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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2011.  

*A1*  Aos 27 dias do mês de Dezembro do ano 2011, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, 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 e doutora Ivone Mouco. -  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador António Nascimento. --------------------------  

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

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

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 245 datado de 26 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 235.400,78 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 305.909,37 €. ----------------  

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

*A5*  Intervenções: O senhor vereador professor Amílcar Salvador 
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tomou a palavra para afirmar que a Declaração de Voto 

apresentada pela maioria do PSD, aquando da votação do 

orçamento para 2012, e que consta da acta da reunião do 

passado dia 19, continha ligeiras alterações, relativamente à 

versão lida na mesma reunião de Câmara pelo senhor Presidente 

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Caminho Agrícola de Monte Zebro, Caminho Agrícola da 

Quinta da Pereira - Freches e Caminho Agrícola de 

Moimentinha – Relatório Final: Nos termos do artigo 148º do 

CCP (Decreto – Lei número 18/2008, de 29 de Janeiro), o júri 

elaborou o presente relatório fundamentado, ponderando as 

observações dos concorrentes efectuadas, ao brigo do direito de 

audiência prévia. ------------------------------------------------------  

Findo o prazo estabelecido para a audiência prévia, verif icou o 

júri do procedimento que não foram apresentadas reclamações, 

não havendo portanto ponderação, mantendo-se o teor e as 

conclusões do relatório preliminar. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não adjudicar a empreitada, 

atendendo à impossibilidade de obter garantias do PRODER 

da sua comparticipação, face ao atraso desta candidatura, 

pelo que face às contingências financeiras da autarquia e ao 

risco da sua não comparticipação, foi deliberado não 
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concretizar a candidatura ao PRODER e em consequência 

anular o procedimento. ----------------------------------------------  

*A7*  Caminho Agrícola da Póvoa do Concelho e Caminho 

Agrícola de Vila Garcia – Quinta do Prado – Relatório 

Final: Nos termos do artigo 148º do CCP (Decreto – Lei 

número 18/2008, de 29 de Janeiro), o júri elaborou o presente 

relatório fundamentado, ponderando as observações dos 

concorrentes efectuadas, ao brigo do direito de audiência 

prévia. ------------------------------------------------------------------  

Findo o prazo estabelecido para a audiência prévia, verif icou o 

júri do procedimento que não foram apresentadas reclamações, 

não havendo portanto ponderação, mantendo-se o teor e as 

conclusões do relatório preliminar. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não adjudicar a empreitada, 

atendendo à impossibilidade de obter garantias do PRODER 

da sua comparticipação, face ao atraso desta candidatura, 

pelo que face às contingências financeiras da autarquia e ao 

risco da sua não comparticipação, foi deliberado não 

concretizar a candidatura ao PRODER e em consequência 

anular o procedimento. ----------------------------------------------  

*A8*  Execução do Caminho Agrícola de Monte Zebro: Atendendo 

à importância que se reveste a execução do caminho agrícola de 

Monte Zebro, face às mais-valias daí resultantes, a Câmara 
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Municipal deliberou promover as diligências necessárias de 

forma a proceder à execução do referido caminho, durante o 

1º semestre de 2012.  -------------------------------------------------  

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

presente o requerimento número 744 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 14 do corrente 

mês de Dezembro, de Luiz Marcos Gomes Barreiros, residente 

em Guilheiro, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção 

de licença de utilização de um aviário, sito em Fonte de Cal, 

em Guilheiro, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

339 da freguesia de Guilheiro, 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 da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 751 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

16 do corrente mês de Dezembro, de Vasco Ferreira Ribeiro, 

residente em Trancoso, na qualidade de herdeiro, a solicitar 

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

da Igreja, em Granja, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 302 da freguesia de Granja, uma vez que o mesmo foi 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 752 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

16 do corrente mês de Dezembro, de Maria Alexandrina Diniz 

Xavier, residente em Cogula, na qualidade de cabeça de casal, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma arrecadação, 

sita na Rua do Cabo, em Cogula, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 450 da freguesia de Cogula, uma vez que o 

mesmo foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 753 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

16 do corrente mês de Dezembro, de Maria Alexandrina Diniz 

Xavier, residente em Cogula, na qualidade de cabeça de casal, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 

na Rua do Cabo, em Cogula, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 317 da freguesia de Cogula, uma vez que o mesmo 

foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 

número 38382, de 7 de Agosto de 1951. ---------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 754 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

16 do corrente mês de Dezembro, de Maria Alexandrina Diniz 

Xavier, residente em Cogula, na qualidade de cabeça de casal, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma arrecadação, 

sita na Rua do Cabo, em Cogula, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 449 da freguesia de Cogula, uma vez que o 

mesmo foi construído antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de Agosto de 1951. -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 763 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

16 do corrente mês de Dezembro, de Maria Arlete Soares, 

residente em Cótimos, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um palhal, sito na Rua do 

Curral, em Cótimos, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 436 da freguesia de Cótimos, 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 da 



 
 

Acta  n . º    24  /  2011 .    Reunião  de    27 -12 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 764 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

16 do corrente mês de Dezembro, de Maria Arlete Soares, 

residente em Cótimos, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização de um arrumo, sito na 

junqueira, em Cótimos, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 437 da freguesia de Cótimos, 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 da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 775 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

27 do corrente mês de Dezembro, de Carlos António Paula 

Moreira, residente em Lisboa, na qualidade de proprietário, a 

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

rua Principal, em Valdujo, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 424 da freguesia de Valdujo, 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 da 

interessada, considerar isento de licenciamento. ----------------  
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*A17*  Arruamentos e Passeios em Trancoso (Avª da Fonte #ova, 

Avª Calouste Gulbenkian e Avª do Campo da Feira) - Auto 

de Medição número 1: Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro Edibeiras, Limitada, está em conformidade 

com os trabalhos realizados e com os preços unitários 

registados na proposta, no valor de 8.141,93 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

*A18*  Pedido de Indemnização por Ocupação de Espaço, com o 

Reservatório de Mendo Gordo:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 3870 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 5 do corrente mês de Dezembro, de Eugénio 

Augusto Figueiredo Amaral, a não aceitar a proposta de 250 

euros, atribuída em reunião de 11 do passado mês de Outubro, 

contrapondo o valor de 500 euros pela ocupação da área e 

outros prejuízos provocados. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou acordar na indemnização de 

500 euros. -------------------------------------------------------------  

*A19*  Representação no Conselho Geral:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 3850 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 30 do passado mês de Novembro, do Agrupamento 
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de Escolas de Trancoso, a solicitar o nome dos 3 representantes 

do Município ao Conselho Geral do Agrupamento. ---------------  

A Câmara Municipal deliberou nomear como representantes 

ao Conselho Geral o senhor Presidente da Câmara e os 

senhores vereadores doutor António Oliveira e António 

1ascimento. -----------------------------------------------------------  

*A20*  Pagamento de Subsídio de Transporte: Em seguida foi 

presente informação da chefe de divisão financeira dando conta 

que tendo sido aprovada na reunião de executivo de 7 de 

Setembro de 2010, uma deliberação no sentido de atribuir uma 

transferência corrente no valor de 50,00 € / mês a Emília da 

Silva Abílio, como forma de apoio às despesas com a 

deslocação do educando David Abílio dos Santos Rebelo no 

trajecto diário entre a freguesia da Granja até às Ervas Tenras 

para frequência de aulas na Escola Secundária com 3º Ciclo de 

Pinhel, verificou-se que, por lapso, os serviços de transportes 

do Município não procederam à comunicação da referida 

atribuição à requerente. ----------------------------------------------  

Não tendo esta vindo solicitar informação sobre a atribuição da 

transferência, nem reclamar o respectivo pagamento ao longo 

de todo o ano lectivo, não se deu continuidade ao processo de 

despesa. ----------------------------------------------------------------  

No entanto, no início do presente ano lectivo, tendo efectuado 
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um novo pedido de apoio, a requerente interpelou os serviços 

que, ao detectarem o lapso, questionaram os serviços 

financeiros sobre a possibilidade de ser ainda efectuado o 

pagamento relativo às despesas de transporte relativas ao ano 

escolar de 2010/2011. ------------------------------------------------  

Neste contexto, e considerando existir uma deliberação 

referente ao ano económico anterior, os serviços financeiros 

entendem que a decisão deve ser colocada de novo à 

consideração do órgão deliberativo. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento,  

mantendo-se a decisão de pagar as despesas de transporte no 

ano escolar 2010/2011. ----------------------------------------------  

*A21*  Aquisição de Giz: Em seguida foi presente informação do 

Serviço de Aprovisionamento e Património a dar conta que se 

torna necessário adquirir para as escolas do 1º ciclo 3 caixas de 

giz, no valor de 15,10 euros. ----------------------------------------  

O senhor vereador João Carvalho exarou o seguinte despacho: 

‘Autorizada a despesa. À reunião de Câmara para ratificação’.   

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

*A22*  Fam Trip Alegretur ao Centro de Portugal: Em seguida foi 

presente email da Associação ‘Aldeias Históricas de Portugal’,  

a solicitar o apoio para um jantar no dia 11 de Janeiro do grupo 

do grupo de agentes de viagens do operador israelita Amsalem.  
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O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Dado tratar-se desta acção de promoção, determino a oferta 

do jantar para as pessoas no dia 11 de Janeiro, que por 

comunidade do seu alojamento no Hotel Turismo pode ser no 

restaurante. Solicite-se proposta para adjudicação directa’.  ---  

Os serviços informaram que o valor estimado para o jantar em 

causa é de 472,50 euros. ---------------------------------------------  

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

*A23*  Espectáculo com Orquestra de Sopros: Em seguida foi 

presente email da Coordenadora da Escola EB 2,3 de Trancoso, 

a solicitar o apoio para um jantar no dia 7 de Janeiro da 

Orquestra de Sopros da Escola Ferreira de Castro de Oliveira 

do Hospital no âmbito da causa ‘Estamos com o Alexandre’, 

menino amputado de uma perna e aluno da escola EB 2,3. ------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘Ao serviço de aprovisionamento. Informe-se a 

requerente. À reunião para ratificação’.  --------------------------  

Os serviços informaram que o valor estimado para o jantar em 

causa é de 253,50 euros. ---------------------------------------------  

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

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 
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discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A24*  Revogação por Mútuo Acordo dos Protocolos celebrados 

pela Autarquia no âmbito da Preparação do Processo de 

Saneamento Financeiro: Na sequência da deliberação 

camarária datada de 22 do passado mês de Novembro, em que 

foi concedida autorização ao senhor Presidente da Câmara para 

acordar com as várias entidades a decisão de revogar por mútuo 

acordo, os protocolos/contratos programas, celebrados e 

relativos aos anos de 2009, 2010 e 2011 e ainda não pagos, e  

atenta a necessidade de preparar o processo de saneamento 

financeiro do Município, o senhor Presidente da Câmara 

apresentou uma proposta, resultante dos acordos obtidos, de um 

conjunto de revogações de protocolos, que a seguir se 

descriminam: ----------------------------------------------------------  

Número do 

Protocolo 
Entidade 

Data da 

Assinatura 

Valor 

(€) 

1/2009 
Freguesia de Cogula 

27/01/2009 5.000 

111/2010 30/11/2010 7.500 

13/2009 Freguesia de Tamanhos 30/01/2009 10.000 

69/2009 Freguesia de Torres 02/07/2009 7.500 

79/2009 
Freguesia de Reboleiro 

06/08/2009 10.000 

114/2010 30/11/2010 124.000 

93/2009 Freguesia de Sebadelhe da Serra 13/10/2009 16.000 

1/2010 Freguesia de Cótimos 18/01/2010 15.000 
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28/2010 Freguesia de Aldeia Nova 26/03/2010 5.000 

29/2010 Freguesia de Valdujo 26/03/2010 15.000 

75/2010 Freguesia de Vilares 24/06/2010 12.500 

77/2010 Freguesia de Carnicães 26/06/2010 5.000 

85/2010 Freguesia de Vila Garcia 25/10/2010 35.000 

107/2010 Freguesia de Granja 30/11/2010 9.000 

109/2010 Freguesia de Vale do Seixo 30/11/2010 20.000 

112/2010 Freguesia de Castanheira 30/11/2010 25.000 

30/2009 

Associação Cultural e Recreativa de Trancoso 

27/05/2009 17.500 

4/2010 28/12/2010 6.500 

3/2011 07/11/2011 17.500 

20/2011 14/04/2011 4.950 

23/2010 
Raia Histórica – Associação de Desenvolvimento do 

Nordeste da Beira 
09/03/2010 36.540 

102/2010 Banda Musical de Freches 12/11/2010 10.000 

115/2010 
Associação de Solidariedade Social dos Amigos de 

Póvoa do Concelho 
30/11/2010 50.000 

116/2010 "Os Popos" - Associação Cultural e Recreativa 30/11/2010 150.000 

3/2011 
Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das 

Naves 
28/01/2011 4.200 

17/2011 Alto da Broca – Associação de Produtores Florestais 25/03/2011 8.000 

 

A Câmara Municipal deliberou ratificar a proposta 

apresentada, considerando assim formalmente revogados os 

protocolos acima referidos. -----------------------------------------  

*A25*  A Câmara Municipal deliberou ainda proceder formalmente 

revogação das seguintes deliberações, dado não terem sido 

celebrados os respetivos protocolos:  -------------------------------  

- Deliberação de 2/02/2010, a conceder apoio ao Centro 
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Social e Paroquial de Trancoso, com vista à realização 

de obras no edifício do ATL, no valor de 5.000 euros; --  

- Deliberação de 12/01/2011, a conceder apoio à Junta de 

Freguesia de Moimentinha, para a conclusão das obras 

de capela mortuária, no valor de 10.000 euros; ----------  

- Deliberação de 10/08/2011, a conceder apoio à Junta de 

Freguesia de Vila Franca das 1aves, para a realização 

da festa em honra da 1ossa Senhora da Boa 

Esperança, no valor de 5.000 euros; ----------------------  

- Deliberações de 10/08/2011 e 14/09/2011, a conceder 

apoio à Fábrica da Igreja de Santa Maria, para a 

comparticipação na realização da festa de 1ossa 

Senhora da Fresta, no valor de 1.000 euros. -------------  

*A26*  Controlo de Entradas no Centro Grossista de Trancoso: -----  

A Câmara Municipal face à necessidade de continuar a 

assegurar o controlo de entradas no Centro Grossista de 

Trancoso, garantindo-se desta forma o cumprimento da lei,  

deliberou ratificar a despesa inerente aos meses de Agosto a 

Dezembro do corrente ano, bem como autorizar a citada 

prestação de serviços até ao próximo mês de Abril de 2012, 

dando-se instruções aos serviços financeiros, para procederem 

ao registo do respectivo processo de despesa. --------------------  

*A27*  Escrituras de Justificação para se Proceder ao Registo 
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Predial de vários Prédios Urbanos: Em seguida, foi presente 

informação dos serviços dando conta que, considerando que não 

é possível a utilização da escritura de compra e venda dos 

seguintes prédios urbanos, cujas certidões matriciais se 

anexam, para se proceder ao registo predial: ----------------------  

Prédios urbanos: ------------------------------------------------------  

- Artigo matricial 517 - Edifício da Rua Conde de 

Tavarede N.° 4A; ---------------------------------------------  

- Artigo matricial 518 - Edifício da Rua Conde de 

Tavarede N.° 4; -----------------------------------------------  

- Artigo matricial 527 - Garagem da Rua Conde de 

Tavarede; ------------------------------------------------------  

- Artigo matricial 528 - Garagem da Rua Conde de 

Tavarede. ------------------------------------------------------  

Considerando que o motivo do impedimento da utilização do 

documento aquisitivo se prende com o facto de a escritura de 

compra e venda, de 23/11/1936, ter a intervenção, como 

vendedores, o Eng.º Pedro António dos Santos Viterbo e, ainda, 

Maria Eugénia Sobral, constando, porém, do registo na 

Conservatória do Registo Predial e como sujeito activo apenas 

o Eng.º Viterbo, faltando o registo de 1/2 a favor de Maria 

Eugénia Sobral.  -------------------------------------------------------  

Considerando, ainda, que não existe escritura de compra e 
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venda que certifique a titularidade de propriedade, por parte do 

Município de Trancoso, dos seguintes prédios urbanos, cujas 

certidões matriciais se anexam: -------------------------------------  

Prédios urbanos: ------------------------------------------------------  

- Artigo matricial P2228 - Parque de estacionamento da 

EBI de Trancoso; ---------------------------------------------  

- Artigo matricial P2227 - EBI de Trancoso. -----------------  

Venho propor que se efectuem as escrituras de justificação dos 

citados prédios, com o objectivo de se proceder ao seu registo 

na competente Conservatória do Registo Predial.  -----------------  

A Chefe da Divisão Financeira informou que concorda com o 

teor da informação. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder à justificação dos 

prédios constantes da informação. ---------------------------------  

*A28*  Concurso Público: Construção do Centro de Interpretação 

da Batalha de Trancoso – Relatório Final: Em seguida foi  

presente o Relatório Final emitido pelo respetivo júri do 

concurso que se transcreve na íntegra: -----------------------------  

‘1 - I&TRODUÇÃO ---------------------------------------------------  

&os termos do artigo nº 148 do CCP (Decreto-lei nº l 8/2008, 

de 29 de Janeiró) o júri elaborou o presente Relatório Final 

fundamentado, ponderando as observações dos concorrentes 

efectuadas, ao abrigo do direito de audiência prévia. -----------  
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Findo o prazo estabelecido para a audiência prévia, verificou 

o Júri do Procedimento, que foi apresentada uma reclamação, 

nos termos do artigo 123 do CCP (Decreto-lei nº l 8/2008, de 

29 de Janeiro), pelo concorrente Embeiral - Engenharia e 

Construção SA. --------------------------------------------------------  

2 - A&ÁLISE DA OBSERVAÇÃO DO CO&CORRE&TE -----------  

A reclamação do concorrente Embeiral - Engenharia e 

Construção SA, prende-se com a pontuação atribuída pelo júri 

ao concorrentes Floponor, S.A. e Consipel, Lda, nos 

subfactores VI - Garantia e qualidade técnica da proposta e V2 

-Programação dos trabalhos, alegando não compreender as 

razões que levaram o júri a atribuir determinada pontuação às 

propostas dos concorrentes acima referenciados e propondo 

uma nova pontuação para os subfactores VI e V2.----------------  

&o relatório Preliminar consta que as propostas foram 

analisadas com os critérios previstos no artigo 13 do 

Programa de Procedimento, designadamente os subfactores VI 

- Garantia e qualidade técnica da proposta e V2 -Programação 

dos trabalhos, e avaliadas de acordo com os critérios aí  

enumerados. -----------------------------------------------------------  

&o que respeita ao sub factor VI - Garantia e qualidade 

técnica da proposta, entendeu o júri que a proposta do 

concorrente Floponor, S.A, descriminou o modo de execução da 
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intervenção, relacionou o planeamento da obra com as diversas 

componentes do projecto, revelou conhecimento da área de 

intervenção em toda a sua extensão, nas diferentes 

especialidades do projecto e das exigências legais e 

regulamentares, no tratamento e desenvolvimento do plano de 

prevenção e gestão dos resíduos de construção e demolição e 

em todos os aspectos relativos às questões ambientais. 

Apresentou ainda a planta de estaleiro, com a localização dos 

contentores afectos à obra e instalação de gruas, descrevendo 

de forma clara a organização destes equipamentos. Assim 

sendo entendeu o júri pontuar com a ponderação máxima de 20 

% -----------------------------------------------------------------------  

A proposta do concorrente Embeiral - Engenharia e 

Construção SA., neste subfactor, apresentou a planta de 

estaleiro fora da área de intervenção da obra, num terreno que 

é propriedade privada. A descrição do modo de execução da 

intervenção, o planeamento da obra e as diversas componentes 

do projecto são feitas de uma forma genérica e não tão clara. 

O júri atendendo a estes considerandos, pontuou com a 

ponderação de 17%. --------------------------------------------------  

O concorrente Consipel, Lda pelo facto de propor a montagem 

de uma das gruas fora da zona de intervenção foi avaliado com 

a ponderação de 18%. ------------------------------------------------  
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&o que respeita ao subfactor V2 -Programação dos trabalhos e 

atendendo aos critérios descritos no Programa de 

Procedimento, artigo 13, foi tido em conta a quantidade e a 

qualidade de informação prestada pelos diferentes 

concorrentes. Assim sendo, foi entendimento do júri,  que a 

proposta do concorrente Consipel, Lda, contempla a definição 

do planeamento dos trabalhos, com a definição dos prazos 

correspondentes às tarefas do orçamento e inclui o rendimento 

para cada uma das tarefas, sendo o detalhe da programação 

definido semanalmente. Atendendo a que o planeamento de uma 

obra è realizar um plano de actividades e ligá-lo ao 

calendário, decompondo a obra em tarefas elementares e 

definindo para cada uma delas o seu encadeamento e duração. 

Assim sendo, entendeu o júri que o concorrente Consipel, Lda, 

em termos de qualidade e quantidade de informação da 

programação dos trabalhos obteve a ponderação máxima de 

10%, bem como os concorrentes Embeiral - Engenharia e 

Construção SA e Floponor, S.A..  ------------------------------------  

3 – CO&CLUSÃO -----------------------------------------------------  

Face ao exposto o júri delibera unanimemente, não atender à 

reclamação apresentada pelo concorrente Embeiral - 

Engenharia e Construção SA, pelo que, conforme o nº l do 

artigo 148º do Código dos Contratos Públicos, Decreto Lei nº 
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18/2008, de 29 de Janeiro, mantém o teor e as conclusões do 

Relatório Preliminar, com a ordenação de acordo com o 

quadro registado no anexo 5, que se anexa. -----------------------  

&os termos do nº 3 do artigo 148° do Código dos Contratos 

Públicos, Decreto Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, o júri 

envia o presente Relatório Final, bem como o Relatório 

Preliminar e demais documentos que compõem o processo de 

concurso, à Câmara Municipal, para que, como órgão 

competente para a decisão de contratar, cabendo a este órgão, 

nos termos do nº 4 do artigo 148° do Código dos Contratos 

Públicos, Decreto Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, decidir 

sobre a aprovação de todas as propostas contidas no Relatório 

Final, nomeadamente para efeitos de adjudicação’.  -------------  

A Câmara Municipal atendendo a que a candidatura a 

financiamento no âmbito do Provere do Côa, não obteve 

aprovação, não é possível ao Município com recurso a 

receitas próprias a execução da presente empreitada. Só agora 

se delibera em face da resposta da CCDR, revogara decisão de 

contratar anulando em consequência o respetivo 

procedimento. ---------------------------------------------------------  

*A29*  Comunicação Prévia de Alteração das Características dos 

Lotes 14, 15, 18, 19 e 21 do Alvará de Loteamento da Zona 

Industrial de Trancoso:  --------------------------------------------  
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Seguidamente, foram presentes os requerimentos número 745 e 

747 da Secção de Obras Particulares que deram entrada nesta 

Câmara em 15 do corrente mês de Dezembro, de, 

respectivamente, Salsicharia Trancosense, Limitada e 

Marmoraria Trancosense, Limitada, ambas com sede na Zona 

Industrial de Trancoso, a solicitarem a unificação de lotes que 

são proprietários, alterar os índices de edificabilidade previstos 

no loteamento para aqueles lotes em consonância com os 

actualmente previstos no Plano Director Municipal e a 

aceitação das ocupações parciais nas zonas non edificandi. -----  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara Municipal que os requerentes 

Salsicharia Trancosense e Marmoraria Trancosense são os 

legítimos proprietários dos lotes 14, 15 e 18, 19 

respectivamente, conforme provam as certidões de teor anexas.  

Ambos, solicitaram apoio da Câmara Municipal para liderar o 

processo de alteração das características dos lotes, tendo a 

Câmara por despacho de 15 de Dezembro ratificado por 

deliberação de Câmara de 19 de Dezembro deliberado liderar o 

processo. Tendo mandado elaborar o presente projecto de 

arquitectura que se passa a analisar. --------------------------------  

Após leitura das peças escritas e quadro síntese, concluísse o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------  
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- Não se vê inconveniente legal na anexação dos lotes 15 e 

21 no lote 14. -------------------------------------------------  

- Não se vê igualmente inconveniente legal na anexação do 

lote 19 no lote 18. --------------------------------------------  

- As novas características de edificabilidade, índices de 

construção, cumprem os parâmetros estabelecidos no 

ponto 3º do artigo 47° (alterado) do P.D.M.. --------------  

Sobre os aspectos acima referidos, não se vê inconveniente no 

pedido dos requerentes. ----------------------------------------------  

No entanto, alerta-se para duas situações que podem 

condicionar a deliberação camarária: -------------------------------  

1. A ocupação existente de parte da zona "non edificandi" tanto 

no lote 14 como 18 em violação dos afastamentos constantes na 

alínea d) do ponto 2o do artigo 47° do P.D.M.. -------------------  

O lote 14 ocupa uma área de 290,09 m2 da zona "non 

edificandi", enquanto o 18 ocupa 85,57 m2. -----------------------  

Sobre esta ocupação indevida de área "non edificandi", o 

parecer técnico é desfavorável deixando-se à consideração 

superior. ---------------------------------------------------------------  

2. Relativamente ao lote 21, a Salsicharia Trancosense não 

apresentou a respectiva certidão de teor da C.R.P. confirmando 

a posse do lote.--------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar as alterações do 
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loteamento nos termos da informação considerando que 

ligeira e pouco significativa violação de parte non edificandi 

(sendo que o artigo 47º, do Regulamento do PDM, resultou em 

vontade expressa do Município), não faz sentido, devendo a 

Câmara promover com urgência um processo simplificado de 

alteração desta alínea do artigo 47º, considerando-se que a 

importância única dos investimentos em concreto e a 

necessidade de obtenção rápida de licenciamento destas 

alterações para efeitos de candidatura a fundos comunitários, 

justifica-se este entendimento, pois de contrário poderia 

comprometer a própria viabilidade dos investimentos no 

contexto em que se encontram. -------------------------------------  

*A30*  Instalação de Redes de Distribuição de Linhas de 

Alimentação em Média e Baixa Tensão e de Postos de 

Transformação no Concelho de Trancoso - #º da Operação 

(PRODER) – 020000015789:  Em seguida, foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos desta Câmara, informando que foi assinado 

um contrato entre a Câmara Municipal e o Ministério da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, no âmbito 

do PRODER, para a execução da empreitada "Instalação de 

redes de distribuição de linhas de alimentação em média e 

baixa tensão e de postos de transformação no Concelho de 
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Trancoso", no dia 2010-09-14, onde ficou estabelecido "dar 

início à execução física da operação no prazo máximo de 6 

meses". No dia 2011-03-28 foi solicitada, e concedida, ao 

Gestor do PRODER uma prorrogação de 90 dias para se dar o 

início da execução material da operação. --------------------------  

O concurso da empreitada, lançado pelo Município, ficou 

deserto, tendo todo o processo ficado parado desde essa altura.  

Para os devidos efeitos informamos que nos foi enviado agora 

pelo PRODER um e-mail, que se anexa, em que refere que o 

referido processo será considerado desistido caso não 

apresentemos um pedido de pagamento ou de adiantamento no 

prazo de um mês a contar de 2011-11-28. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou desistir candidatar em face do 

valor enquadrados e valor base do concurso, ser inferior aos 

preços de mercado, não tendo por isso, suscitado qualquer 

concorrente e por isso ficado deserto, não existindo condições 

para a manutenção da referida candidatura. ---------------------  

*A31*  Reabilitação da ETAR Quinta do Seixo, em Trancoso - Auto 

de Medição número 5: Em seguida, foi presente informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

desta Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado 

pelo empreiteiro António José Baraças, está em conformidade 

com os trabalhos realizados e com os preços unitários 
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registados na proposta, no valor de 37.729,47 euros.-------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao pagamento. ------------------------------------------  

*A32*  Reparação e Beneficiação de Diversas Estradas e Caminhos 

(Reparação do Muro de Suporte da EM 601): Em seguida, foi 

presente informação prestada pela Divisão de Obras Municipais 

e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que os trabalhos 

encontram-se concluídos estando em conformidade com o mapa 

de medições, com os preços unitários registados na proposta, 

importando no valor de 3.000 euros. -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A33*  Aldeias Históricas de Portugal: Em seguida foi presente o 

requerimento número 273, que deu entrada nesta Câmara em 20 

de Janeiro de 2010, da Aldeias Históricas de Portugal -

Associação de Desenvolvimento Turístico, a solicitar o 

pagamento das quotas referentes ao ano de 2009 no valor de 

3.600 euros. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento das 

quotas entretanto devidas. ------------------------------------------  

*A34*  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 revogar a deliberação. ---------  

*A35*  Pagamento de Taxas de Condomínio: Em seguida, foi 

presente o requerimento 3397, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 12 do passado mês de Outubro, da 

Administração do Bloco 3, sito na Rua Dr. Amaro da Costa, 

Lote 3, em Trancoso, a solicitar o pagamento das quotas 

referentes ao ano de 2011 da fracção j – garagem, no valor de 

54,93 euros. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento. -------  

*A36*  Transmissão de Posição de Arrendatário:  Em seguida, foi 

presente o requerimento 4070, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 26 do corrente mês de Dezembro, de Jorge 
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Filipe Abreu Castela, residente em Trancoso, a solicitar que 

seja transmitido para seu nome o contrato de arrendamento que 

era pertença do falecido António Castela, seu avô, sito na Rua 

Madre Francisca da Conceição, moradia número 2, no Bairro de 

Santa Luzia, em Trancoso. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir, aceitando a 

transmissão da posição de arrendatário para Jorge Filipe 

Abreu Castelo, da moradia número 2, tal como requerido. -----  

*A37*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A38*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A39*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,00 horas, não havendo mais assuntos a tratar,  o senhor 

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

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

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa:  
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