------------------------  

Cada um dos três algarismos finais acrescenta um grau de 
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precisão suplementar dentro de cada categoria. -------------------  

Em face do exposto e como a apreciação, em meu entender,  

competirá, antes de mais, ao órgão com competência para 

decidir contratar,  devendo a decisão ser fundamentada e 

sustentada, propõe-se que o conceito de prestações do mesmo 

tipo ou idênticas seja considerado como da mesma categoria de 

bens, serviços, obras ou outras prestações, por ser mais claro. 

Assim sendo, seriam os primeiros cinco algarismos do CPV a 

classificar a categoria de bens, serviços, obras e outras 

prestações. Refira-se que esta sugestão foi feita pela 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses. ---------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar com a proposta 

apresentada que se integra para todos os efeitos de direito, 

aderindo-se à proposta apresentada pelo serviços seus exactos 

termos. Em consequência desta proposta a informação dos 

serviços deverá mencionar os empreiteiros que se encontram 

impossibilitados de contratação, devendo esta informação 

acompanhar sempre as novas intenções de contratação. -------  

*A9*  Isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 1925, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 

24 do corrente mês de Maio, de Sérgio Alexandre Tomás Pires 

e Cátia Alexandra Lourenço Lopes, no estado civil de solteiros, 
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residentes ele na Prova e ela em Valcovo, contribuintes fiscais 

números 233805699 e 233791191, respectivamente, a solicitar a 

isenção referida em epígrafe, prevista no número 3 do artigo 

43º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-

Lei número 215/1989 de 1 de Junho, com a redacção do 

Decreto-Lei número 108/2008 de 26 de Junho, dado 

preencherem os requisitos enunciados na alínea a) do número 3 

do referido preceito legal, referente a um imóvel a adquirir 

para habitação própria e permanente, tipologia T4, sita no Beco 

das Violetas, lote 6, em Trancoso, freguesia de São Pedro, pelo 

valor de 130.000 euros. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos documentos 

juntos e da sua conformidade à Lei isentar de IMT, emitindo-

se a respectiva certidão. ---------------------------------------------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 1938, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 24 do corrente mês 

de Maio, de Bruno José Salvador Soares, residente em 

Trancoso, contribuinte fiscal número 226624285, a solicitar a 

isenção referida em epígrafe, prevista no número 3 do artigo 

43º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-

Lei número 215/1989 de 1 de Junho, com a redacção do 

Decreto-Lei número 108/2008 de 26 de Junho, dado 

preencherem os requisitos enunciados na alínea a) do número 3 
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do referido preceito legal, referente a um imóvel a adquirir 

para habitação própria e permanente, tipologia T4, sita no Beco 

das Violetas, lote 4, em Trancoso, freguesia de São Pedro, pelo 

valor de 130.000 euros. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos documentos 

juntos e da sua conformidade à Lei isentar de IMT, emitindo-

se a respectiva certidão. ---------------------------------------------  

+ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

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

*A11*  Obras Particulares: Seguidamente foi presente o requerimento 

número 310, da Secção de Obras Particulares, que deu entrada 

nesta Câmara em 27 do corrente mês de Maio, de Vítor Manuel 

Ferreira Domingues, residente em Trancoso, a solicitar obras 

de alteração e alteração da utilização de um prédio sito na Zona 

Industrial de Trancoso. -----------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informaram a Câmara que o requerente possui um 

edifício na zona industrial de Trancoso. ---------------------------  

A actual licença de utilização prevê uma utilização de "fabrico 

e venda de pastelaria, bolos secos e similares". -------------------  

Da leitura da planta de síntese de ordenamento do P.D.M., 

verifica-se que o lote situa-se em espaço industrial existente,  

que de acordo com o artigo 46° "caracteriza-se pela 
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permanência de instalações com funções industriais." -----------  

O requerente pretende alterar a utilização do edifício para uma 

unidade que integra três actividades diferentes, mas 

interdependentes. Ou seja, assador de leitões com posto de 

venda de produto acabado e restaurante. ---------------------------  

O requerente não refere os C.A.E.(s) das actividades a 

desenvolver. -----------------------------------------------------------  

Assim, se a actividade de assar leitões e venda directa tiver um 

C.A.E. de actividade industrial. não se vê inconveniente. -------  

Quanto á actividade de restauração, esta não se enquadra na 

definição do artigo do artigo 46° do P.D.M.. ----------------------  

No entanto, na zona definida em P.D.M. como espaço industrial 

existente, existem outros estabelecimentos licenciados no 

âmbito da legislação da restauração e bebidas. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir atento que se trata de 

uma zona empresarial dado que é admissível a existência de 

actividades de indústria, comerciais e de serviços. --------------  

*A12*  Comunicação Prévia para Conclusão da Construção de uma 

Habitação: Seguidamente foi presente o requerimento número 

419, da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta 

Câmara em 24 do corrente mês de Maio, de Sérgio António 

Sousa Dias, residente em Casas, na qualidade de proprietário 

do imóvel, sito no lugar de São Domingos, freguesia de São 
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Pedro, a informar, que a distância entre a fachada em causa e a 

do proprietário confinante mantém-se conforme o estipulado em 

loteamento, sendo a distância entre elas de 10m, mantendo 

assim que a qualidade urbana não seja prejudicada no seu 

conjunto. O muro de vedação em bloco com espessura de 20cm, 

foi construído dentro da minha propriedade e a sua distância ao 

edifício é de 4,80m. A linha de divisão dos lotes mantém-se na 

extremidade do muro garantindo o afastamento lateral de 5m a 

cada edifício, conforme representado em planta de localização 

em anexo. --------------------------------------------------------------  

A abertura de vãos nessa fachada foi proposta para garantir 

uma melhor iluminação natural e garantir melhor conforto 

térmico ao compartimento. ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar justificável a 

argumentação apresentada, verificando-se o afastamento 

lateral de 5 metros pelo que defere a comunicação prévia 

emitindo-se a licença. -----------------------------------------------  

*A13*  Apoios Complementares 2009/2010:  Em seguida foi presente a 

informação prestada pelo senhor vereador João Carvalho que de 

seguida se reproduz na íntegra: ‘Por lapso, não foi incluído na 

deliberação do executivo camarário de 17 de Fevereiro de 

2010, no Âmbito do Programa de Apoios Complementares ao 

funcionamento na rede de ensino Pré-Escolar e do 1º ciclo do 
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concelho de Trancoso, no valor de 6.600 €, conforme acordo 

estabelecido entre o Município e o Centro Social e Paroquial 

de Vila Franca das �aves, para a utilização das instalações da 

IPSS para o funcionamento do ensino Pré-Escolar em Vila 

Franca das �aves. ----------------------------------------------------  

Face ao exposto, propor a atribuição de um subsídio no valor 

de 6600 € à referida instituição.’  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir atribuindo à referida 

IPSS o subsídio no valor anual de 6.600 euros mediante 

protocolo. --------------------------------------------------------------  

*A14*  Exercício Militar ‘Dragão 10’: Em seguida foi presente o 

despacho exarado pelo senhor vereador João Carvalho que de 

seguida se reproduz na íntegra: ‘Decorre em Trancoso de 14 a 

22 de Maio, um exercício militar denominado "Dragão 10" 

promovido pelo Exército Português. -------------------------------  

�este âmbito vai realizar-se no próximo dia 20 de Maio, um 

almoço convívio em Celorico da Beira no Restaurante Lagar 

Municipal, promovido pelo Exército, onde a Câmara irá 

participar no referido almoço, com uma oferta de 250 

sardinhas doces. ------------------------------------------------------  

Pelo que, determino a sua aquisição pelo valor de 250 €, caso 

haja dotação orçamental.’ -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  
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*A15*  Contrato – Programa da Gestão Corrente do Castelo de 

Trancoso: Em seguida foi presente a minuta do Contrato – 

Programa referido em epígrafe, que de seguida se reproduz na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

“CO�TRATO - PROGRAMA E�TRE A DIRECÇÃO REGIO�AL 

DE CULTURA DO CE�TRO E A CÂMARA MU�ICIPAL DE 

TRA�COSO RELATIVO À GESTÃO CORRE�TE DO CASTELO 

DE TRA�COSO. ------------------------------------------------------  

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

1. A DRCC é um serviço periférico da Administração Directa 

do Estado, dotado de autonomia administrativa, que tem por 

missão a salvaguarda e valorização dos bens que, pelo seu 

interesse histórico, artístico, paisagístico, científico, social e 

técnico, integram o património cultural arquitectónico do País;  

2. O Castelo de Trancoso, sito no Concelho Trancoso, Distrito 

da Guarda, foi classificado como Monumento �acional pelo 

Decreto nº 67/97 de 31/12; ------------------------------------------  

3. �os termos da Portaria nº 829/2009, publicada na 2ª Série 

do Diário da República n°163 de 24 de Agosto, o Castelo de 

Trancoso encontra-se afecto à DRCC; -----------------------------  

4. Foram concluídas recentemente as obras de requalificação 

do Castelo de Trancoso; ---------------------------------------------  

5. A CMT, tem igualmente levado a cabo, em Trancoso, obras 
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de beneficiação de outros imóveis de interesse patrimonial,  o 

que representa um importante valor acrescentado neste 

Monumento; -----------------------------------------------------------  

6. �os termos da alínea j) do nº 3, do artigo 2o do Decreto 

Regulamentar n.º 34/2007, de 29 de Março, que aprovou a 

orgânica das Direcções Regionais de Cultura, a gestão do 

património imóvel afecto à DRCC, pode ser feita através de 

protocolos e contratos-programa com outras entidades, 

nomeadamente municípios; ------------------------------------------  

7. A CMT manifestou disponibilidade para assegurar a gestão 

corrente do Castelo de Trancoso, oferecendo para o efeito as 

necessárias garantias técnicas e de segurança. -------------------  

Entre: ------------------------------------------------------------------  

1º Direcção Regional de Cultura do Centro, adiante designado 

por DRCC, pessoa colectiva nº 600025314, com sede em 

Coimbra, na Rua Olimpio �icolau Rui Fernandes, Jardim da 

Manga, aqui representado pelo seu Director, Prof. Doutor 

António Pedro Couto da Rocha Pita; -------------------------------  

e ------------------------------------------------------------------------  

2º Câmara Municipal de Trancoso, adiante designada por, 

CMT, com sede em Trancoso, no Largo do Município, neste 

acto representada pelo seu, Presidente, Dr. Júlio Sarmento; ---  

É estabelecido o presente CO�TRATO-PROGRAMA, que 
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mutuamente aceitam e reciprocamente se obrigam a cumprir 

nos termos das cláusulas seguintes: --------------------------------  

--------------------------------Primeira -------------------------------  

--------------------------------Objecto --------------------------------  

Pelo presente contrato a DRCC transfere para a CMT e esta 

aceita a gestão corrente do Castelo de Trancoso, entendendo-

se por gestão corrente a guardaria, limpeza e demais serviços 

correspondentes à abertura ao público do mesmo, nas 

condições previstas. --------------------------------------------------  

----------------------------------Segunda ------------------------------  

--------------------------Obrigações da DRCC ----------------------  

1 - A DRCC obriga-se aos trabalhos de conservação, restauro e 

valorização no imóvel que constitui o objecto deste contrato. --  

2 - Para além dessas competências e obrigações próprias, a 

DRCC, ao abrigo do presente contrato-programa, vincula-se a:  

a) Transferir para a CMT, por todo o tempo de duração do 

contrato, a gestão corrente do imóvel já mencionado; -----------  

b) Colocar no Posto de Acolhimento do Castelo publicações e 

outro material promocional do monumento, bem como outros 

objectos que eventualmente venha a comercializar. --------------  

c) Autorizar a CMT a utilizar o espaço para espectáculos, ou 

outros fins culturais, compatíveis com a dignidade do 

monumento, mediante prévia apreciação por parte da DRCC; --  
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d) Autorizar a CMT a comercializar, na loja da DRCC sita no 

Posto de Acolhimento, publicações do Município e outras, bem 

como outros produtos tradicionais e promocionais da região; --  

e) Autorizar a CMT a instalar, sazonalmente, na zona 

envolvente ao Castelo, instalações de carácter temporário e 

reversível para apoio aos visitantes, tais como balcões de 

venda de gelados, bebidas e quiosques. ----------------------------  

----------------------------------Terceira -----------------------------  

--------------------------Obrigações da CMT ------------------------  

1 - Ao abrigo do presente contrato-programa a CMT vincula-se 

a: -----------------------------------------------------------------------  

a) Assegurar a abertura do monumento ao público, a sua 

manutenção, limpeza, gestão corrente e guardaria, bem como a 

gestão da loja da DRCC instalada no centro de acolhimento ao 

público, seis dias por semana, através da afectação de recursos 

humanos que entenda necessários; ---------------------------------  

b) Suportar todos os encargos inerentes à gestão do imóvel 

objecto do presente contrato, nomeadamente, as despesas de 

electricidade, água, gás, telecomunicações e de contratação de 

pessoal; ----------------------------------------------------------------  

c) Comercializar no Posto de Acolhimento, os produtos da 

DRCC que aí venham a ser colocados, mediante a tabela de 

preços por esta fixada; -----------------------------------------------  
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d) A Informar mensalmente a DRCC do fluxo de visitantes de 

acordo com as regras por esta estipuladas; -----------------------  

e) Apresentar anualmente à DRCC, até 31 de Janeiro do ano 

seguinte, o relatório da gestão do ano anterior; ------------------  

f) Entregar trimestralmente à DRCC o montante 

correspondente a 50% das receitas de bilheteira e das receitas 

provenientes da utilização do miradouro virtual,  bem como o 

produto da venda de publicações ou outro material 

promocional da DRCC, que serão colocados no Posto de 

Acolhimento do Castelo de Trancoso a título de consignação. --  

g) Efectuar por sua conta as pequenas intervenções de 

manutenção corrente que vierem a mostrar-se necessárias, 

devendo informar previamente a DRCC a fim de esta se 

pronunciar acerca das mesmas ou diligenciar no sentido de 

obter autorização da administração do património cultural 

competente. ------------------------------------------------------------  

--------------------------------Quarta ---------------------------------  

------------------Regime Interno/Gestão Corrente -----------------  

1 - O preço de entrada no Castelo, a grelha de descontos e 

isenções, bem como os dias de encerramento obrigatório são 

fixados por despacho do Ministério da Cultura. ------------------  

2 - O esquema de guardaria e eventuais reajustamentos, bem 

como o horário de abertura ao público devem ser aprovados 
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por acordo entre a DRCC e a CMT. --------------------------------  

----------------------------------Quinta -------------------------------  

--------------------------------(Receitas) ------------------------------  

1 - As receitas provenientes da venda de bilhetes e da 

utilização do Miradouro Virtual serão repartidas entre a 

DRCC e a CMT, na proporção de 50%. ----------------------------  

2 - As receitas provenientes da utilização do espaço, pela 

CMT, para espectáculos, ou outros fins culturais previamente 

autorizados pela DRCC revertem integralmente para a CMT; --  

3 - Revertem igualmente para a CMT as margens de 

comercialização de publicações ou outros objectos para venda, 

que venham a ser colocados no Posto de Turismo pela própria 

Câmara; ---------------------------------------------------------------  

4 - As receitas provenientes da cedência do espaço a entidades 

terceiras, que caiam no âmbito de aplicação do Despacho de 

30 de Abril de 2009 de Sua Excelência a Senhora Secretária de 

Estado da Cultura, serão repartidas entre a DRCC e a CMT, na 

proporção de 50%. ---------------------------------------------------  

----------------------------------Sexta ---------------------------------  

------------------------Direitos e obrigações ------------------------  

A CMT não assume quaisquer outros direitos com base neste 

contrato programa, para além dos que nele são expressamente 

atribuídos. -------------------------------------------------------------  
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----------------------------------Sétima --------------------------------  

----------------------------Disposições Finais -----------------------  

Todas as questões que se suscitem em resultado da aplicação 

do presente protocolo serão obrigatoriamente resolvidas entre 

os signatários. --------------------------------------------------------  

----------------------------------Oitava --------------------------------  

--------------------------------Vigência -------------------------------  

Este contrato entra em vigor na data da sua assinatura e será 

válido pelo prazo de cinco anos, prorrogável por períodos 

sucessivos, salvo ocorrendo denúncia de qualquer das 

entidades, comunicada por escrito, com pelo menos seis meses 

de antecedência em relação ao termo do prazo inicial ou de 

qualquer das posteriores renovações. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do Contrato 

- Programa. -----------------------------------------------------------  

*A16*  Acção Administrativa Comum – Forma Sumária:  De seguida 

foi presente o requerimento número 1797, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 12 do corrente mês de Maio, do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, para no 

prazo de 20 dias, contestar a acção que é autora a Novaflex – 

Técnicas do Ambiente, SA, no processo nº 261/10.7BECTB. ---  

A Câmara Municipal deliberou contestar e constituir para 

tanto mandatário a doutora Aldina Espírito Santo, com 
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escritório em Trancoso, uma vez que já havia deduzido 

oposição à injunção intentada pela mesmo autora noutro 

processo anterior. ----------------------------------------------------  

À Contabilidade para pagamento dos custos inerentes. ---------  

*A17*  Resíduos Sólidos Urbanos:  Seguidamente foi presente o 

requerimento de Júlio Silva, residente em Quintãs, Aldeia 

Nova, a solicitar a retirada da tarifa de RSU de uma garagem e 

uma habitação desabitada das facturas da empresa Águas da 

Teja, por não produzirem resíduos sólidos urbanos. --------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar que apenas deve 

pagar taxa de RSU na habitação de residência, devendo ser 

transmitida ao próprio e às Águas da Teja esta deliberação. --  

*A18*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

minuta para efeitos de executoriedade imediata. ------------------  

*A19*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A20*  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 da Divisão 
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Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 

 

 


