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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 2 DE �OVEMBRO DE 2010.--  

*A1*  Aos 2 dias do mês de Novembro 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, professor 

Amílcar Salvador, António Nascimento e doutora Ivone Mouco 

e tendo faltado o senhor vereador João Carvalho. ----------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador João Carvalho. ---------------------------------  

*A1*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

*A2*  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 a acta da reunião de 11 do 

passado mês de Outubro, dispensando a sua leitura em virtude 

desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os membros 
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da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 

91° do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja afixada 

no átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. -------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 207 datado de 29 do passado mês de Outubro e que 

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

- Operações Orçamentais: 126.156,89 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 414.454,71 €. ----------------  

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

ORDEM DO DIA 

*A4*  Concurso Público Urgente ‘Beneficiação do Campo da 

Feira’:  -----------------------------------------------------------------  

Em seguida foi presente o relatório final sobre o concurso em 

epígrafe que se reproduz na íntegra: --------------------------------  

----------------------------“Relatório Final --------------------------  

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

Apresentaram-se ao concurso acima referido, as seguintes 

empresas: --------------------------------------------------------------  

1-  Edibeiras, Lda. ------------------------------------------------  

2-  Lopes &Irmãos, Lda. -----------------------------------------  

3-  Habigranja, Lda. ---------------------------------------------  

4-  Ibersilva, S.A.U. ----------------------------------------------  
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5-  Embeiral,  S.A. -------------------------------------------------  

6-  Imobiliária Trancosense, Lda. ------------------------------  

7-  Irmãos Almeida Cabral, Lda. -------------------------------  

8-  António Saraiva & Filhos, Lda. -----------------------------  

9-  Floponor, S.A. ------------------------------------------------  

10- Manuel Rodrigues Gouveia, S.A. --------------------------  

11- Chupas e Morrão, S.A. -------------------------------------  

12- Aurélio Lopes, Lda. -----------------------------------------  

2-A�ALISE DAS PROPOSTAS ---------------------------------------  

As propostas irão ser analisadas em todos os seus atributos 

representados pelos factores definidos no ponto 12 do Caderno 

de encargos (Preço mais baixo). ------------------------------------  

Elaborou-se o quadro 1, devidamente ordenado para efeitos de 

adjudicação, onde se indica para além do concorrente, o valor 

da proposta o prazo de execução e o preço base. -----------------  

CO�CORRE�TES VALOR 
PROPOSTAS 

PRAZO PREÇO BASE 

Edibe iras,  Lda.  523.676,66 €  120 Dias   

Chupas e  Morrão,  S .A .  544.437,38 €  120 Dias   

Lopes & Irmãos ,  Lda .  583.949,36 6  120 Dias   

Irmãos Almeida  Cabra l ,  Lda.  582.947,55 €  120 Dias   

Floponor,  S .A.  594.227,17 €  120 Dias   

Embeira l ,  S .A  651.892,98 6  120 Dias  840.000,00 €  

Manuel  Rodrigues  Gouveia,  S .A.  696.999,99 €  120 Dias   

Imobi l iária  Trancosense ,  Lda.  698.952,87 €  120 Dias   

António Sara iva & Fi lhos,  Lda.  717.743,43 €  120 Dias   
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Ibersi lva,  S .A.U.  767.916,94 €  120 Dias   

Auré l io  Lopes,  Lda.  770.643,39 €  120 Dias   

Habigranja,  Lda.  793.852,05 €  120 Dias   

 

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

Face ao exposto anteriormente a proposta apresentada pelo 

concorrente Edibeiras, Lda., é a mais vantajosa e em condições 

de ser adjudicada, deixando-se à consideração da Câmara 

Municipal.” ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar a proposta mais 

baixa (vantajosa) à empresa Edibeiras, Limitada, pelo valor 

de 523.676,66 euros, aprovando-se a minuta do contrato, 

devendo apresentar os documentos previstos na Lei. ------------  

*A5*  Reabilitação do Convento de São Francisco - Auto de 

Medição número 1 (trabalhos a mais): Em seguida, foi 

presente informação prestada pela Divisão de Obras Municipais 

e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma Ascop – Construção Civil e 

Obras Públicas, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 19.199,50 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição no 

valor de 19.199,50 euros, aprovando o seu pagamento. ---------  

*A6*  Realização do 1º Festival Sefardita:  Em seguida foi presente 

o despacho exarado pelo senhor Presidente da Câmara que se 

reproduz na íntegra: --------------------------------------------------  
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Realizar-se-á nos próximos dias 2, 3, 4 e 5 de Novembro o 1º 

Festival Sefardita, promovido pela Região de Turismo da Serra 

da Estrela, com o apoio dos Municípios de Belmonte, Guarda e 

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

Em Trancoso decorrerá uma visita ao Centro Histórico e a 

sessão de encerramento no dia 4 de Novembro no Convento dos 

Frades. -----------------------------------------------------------------  

Decorrente dos compromissos assumidos e repartidos entre as 

partes envolvidas na promoção deste Festival, cabe ao 

Município de Trancoso, o fornecimento de 2 refeições almoço e 

jantar no dia 4 de Novembro, bem como alguns (poucos) 

alojamentos no Hotel Turismo, devendo contactar-se o hotel 

para as refeições. -----------------------------------------------------  

Acresce, que para receber esta conferência, há necessidade de 

mandar elaborar uns pendões alusivos ao evento, devendo para 

tal contactar-se a empresa Marcelo Pimenta. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar as despesas 

realizadas. -------------------------------------------------------------  

*A7*  Transporte: Em seguida foi presente a informação dos serviços 

a dar conta que de acordo com as propostas solicitadas 

telefonicamente para o transporte de professores e alunos ao 

Porto, foram presentes as seguintes propostas: --------------------  

- Viúva Carneiro & Filhos, Limitada, com sede na Mêda, 
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no valor de 600 euros; ---------------------------------------  

- Rodocôa – Transportes, SA, com sede em Pinhel, no 

valor de 625 euros. -------------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: -  

‘Adjudique-se a realização do transporte pelo valor de 600 

euros mais IVA, à empresa Viúva Carneiro e Filhos, Limitada. 

À Contabilidade. À reunião de Câmara para ratificação.’  ------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho de 

adjudicação.-----------------------------------------------------------  

*A8*  Subsídio:  De seguida, foi presente o requerimento número 204 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 18 do passado 

mês de Janeiro, da Junta de Freguesia de São Pedro a solicitar a 

concessão de um subsídio no valor de 6.000 euros, para a 

requalificação de vários espaços – arruamentos, passeios e 

outros, na área da freguesia. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio de 6.000 

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

*A9*  De seguida, foi presente o requerimento número 3509 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 de Setembro de 

2009, da Junta de Freguesia de Vila Garcia a solicitar a 

concessão de um subsídio no valor de 7.500 euros, para a 

conclusão das obras na Casa do Povo de Freixial.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou face à atribuição de um 
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subsídio à Junta de Freguesia de Vila Garcia, no montante de 

35.000 euros, destinado às obras da Casa do Povo de Freixial,  

determina-se a anulação do presente pedido, ficando o mesmo 

sem efeito. -------------------------------------------------------------  

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

*A10*  Construção do Centro de Investigação e Estudo da Cultura 

Judaica:  ---------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso adjudicou a construção do Centro de 

Interpretação da Cultura Judaica, obra incluída no Programa de 

Regeneração Urbana, aprovado e financiado no âmbito do 

QREN. -----------------------------------------------------------------  

O referido imóvel implantar-se-á em dois artigos urbanos, um 

dos quais já foi adquirido pelo Município. ------------------------  

Relativamente ao outro artigo urbano, que se encontra 

totalmente demolido, não foi possível obter acordo extra 

judicial.  ----------------------------------------------------------------  

Tendo o Município requerido a declaração de utilidade pública 

para a sua expropriação, tem sido controvertido a expressão 

‘Centro de Interpretação’ que para clarificar, o Município 
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declara inequivocamente, tratar-se apenas de um ‘Centro de 

Investigação e Estudo da Cultura Judaica’, dado que não existe 

espólio material para se expor. --------------------------------------  

Atenta a urgência em se declarar a utilidade pública para a 

expropriação, o Município delibera solicitar a declaração de 

utilidade pública, com urgência, dada a necessidade de 

executar este investimento aprovado pelo QRE8. ---------------  

*A11*  Remodelação de Edifício, com vista à Instalação do Futuro 

Centro Municipal de Protecção Civil: ----------------------------  

A Câmara Municipal, tendo em conta as responsabilidades que 

lhe cabem enquanto Autarquia, no que respeita à gestão e 

condução de todas as matérias relacionadas com a Protecção 

Civil Municipal, necessita com urgência de dispor de um 

espaço capaz e adequado à instalação dos serviços locais de 

protecção civil, espaço este que deverá permitir a realização 

das reuniões da Comissão Municipal de Protecção Civil, bem 

como aí desenvolver todos os trabalhos e iniciativas 

respeitantes ao tratamento das situações que impliquem a 

intervenção da Protecção Civil Municipal.  ------------------------  

Assim sendo o Município proprietário de um edifício, onde 

funcionou até há pouco tempo, a Raia Histórica – Associação 

de Desenvolvimento Regional, foi deliberado aprovar a 

remodelação do citado edifício, tendo em vista a sua 
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adaptação, a fim de aí instalar o futuro Centro Municipal de 

Protecção Civil.  -------------------------------------------------------  

*A12*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das �aves: Em seguida foi presente informação 

prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta Câmara, 

informando que a direcção dos Bombeiros adquiriu um terreno 

confinante com aquele onde está a ser implantado o quartel dos 

bombeiros, pelo que não se justifica a execução da vedação, 

bem como parte da execução dos muros. Estes trabalhos, serão 

trabalhos a menos e têm a seguinte quantificação: ----------------  

-Vedação – 3.057,50 € ------------------------------------------  

-Muros – 4.245,45 € ---------------------------------------------  

Estes trabalhos a menos foram transmitidos ao empreiteiro, não 

havendo lugar a qualquer indemnização. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a informação e em 

consequência aceitar a não realização dos trabalhos que não 

serão executados. -----------------------------------------------------  

*A13*  Decisão de Anulação de Protocolo:  -------------------------------  

Na sequência da deliberação camarária de 2 de Fevereiro de 

2010, o Município de Trancoso outorgou protocolos com o 

Agrupamento de Escolas de Trancoso e o Agrupamento de 

Escolas de Vila Franca das Naves, tendo em vista a 

comparticipação nas despesas administrativas, material escolar, 
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expediente e limpeza. ------------------------------------------------  

Assim, verificando-se que o referido processo de despesa não 

foi concluído e às alterações e reestruturação verificadas da 

rede escolar do concelho entretanto ocorridas, a Câmara 

Municipal deliberou proceder à anulação dos valores em 

divida resultante daqueles protocolos.  ----------------------------  

*A14*  Protocolo de Cooperação e Financiamento do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e Educação Pré-Escolar para o ano lectivo 

2010/2011: Em seguida foi presente o Protocolo referido em 

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

-------------------------‘PROTOCOLO -------------------------------  

Em conformidade com o espírito da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, é celebrado entre a Câmara Municipal de Trancoso, 

representada pelo seu Presidente, Júlio José Saraiva Sarmento 

e o Agrupamento de Escolas de Trancoso, representado pelo 

seu Presidente da Comissão Executiva Provisória, Carlos 

Jorge Delgado Pereira, o Protocolo de Cooperação e 

Financiamento do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-

Escolar, que se regerá pelas seguintes cláusulas: ----------------  

-------------------------------------1º ----------------------------------  

O Agrupamento de Escolas de Trancoso, assegura a gestão das 

Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância da sua área de 

influência nos seguintes sectores: ----------------------------------  
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- Material escolar /  expediente e limpeza --------------------  

- Despesas administrativas / Agrupamento -------------------  

- Aquecimento ----------------------------------------------------  

a) Excepciona-se do referido anteriormente o edifício do 1º 

ciclo da EBI de Trancoso, dado que, as despesas com água, 

electricidade e aquecimento serem suportadas directamente 

pelo Município de Trancoso. ----------------------------------------  

-------------------------------------2º ----------------------------------  

Para o efeito a Autarquia atribuirá um subsídio ao 

Agrupamento, calculado em função dos montantes gastos nos 

anos lectivos anteriores e estimado em 30.000 €, conforme 

deliberação camarária de 21 de Outubro de 2010 devendo o 

mesmo ser disponibilizado da seguinte forma: --------------------  

- 15.000 Euros até 31 de Dezembro de 2010. ----------------  

- 15.000 Euros durante o restante ano lectivo. --------------  

-------------------------------------4º ----------------------------------  

O Presente protocolo vigora durante o ano lectivo de 

2010/2011. -------------------------------------------------------------  

Trancoso, 25 de Outubro de 2010. ----------------------------------  

O 1º Outorgante: O Presidente da Câmara Municipal de 

Trancoso - Júlio José Saraiva Sarmento ---------------------------  

O 2º Outorgante: O Presidente da Comissão Executiva 

Provisória do Agrupamento de Escolas de Trancoso - Carlos 
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Jorge Delgado Pereira’ ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o Protocolo de 

Cooperação e Financiamento. --------------------------------------  

*A15*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

ainda presente o requerimento número 798 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 29 do passado 

mês de Outubro, de Victor Manuel Andrade, residente em 

Sintra, a solicitar isenção de licença de utilização de uns 

arrumos, sito em Tinto, em Torre do Terrenho, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 399 da freguesia de Torre do 

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

*A16*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 802 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 2 do corrente mês de Novembro, de Cristina Martins Diogo 

Ressurreição, residente na Suíça, na qualidade de proprietária, 

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

no Largo do Calvário, em Palhais, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo provisório 328 da freguesia de Palhais, uma 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A17*  Palácio Ducal: O senhor vereador João Carvalho exarou o 

seguinte despacho: ‘Decorreu no passado dia 27/10/10 uma 

reunião com o proprietário do edifício do Palácio Ducal, Sr. 

Manuel Pinto o qual manifestou grande preocupação pelo 

estado de degradação e perigo de derrocada do mesmo, tendo-

se disponibilizado para proceder a obras de consolidação da 

fachada principal da parede lateral, tendo solicitado de 

imediato ao Município que tomasse medidas que impedissem o 

estacionamento de viaturas na envolvente ao Palácio Ducal. ---  

Face ao exposto solicito parecer técnico aos Serviços de Obras 

Municipais à pretensão do proprietário do respectivo imóvel. ’ --  

Em seguida, foi presente informação prestada pela Divisão de 

Obras Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, 

informando que o edifico em causa apresenta algumas 

patologias graves, as quais põem em causa a segurança das 

pessoas e bens que usufruem daquele espaço, seja em termos de 

circulação pedonal seja circulação/estacionamento de viaturas.  

A cobertura cedeu em vários sítios, com tendência de alastrar a 

zonas contíguas. O reboco das paredes caiu em vários locais, 

sendo consequência das paredes estarem a “mexer”e as 
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caixilharias em madeira bem como os vidros estão a soltar-se. -  

Anexam-se fotografias que ilustram o estado de ruína do 

presente edifício, bem como um relatório elaborado em Março 

de 2007, onde já estavam registadas as patologias agora 

evidenciadas as quais com o decorrer do tempo se agravaram. --  

Assim sendo, entende-se que deveriam ser executadas obras de 

consolidação mediante a apresentação prévia de um projecto, 

obras essas que implicam a colocação de uma vedação para 

minimizar os ricos em termos de segurança e de modo a 

concretizar os trabalhos de consolidação/reconstrução do 

edifício. ----------------------------------------------------------------  

Regista-se que a execução de obras deverá ser efectuada 

mediante a apresentação de um plano de segurança, uma vez 

que a concretização das ditas obras poderá ter com 

consequência o condicionamento ou até o fecho das ruas, com 

todo o incómodo que isso vai causar. ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar com a opinião dos 

Serviços Técnicos, devendo informar-se o proprietário da 

obrigatoriedade de executar a vedação aprovada e o projecto 

de segurança. ---------------------------------------------------------  

*A18*  Instalação de Fossa Céptica:  O senhor vereador João Carvalho 

exarou o seguinte despacho: ‘Tendo o Município de Trancoso 

necessidade de efectuar saneamento de uma habitação em São 
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Martinho, freguesia de São Pedro e não sendo possível a 

ligação deste serviço à rede existente na povoação, torna-se 

necessário proceder à instalação de uma fossa céptica que 

satisfaça as necessidades do morador, o Sr. Luís Manuel 

Domingues, proprietário de um terreno junto à referida 

habitação, disponibilizou-se para ceder uma área de 3m2 para 

a instalação de uma fossa, com a atribuição de uma 

indemnização de 50 euros. Face ao exposto, proponho a 

atribuição da referida indemnização ao Sr. Luís Manuel 

Domingues. ------------------------------------------------------------  

Á reunião de Câmara para ratificação.’ ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou concordar na concessão de 

uma indemnização no valor de 50 euros, destinado à 

utilização de uma área de 3 metros quadrados para a 

instalação de uma fossa. --------------------------------------------  

*A19*  Comemoração do Dia de Portugal em França: O senhor 

adjunto do senhor Presidente prestou a informação que 

seguidamente se transcreve: ‘�o âmbito do assunto mencionado 

em epígrafe, fomos contactados pelo senhor vereador Hermano 

Sanches, vereador na Câmara de Paris, para nos associarmos à 

Comemoração do Dia de Portugal em França que se vai 

celebrar no próximo dia 11 de �ovembro. Surgiu a ideia de ser 

oferecido pelo nosso Município um produto típico do concelho, 
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que neste caso, seriam castanhas. Pelo que solicita, 

autorização para oferecer 1 tonelada de castanhas, mais 5000 

cartuxos com logótipo de Município e o respectivo transporte.  -  

Deixo o assunto à consideração’.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou oferecer as castanhas e os 

cartuchos propostos na informação no âmbito da cooperação e 

colaboração com a comunidade de portugueses em Paris e o 

Município de Paris. --------------------------------------------------  

*A20*  Apoio na Aquisição dos Livros Escolares: Atendendo à 

responsabilidade que nos termos da Lei, cabe aos Municípios, 

ao nível da acção social escolar, no âmbito do 1º. Ciclo, a 

Câmara Municipal, à semelhança do ano anterior, deliberou 

atribuir aos pais ou encarregados de educação dos alunos 

carenciados, escalões A e B, do 1º. Ciclo, um apoio na 

aquisição dos livros escolares obrigatórios, com excepção dos 

livros das fichas.  -----------------------------------------------------  

Assim, para os alunos do escalão A, aquele apoio será 

correspondente à totalidade do custo dos referidos livros, a 

comprovar mediante a apresentação da respectiva factura, 

sendo para os alunos do escalão B, aquele apoio de 50% do 

custo da aquisição dos citados manuais escolares, a 

comprovar nos termos acima referidos. ---------------------------  

Mais foi deliberado que, relativamente aos alunos residentes 
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na freguesia de São Pedro e a frequentar o 1º ano do primeiro 

ciclo e incluídos no escalão B, o custo da aquisição dos 

respectivos livros escolares, será suportado pela Junta de 

Freguesia de São Pedro, conforme acordo com esta 

Autarquia. -------------------------------------------------------------  

*A21*  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. ------------------  

*A22*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A23*  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 

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

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 

 

 

 


