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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 28 DE JANEIRO DE 2015. --------------------  

*A1* Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2015, nesta cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, Paulo Matias, Ivone Mouco, Augusto Rente e 

doutora Cristina Inocêncio. ------------------------------------------  

*A2* Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

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

*A3* Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4* Aprovação e Publicidade da Ata:  ---------------------------------  

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013 de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 14 

do corrente mês de janeiro submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, em virtude de não 
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ter participado na discussão e votação o senhor vereador Paulo 

Matias, por não ter estado presente nessa reunião, foi,  ainda, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

do Município de Trancoso e publicá-la no site do Município. ---  

*A5* Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

18, datado de 27 do corrente mês de janeiro e que apresenta os 

seguintes valores: -----------------------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 620.851,16€; ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 360.800,81€. ----------------  

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

*A6* Intervenções: Começou por usar da palavra a senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio, para tecer as seguintes 

considerações: ---------------------------------------------------------  

‘Não concordo com a redação que aparece no ponto A1 da ata 

da última reunião do executivo, quando se escreve “… sob a 

presidência do senhor Amílcar Salvador…”. Penso que deveria 

constar “… sob a presidência do senhor Presidente Amílcar 

Salvador…”. -----------------------------------------------------------  

Em relação aos senhores vereadores, entendo que, na 

introdução da ata, deveria ser referido qual o pelouro que cada 

um ocupa. --------------------------------------------------------------  

No que se refere à minha pessoa, em reunião deste executivo, 
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na qual, por razões de natureza profissional inadiáveis não 

estive presente, foi deliberado que nessa ata deixasse de 

figurar o respetivo título acadêmico. Por ser uma questão que 

depende do foro pessoal de cada um, mandava o bom senso e o 

necessário espírito de ponderação, que não estando presentes 

todos os Vereadores, essa deliberação (porque não se afigura 

de algo essencial) fosse adiada. Essa não foi porém a decisão 

tomada. ----------------------------------------------------------------  

Senhor Presidente e Senhores Vereadores, acredito que a 

evolução da sociedade, das ideias e das pessoas se processa 

por fruto do confronto de opiniões e da capacidade de cada um 

se afirmar na sociedade. Essa capacidade de afirmação tem na 

sua base um esforço que cada um realiza na busca de 

conhecimentos. Acredito numa sociedade em que existem 

igualdade de oportunidades, mas não numa sociedade 

igualitária. ------------------------------------------------------------  

Neste sentido e por se tratar de uma questão que se prende com 

o foro individual de cada um, requeiro que relativamente à 

minha pessoa se volte a colocar o título académico que foi 

obtido meus Senhores por sacrifícios, por método de estudo e 

força de vontade e sobretudo meus Senhores por persistência 

da minha parte.’ ------------------------------------------------------  

*A7* De seguida, interveio o senhor vereador Paulo Matias para 
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informar que a Agência para a Promoção de Trancoso foi 

acionada com um processo de injunção, em que o senhor 

António de Almeida Correia reclama o pagamento de uma 

dívida de 16.416€, acrescida de juros de mora, no montante de 

7.579,18€, na sequência de um contrato de prestação de 

serviços celebrado com aquela Agência e relacionado com a 

iluminação de Natal de 2008. Acrescentou que, tal como consta 

na ata da reunião camarária de 29 de outubro de 2014, a 

senhora doutora Maria da Conceição Trabulo Alexandre 

informou que o anterior executivo havia assumido o 

compromisso de pagar esta dívida. Referiu, ainda, que, como é 

consabido, a Câmara Municipal não pode assumir dívidas 

reconhecidas, verbalmente, pelo anterior executivo, embora, 

passado mais de um ano de mandato deste executivo, seja do 

seu conhecimento que era habitual, quer o anterior presidente, 

quer os anteriores vereadores assumirem compromissos verbais, 

como o comprovam as diversas ações judiciais que correm 

contra o município, resultantes de obras executadas e serviços 

prestados, sem qualquer procedimento concursal. Concluiu 

dizendo que, como é evidente, este executivo não poderá 

assumir o compromisso relativo a esta dívida, sob pena de 

cometer uma infração à Lei.  -----------------------------------------  

*A8* Seguidamente, interveio o senhor Presidente da Câmara para, 
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relativamente às observações formuladas pela senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio, afirmar: ‘A decisão de 

não colocar os títulos académicos foi tomada, por 

unanimidade, pelos senhores vereadores presentes na reunião 

de 29 do passado mês de dezembro, com efeitos a partir dessa 

data. Penso que esta decisão é para manter, pois não está em 

causa a diminuição da dignidade das profissões e cargos das 

pessoas em causa, mas antes uma simplificação na redação e 

leitura da ata. Como tal, manter-se-á aquela decisão, 

respeitando-se, no entanto, o pedido da senhora vereadora que 

será referida, em ata, com o seu título académico.  ---------------  

No que diz respeito à referência, em ata, aos pelouros 

ocupados pelos senhores vereadores, foi publicitado um 

despacho meu, com data de 24 de outubro de 2013, onde é feita 

essa distribuição. Por isso, entendo que não fará sentido 

referi-los, em cada uma das atas. Aproveito para dar uma 

cópia desse despacho, aos senhores vereadores.’ ----------------  

*A9* Continuando a usar da palavra e dando resposta a uma questão 

formulada pelo senhor vereador João Rodrigues, na reunião 

camarária de 29 do passado mês de dezembro, o senhor 

Presidente da Câmara afirmou: --------------------------------------  

‘Acerca do grave problema ambiental que existia na rua da 

Póvoa, em Vila Franca das Naves, a despesa suportada com a 
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reparação foi de 170€, resultante de 90€ respeitantes ao custo 

de 30 m de tubo e de 80€ respeitantes ao custo de 2 caixas de 

saneamento com tampa, já usadas. Com esta pequena 

importância, resolveu-se um problema que se vinha arrastando, 

há vários anos, lançando esgotos num pequeno ribeiro’.  --------  

*A10*  No que diz respeito à ratificação de despachos relativos a 

processos de despesa e a processos de despesa já paga através 

de despacho que têm vindo a constar nas ordens de trabalhos 

das reuniões camarárias, o senhor Presidente da Câmara referiu 

que, de acordo com informação prestada pela divisão 

financeira, tais assuntos não carecem de ser presentes à 

apreciação e votação por parte do executivo, nem tal faz 

qualquer sentido, uma vez que tem havido valor positivo para 

os fundos disponíveis. Acrescentou que, de futuro, se tais 

assuntos estiverem presentes, em reunião do executivo, será 

para dar conhecimento dos mesmos e não para serem objeto de 

uma votação. ----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A11*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: Seguidamente, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor 

dos fundos disponíveis para o mês de janeiro de 2015, 
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verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei, no Decreto – Lei nº 127/2012 de 21 de junho e no 

despacho do senhor Presidente da Câmara de 5 de dezembro 

último, existe, à presente data, um valor positivo para os 

mesmos, tal como consta do mapa que anexou, no valor de 

348.982,40€.-----------------------------------------------------------  

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

*A12*  Dispensa de licença de habitabilidade/utilização:  Em 

seguida, foi presente o requerimento número 2 da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 5 do 

corrente mês de janeiro, de Maria Georgete dos Santos, 

residente em Trancoso, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização para um palhal,  sito no Quinta 

do Cabeço, em Avelal, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 1358, da união de freguesias de Trancoso, 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 licença de utilização. --------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 57 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 

26 do corrente mês de janeiro, de Maria de Fátima Gabriel 

Viegas, residente em Trancoso, na qualidade de proprietária, a 
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solicitar isenção de licença de utilização para uma edificação, 

sita na Rua da Igreja, em Aldeia Nova, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 633, da freguesia de Aldeia Nova, 

uma vez que a mesma foi construída 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 isenta de licença de utilização. --------  

*A14*  Em seguida, foi presente o requerimento número 58 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 26 do 

corrente mês de janeiro, de Maria de Fátima Gabriel Viegas, 

residente em Trancoso, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma edificação, sita na 

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

urbana sob o artigo 306, da freguesia de Aldeia Nova, uma vez 

que a mesma foi construída 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 isenta de licença de utilização. --------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 59 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 

26 do corrente mês de janeiro, de Maria de Fátima Gabriel 

Viegas, residente em Trancoso, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma edificação, 
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localizada no sitio das Boiças, em Aldeia Nova, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 634, da freguesia de Aldeia 

Nova, uma vez que a mesma foi construída 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 isenta de licença de utilização. --------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas à emissão da licença 

de utilização, com isenção de taxas – Lar do Reboleiro: Em 

seguida, foi presente o requerimento número 662 da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 9 do 

passado mês de dezembro, da Liga de Melhoramentos da 

Freguesia do Reboleiro, a solicitar autorização de utilização 

para o Lar da Terceira Idade, sito na avenida da Ribeirinha, em 

Reboleiro, bem como a isenção de taxas, de acordo com o 

previsto na alínea a) do número 2 do artigo 15º do Regulamento 

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

Assim, foi presente o auto de vistoria, elaborado de acordo com 

o previsto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 64/2007 de 14 de 

março e ulteriores alterações, pela divisão de planeamento, 

licenciamento, urbanismo e ambiente, que se transcreve na 

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

‘Aos catorze dias do mês de Janeiro de dois mil e quinze, 

compareceram no local da obra supra, Victor Jorge Almeida 
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Ribeiro da Silva, técnico designado pela Câmara Municipal de 

Trancoso, Carlos Manuel Dias Sousa, técnico do Serviço 

Social, representando a Unidade de Desenvolvimento Social e 

Programas do Centro Distrital da Guarda, Maria Ângela de 

Andrade Tenreiro, Delegada de Saúde Adjunta da Unidade de 

Saúde Pública da U.L.S. Guarda-N.S.T. de Trancoso e Ana 

Paula Tavares Santos, técnica designada como representante 

da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que compõem a 

comissão de vistoria, a fim de procederem ao exame de todos 

os trabalhos executados, tendo verificado que a mesma 

apresenta condições de instalação, segurança, funcionamento, 

salubridade, higiene e conforto. Assim sendo, deverá ser 

concedida a autorização de utilização para o Lar de Idosos e 

Serviço de Apoio Domiciliário. -------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto que 

vai ser assinado por todos os intervenientes na vistoria.’ -------  

Na sequência da vistoria realizada pelos técnicos competentes, 

a Câmara Municipal deliberou emitir licença de utilização 

para o Lar da Terceira Idade do Reboleiro. Mais, foi 

deliberado isentar a requerente do pagamento de taxas, em 

conformidade com o previsto na alínea a) do número 2 do 

artigo 15º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município de 
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Trancoso. --------------------------------------------------------------  

*A17*  Designação do júri relativo ao concurso de ‘Fornecimento de 

Combustíveis Rodoviários’:  ----------------------------------------  

Na sequência da deliberação camarária de 19/11/2014 e 

posterior aprovação da Assembleia Municipal de Trancoso, em 

sua sessão ordinária de 22/11/2014, a Câmara Municipal 

deliberou designar o seguinte júri, respeitante ao concurso 

supra referido: --------------------------------------------------------  

Presidente: doutor Francisco Coelho; --------------------------  

Vogais Efetivos: engenheiros Victor Jorge e José Carlos 

Fantasia; ---------------------------------------------------------  

Vogais Suplentes: doutora Carla Saraiva e engenheiro João 

Mano. -------------------------------------------------------------  

*A18*  Designação do júri relativo ao concurso de ‘Contratação de 

Seguros’:  --------------------------------------------------------------  

Na sequência da deliberação camarária de 19/11/2014 e 

posterior aprovação da Assembleia Municipal de Trancoso, em 

sua sessão ordinária de 22/11/2014, a Câmara Municipal 

deliberou designar o seguinte júri, respeitante ao concurso 

supra referido: --------------------------------------------------------  

Presidente: doutor Francisco Coelho; --------------------------  

Vogais Efetivos: engenheiros Victor Jorge e José Carlos 

Fantasia; ---------------------------------------------------------  
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Vogais Suplentes: doutora Carla Saraiva e engenheiro João 

Mano. -------------------------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de propostas de ratificação de 

despachos relativos a processos de despesa:  --------------------  

Seguidamente, foram presentes vários processos de despesa 

com despachos de autorização e que constam da relação 

seguinte:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Descrição Nº Cab. Despacho Valor 
Publicação-Regulamento Exercício de Activ. Com.Retalho não 
Sedentário do Município 

Req. 2 14-01-2015 804,97 € 

Publicação-Plano Pormenor Salvaguarda Centro Histórico de 
Trancoso 

Req. 3 14-01-2015 499,18 € 

Aquisição material para reparação da viatura 56-AG-03 Req.4 14-01-2015 222,63 € 
Aquisição material para reparação da viatura DQ-06-95 Req. 5 14-01-2015 13,09 € 
Aquisição de material para JCB 40-NH-35 Req. 6 14-01-2015 132,10 € 
Aquisição de correia ventoinha para 33-OU-01 Req. 7 14-01-2015 10,31 € 
Aquisição de tapa fugas para 33-OU-01 Req. 8 14-01-2015 13,28 € 
Aquisição de material para viatura 88-63-BQ Req. 9 14-01-2015 225,55 € 
Aquisição de uma gambiarra para oficina Req.10 14-01-2015 24,45 € 
Aquisição de pavimento lavável para serviços técnicos Req.11 14-01-2015 285,00 € 
Inspeção da viatura 73-HG-81 Req.12 14-01-2015 30,54 € 
Lavagem da viatura 79-94-LM Req.13 14-01-2015 50,00 € 
Inspeção da viatura 79-94-LM Req.14 14-01-2015 45,72 € 
Lavagem da viatura TM-58-24 Req.15 14-01-2015 50,00 € 
Inspeção da viatura TM-58-24 Req.16 14-01-2015 30,54 € 
Lavagem da viatura 36-25-XC Req.17 14-01-2015 50,00 € 
Inspeção da viatura 36-25-XC Req.18 14-01-2015 30,54 € 
Lavagem da viatura 88-63-BQ Req.19 14-01-2015 50,00 € 
Inspeção da viatura 88-63-BQ Req.20 14-01-2015 30,54 € 
Aquisição de uma palma Req.21 14-01-2015 25,01 € 
Despesas de deslocação 188 Pres 14-01-2015 750,00 € 
Despesas de deslocação 188 Vice-Pre 14-01-2015 500,00 € 
Despesas de deslocação 188 VerlM 14-01-2015 500,00 € 
Despesas de deslocação 188 VerJPM 14-01-2015 500,00 € 
Despesas de representação 189-Pres 14-01-2015 750,00 € 
Despesas de representação 189 Vice-Pre 14-01-2015 500,00 € 
Despesas de representação 189 VerlM 14-01-2015 500,00 € 
Despesas de representação 189 VerJPM 14-01-2015 500,00 € 
Serviços Jurídicos/Ação de Contestação Req.22 16-01-2015 5.075,00 € 
Taxa Justiça Req.23 16-01-2015 1.224,00 € 
Renovação de Subscrição Architecture 2015 e AutoCAD 2015 Req.24 16-01-2015 3.805,62 € 
Juros de mora 203 19-01-2015 6.641,61 € 
Escritura de compra e venda p/ aquisição de prédios urbanos Req.25 19-01-2015 500,00 € 
Registo predial dos prédios urbanos Req.26 19-01-2015 1.200,00 € 
Execução ramal baixa tensão Req.27 19-01-2015 246,00 € 
Ligação de energia eléctrica Req.28 19-01-2015 50,00 € 
Revisão da viatura 52-GN-34 Req.29 19-01-2015 371,15 € 
Aquisição de material para viatura OC-60-12 Req.30 19-01-2015 27,11 € 
Aquisição de material para corta relva Viking Req.31 19-01-2015 44,28 € 
Aquisição de cartuchos de lubrificar Req.32 19-01-2015 144,06 € 
Renovação licença software ARCGIS Req.33 19-01-2015 2.337,00 € 
Revisão de Tacógrafo Req.34 21-01-2015 133,48 € 
Aquisição de câmara de ar Req.35 21-01-2015 43,05 € 
Remendar furo da JCB 40-NH-35 Req.36 21-01-2015 24,60 € 
Reparação do limpa bermas ORSI 500 Req.37 21-01-2015 153,75 € 
Ação de formação -Orç.Estado 2015 e Red. Remun. Contratos Req.38 21-01-2015 105,00 € 
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Aquisição de Serviços 
Aquisição de garrafa de gás Req.39 21-01-2015 25,01 € 
Aquisição de garrafa de gás Req.40 21-01-2015 25,01 € 
Aquisição de garrafas de gás Req.41 21-01-2015 100,00 € 
Aquisição de garrafas de gás Req.42 21-01-2015 75,01 € 
Aquisição de garrafas de gás Req.43 21-01-2015 75,01 € 
Aquisição de garrafas de gás Req.44 21-01-2015 50,00 € 
Registo predial de escritura de retificação Req.45 22-01-2015 60,00 € 
Aquisição de garrafa de gás Req.46 22-01-2015 25,01 € 
Aquisição de garrafa de gás Req.47 22-01-2015 25,01 € 
Aquisição de garrafa de gás Req. 48 22-01-2015 25,01 € 
Aquisição de garrafas de gás Req.49 22-01-2015 50,00 € 
Aquisição de garrafa de gás Req.50 22-01-2015 25,01 € 
Reparação da JCB 40-NH-35 Req.51 22-01-2015 215,25 € 
Aquisição de material de escritório Req.52 22-01-2015 53,00 € 
Aquisição de quadro para CPCJ Req.53 22-01-2015 11,00 € 
Aquisição de material de higiene e limpeza Req.54 22-01-2015 154,66 € 
Aquisição de sacos de aspirador Req.55 22-01-2015 5,01 € 
Aquisição de pellets para EB1 Palhais Req.56 22-01-2015 300,23 € 
Aquisição de aquecedor a gás Req.57 26-01-2015 120,00 € 
Aquisição de aquecedor de varetas Req.58 26-01-2015 35,01 € 
Aquisição de garrafa de gás Req. 59 26-01-2015 25,01 € 
Aquisição de garrafa de gás Req.60 26-01-2015 25,01 € 
Aquisição de garrafa de gás Req.61 26-01-2015 25,01 € 
Aquisição de um regulador para viatura TM-58-24 Req.62 26-01-2015 51,66 € 

Total 30.830,09 € 
 

Atendendo a que se trata de serviços básicos e essenciais para 

o funcionamento dos serviços, a Câmara Municipal, 

deliberou, por maioria, ratificar os despachos constantes da 

relação anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do 

PSD, Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio, por 

considerarem não existir montante suficiente de fundos 

disponíveis. ------------------------------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação de processos de despesa já 

paga, através de despacho:  -----------------------------------------  

De seguida, foram presentes alguns processos de despesa já 

paga, através de despacho, constantes da relação que se segue: -  

Nº OP Nome da Entidade Descrição Valor Data Pag. 

22 
EDP Comercial – Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de energia 2,81€ 20-01-2014 

23 
EDP Comercial – Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de energia 29,90€ 20-01-2014 

28 
EDP Comercial – Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de energia 2,81€ 20-01-2014 

29 
EDP Comercial – Comercialização de 
Energia, S.A. 

Fatura de energia 104,47€ 20-01-2014 

34 António José Baraças Fatura de juros de mora 21.143,05€ 23-01-2014 
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Total 21.283,04€  
 

A Câmara Municipal, atendendo a que se trata de serviços 

básicos e essenciais para o funcionamento dos serviços, 

deliberou, por maioria, ratificar os pagamentos constantes da 

relação anexa, tendo votado contra os senhores vereadores do 

PSD, Augusto Rente e doutora Cristina Inocêncio, por 

considerarem não existir montante suficiente de fundos 

disponíveis. ------------------------------------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à aquisição 

de prédios rústicos, destinados à implantação da ETAR de 

Esporões:  Em seguida, foi presente informação dos serviços, a 

dar conta que, na sequência da ampliação da Rede de 

Abastecimento de Águas e Drenagem de Esgotos da povoação 

de Esporões, se tornava necessária a aquisição de terreno, 

destinado à construção do órgão de drenagem de águas 

residuais. --------------------------------------------------------------  

Informava ainda que, de acordo com a rede de drenagem de 

águas residuais já realizada e em conformidade com a planta 

anexa, o local para implantação da ETAR pertencia a Natália 

Milagre Pena de Quina. ----------------------------------------------  

O senhor vereador Eduardo Pinto exarou o seguinte despacho: 

‘Tratando-se de um assunto que urge resolver, foram 

desenvolvidos contatos com a proprietária dos prédios rústicos 
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com os artigos matriciais nos.  4120 e 4122 da freguesia de 

Moreira de Rei, a qual aceita vender os referidos prédios pelo 

valor de 2.500€.  -------------------------------------------------------  

À contabilidade para cabimentar.’ ---------------------------------  

A Câmara Municipal, concordando com a proposta de 

aquisição, deliberou dar poderes ao senhor Presidente da 

Câmara para poder outorgar a respetiva escritura de compra e 

venda. ------------------------------------------------------------------  

*A22*  Apreciação da 1ª alteração às grandes opções do plano e ao 

orçamento da receita e da despesa:  -------------------------------  

Acerca deste assunto, a Câmara Municipal deliberou tomar 

conhecimento da 1ª alteração às grandes opções do plano e ao 

orçamento da receita e da despesa, no montante global de 

251.300€, atendendo a que se trata de uma competência 

delegada no senhor Presidente da Câmara. ----------------------  

*A23*  Apreciação do relatório trimestral enviado pela TEGEC, 

E.M.:  De acordo com o estipulado na alínea e) do artigo 42º. da 

Lei nº. 50/2012 de 31 de agosto, a empresa TEGEC – Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, 

E.M. apresentou o relatório trimestral de execução orçamental – 

3º trimestre de 2014. -------------------------------------------------  

Tendo sido presente o relatório de execução orçamental, no 

final do terceiro trimestre de 2014, com um prejuízo de 
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609.333,34€, a Câmara Municipal deliberou tomar 

conhecimento. --------------------------------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação acerca de pedidos de isenção de 

taxas: De seguida, foi presente o requerimento número 51 que 

deu entrada na seção de obras particulares da Câmara, em 23 do 

corrente mês de janeiro, de Aurora da Conceição Santos 

Taborda Lopes, com sede na avenida Calouste Gulbenkian, rés-

do-chão, número 19, em Trancoso, a solicitar isenção de taxas, 

no âmbito do apoio ao empreendedorismo, para instalação da 

sua atividade de comércio de calçado a retalho. ------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto na 

alínea b) do nº 2 do artigo 15º do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas do 

Municipio, deliberou isentar a requerente do pagamento da 

taxa prevista na alínea g) no nº 1 do artigo 19º da Tabela de 

Taxas daquele Regulamento, atendendo a que a requerente 

está na fase inicial da sua atividade e se presume que irá criar 

alguns postos de trabalho. ------------------------------------------  

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 166 que deu 

entrada na seção de obras particulares da Câmara, em 23 do 

corrente mês de janeiro, de Roberto José Primo da Cruz, 

residente em Mêda, a solicitar isenção de taxas, no âmbito do 

apoio ao empreendedorismo, para instalação da sua atividade de 
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restaurante e catering, na rua Alto da Portela, em Póvoa do 

Concelho. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto na 

alínea b) do nº 2 do artigo 15º do Regulamento de Liquidação 

e Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas do 

Municipio, deliberou isentar o requerente do pagamento de 

metade da taxa prevista na alínea b) no nº 2 do artigo 13º da 

Tabela de Taxas daquele Regulamento, atendendo a que a 

requerente está na fase inicial da sua atividade e se presume 

que irá criar alguns postos de trabalho. --------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

celebração de um contrato de parceria com a Rede de 

Judiarias de Portugal: De seguida, foi presente o ofício 

número 3577 que deu entrada na secretaria da Câmara, em 23 

do passado mês de dezembro, da Rede de Judiarias de Portugal, 

a enviar a versão final da minuta do contrato de parceria, a 

celebrar entre aquela entidade e a Câmara Municipal de 

Trancoso, que se reproduz na íntegra: ------------------------------  

-----------‘MINUTA DE CONTRATO DE PARCERIA  -----------  

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

I. O Espaço Economico Europeu (EEA) é composto pelos 

estados membros da União Europeia e 3 países da 

Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) - Islândia, 
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Listenstaine e Noruega- que partilham o mesmo Mercado 

Interno; -------------------------------------------------------------  

II. Através do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 

Europeu 2009-2014, no âmbito dos European Economic Area 

Grants, a Noruega, a Islândia e o Listenstaine, na qualidade 

de estados doadores, financiam, em 16 estados membros da 

União Europeia, iniciativas e projetos em diversas áreas 

programáticas, com vista a reduzir as disparidades 

económicas e sociais e reforçar as relações bilaterais entre 

os estados doadores e os estados beneficiários; ---------------  

III. Sob a égide do Protocolo 38B ao Acordo para o Espaço 

Económico Europeu para o mecanismo financeiro com o 

horizonte temporal 2009-2014 (EEA Grants 2009-2014), os 

países doadores celebraram com o estado português um 

Memorando de Entendimento nos termos do qual foi 

atribuído um apoio de € 4.000.000,00 para um Programa que 

visa a salvaguarda do património natural e cultural para as 

gerações futuras, sua conservação e promoção do acesso 

público, sendo designado como Operador do programa a 

Secretaria de Estado da Cultura (SEC) através Direção 

Regional de Cultura do Centro (DRCC); ------------------------  

IV. O custo máximo total estimado elegível de implementação 

do projeto “Rotas de Sefarad: Valorização da Identidade 
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Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas” é de € 

5.041.176,00 (cinco milhões, quarenta e um mil, cento e 

setenta e seis euros) sendo que a taxa máxima de 

contribuição do Projecto é de € 4.285.000,00 (quatro 

milhões, duzentos e oitenta e cinco mil euros), não 

reembolsáveis; -----------------------------------------------------  

V. A taxa de cofinanciamento do projeto é de 85% dos 

respetivos custos elegíveis, comprometendo-se o Promotor do 

Projeto a suportar o valor máximo de € 756.176,00 

(setecentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e seis 

euros), correspondente aos restantes 15,00%, resultante da 

diferença entre o custo total estimado elegível de 

implementação do projeto “Rotas de Sefarad: Valorização da 

Identidade Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas” (€ 

5.041,176) e a taxa máxima de contribuição do Projecto (€ 

4.285.000); ---------------------------------------------------------  

VI. O projeto aprovado no âmbito do Programa Conservação e 

Revitalização do Património Cultural e Natural, para ser 

beneficiário do financiamento em Portugal, foi o projecto 

denominado Rotas Sefarad: Valorização da Identidade 

Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas, apresentado 

pela Associação Rede de Judiarias de Portugal- Rotas 

Sefarad; -------------------------------------------------------------  
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VII. A associação Rede de Judiarias de Portugal - Rotas de 

Sefarad - que o Município de Trancoso integra - é uma 

associação de direito privado com carácter público que tem 

por fim uma atuação conjunta, na defesa do património 

urbanístico, arquitetónico, ambiental, histórico e cultural, 

relacionado com a herança judaica e que pretende conjugar 

a valorização histórica e patrimonial com a promoção 

turística; ------------------------------------------------------------  

VIII. Tal associação celebrou com a Direção Regional de 

Cultura do Centro um contrato definidor dos termos e das 

condições de execução e financiamento do projeto Rotas 

Sefarad: Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no 

Diálogo Interculturas, contrato esse doravante 

abreviadamente designado por contrato-projeto; --------------  

IX. Nos termos de tal contrato - que constitui o Anexo A ao 

presente e dele faz parte integrante - a Associação Rede de 

Judiarias de Portugal- Rotas Sefarad é o Promotor do 

Projeto e, por isso, terá que executá-lo cumprindo todos os 

deveres a que se obrigou perante o Operador do Programa 

sendo que, para tanto, deverá celebrar com os parceiros do 

projeto Contratos de Parceria; -----------------------------------  

X. O Município de Trancoso é um dos parceiros do projeto, 

importa formalizar tal colaboração estabelecendo-se os 
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termos e condições em que se desenvolverá tal parceria, 

clarificando as obrigações reciprocas das partes; -------------  

XI. Nos termos das alíneas r) e t) do n.º 1 do arrigo 33º do 

regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro (RJAL), compete à câmara 

municipal em parceria com entidades da administração 

central apoiar programas e projetos de interesse municipal, 

bem como lhe compete assegurar o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e 

divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município; -----------------------------------------  

XII. A Câmara Municipal de Trancoso, na sua reunião 

ordinária de 28 de janeiro de 2015, aprovou a minuta do 

presente contrato de parceria, autorizou a realização da 

despesa a ele inerente e submeteu a autorização da 

assembleia municipal a repartição de encargos respetivos; --  

XIII. Nos termos da alínea c) do nº. 1 do artigo 6º da Lei nº. 

8/2012, de 21 de fevereiro a celebração do presente contrato, 

porque implica a assunção de compromissos plurianuais, 

está sujeito a autorização prévia da assembleia municipal, 

este órgão na sua sessão ordinária de xxx de xxx de xxx 

autorizou tal celebração; -----------------------------------------  

Entre, ------------------------------------------------------------------  
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Primeiro Outorgante: Associação Rede de Judiarias de 

Portugal- Rotas Sefarad, pessoa coletiva n.º 509 801 811, com 

sede no Museu Histórico de Belmonte, Centro de Estudos 

Judaicos Adriano Vaco Rodrigues, Rua de Portel, n.º 4, em 

Belmonte, representada pelo Presidente da Direção, António 

Pinto Dias Rocha, doravante também abreviadamente 

designado como Promotor; ------------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

Segundo Outorgante: Município de Trancoso, pessoa colectiva 

de direito público n.º 501143726, com sede em Praça do 

Município, em Trancoso, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Amílcar José Nunes Salvador, doravante 

também abreviadamente designado por Parceiro; ----------------  

É celebrado, nos termos e para os efeitos dos artigos 3.3. do 

Programme Agreement e 6.8 do Regulamento relativo à 

implementação o MFEEE 2009-2014, n.º 2 da cláusula 31ª do 

Contrato de Projeto, o presente contrato de parceria que se 

rege pelos Considerandos supra e pelas cláusulas seguintes: ---  

-----------------------------Cláusula 1.ª  ------------------------------  

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

1. O presente contrato tem como objeto a definição dos termos 

e condições da parceria entre os supra identificados 

outorgantes para a execução das seguintes atividades/ações, de 
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entre as previstas no Anexo 1 do contrato junto como Anexo A:  

a) Museu Bandarra - Trancoso; ----------------------------------  

2. O custo total da intervenção objeto do presente contrato de 

parceria estima-se em 141.176,47€, sendo que o financiamento 

máximo a atribuir pelo projeto pré-definido será de 120.000,00 

€ (cento e vinte mil euros), sendo que o restante, será assumido 

pela Camara Municipal de Trancoso. ------------------------------  

-----------------------------Clausula 2.ª  ------------------------------  

-----------------------Objetivos da parceria  -------------------------  

O estabelecimento da parceria ora formalizada tem como 

objetivos gerais: ------------------------------------------------------  

a) Levantamento, investigação e sinalização dos vestígios de 

memória Sefardita Portuguesa; ----------------------------------  

b) Desenvolvimentos dos conteúdos inerentes a um património 

material e imaterial alusivo à memória Judaica Nacional; ---  

c) O aproveitamento para a potencialização económica 

decorrente dos mesmos. -------------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 3.ª  ------------------------------  

--------------------Obrigações dos parceiros  -----------------------  

1. No âmbito do presente contrato de parceria constituem 

obrigações do Promotor -------------------------------------------  

a) Dar cumprimento às obrigações assumidas no Contrato 

de Financiamento pelo Promotor junto com Anexo 1, no 
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âmbito das ações referidas na clausula 1ª,  bem como 

prestar todas as informações necessárias para que o 

cumprimento das restantes obrigações assumidas no 

mesmo instrumento contratual; -------------------------------  

b) Prestar, a todo o tempo, todas e quaisquer informações e 

documentos solicitados para o acompanhamento 

sistemático da execução do contrato de parceria, com 

vista a, designadamente, assegurar a boa gestão da 

comparticipação financeira e a monitorização da 

realização das atividades/ações objecto do presente 

contrato; --------------------------------------------------------  

c) Cumprir os objetivos definidos no presente contrato de 

parceria; --------------------------------------------------------  

d) Dar cumprimento às obrigações contraídas no contrato 

de financiamento junto como Anexo 1, assegurando-se 

que possui os documentos e informações necessários e 

obrigatórios; ---------------------------------------------------  

e) Assegurar, exercendo os seus poderes de controlo, 

superintendência e tutela a boa gestão de todas as 

ações/atividades em que se decompõe o 

projeto/programa; ---------------------------------------------  

f) Acompanhar a execução física e financeira do presente 

contrato de parceria; ------------------------------------------  
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g) Verificar todos os documentos de prestação de 

informação e de contas relativos ao objeto do presente 

contrato. --------------------------------------------------------  

2. No âmbito do presente contrato de parceria constituem 

obrigações do Parceiro: ------------------------------------------  

a) Manter na sua propriedade os imóveis comprados, 

construídos, renovados, reconstruídos ou por qualquer 

forma intervencionados no âmbito do presente projeto por 

um período mínimo de 5 anos a contar da data do final da 

intervenção realizada, contabilizando-se para o efeito o 

auto de receção provisória da obra ou, nos casos de 

receções parciais, do último auto de receção provisória 

da obra; ---------------------------------------------------------  

b) Manter, relativamente aos imóveis indicados na alínea 

anterior, e por um período mínimo de 5 anos após a 

cessação da intervenção nos termos da alínea anterior, 

uma utilização compatível com as finalidades do 

programa; -------------------------------------------------------  

c) Manter segurados os imóveis referidos na alínea a), pelo 

menos, por um período de 5 anos após a cessação da 

intervenção nos termos da aludida alínea; -----------------  

d) Alocar e manter alocados, sem possibilidade de 

cabimentação ou de compromisso para quaisquer outros 
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projetos, os recursos necessários à manutenção dos 

imóveis referidos na alínea a) por um período mínimo de 

5 anos após a cessação da intervenção, nos termos da 

referida alínea a); ---------------------------------------------  

e) Assegurar o financiamento das operações e intervenções 

a realizar, sem prejuízo do seu posterior reembolso nos 

termos do contrato projeto e demais instrumentos do 

Programa; ------------------------------------------------------  

f) Assegurar uma total colaboração com o Promotor do 

Projeto e com o Operador do Programa, tendo em vista 

um adequado controlo do projeto, nos termos da cláusula 

17.º do contrato projeto celebrado entre a DRCC e Rede 

de Judiarias de Portugal; -------------------------------------  

g) Designar como perito ou consultor, nos termos do 

disposto no artigo 68.º do CCP, um elemento a indicar 

pelo Promotor do Projeto, nos júris dos procedimentos a 

realizar no âmbito do presente contrato; -------------------  

h) Observar as regras que regem a contratação pública, não 

podendo ser realizados procedimentos de ajuste direto 

com convite a menos do que 3 entidades; -------------------  

i) Cumprir as datas de execução previstas, assegurando, em 

qualquer caso, que as intervenções são integralmente 

realizadas até ao dia 30 de Abril de 2016, e assegurar os 
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montantes excedentes aos valores comparticipados no 

âmbito do projeto pré-definido. ------------------------------  

3. O paceiro compromete-se a assegurar uma total colaboração 

com o Operador nos termos da cláusula 17ª do contrato 

projeto celebrado entre a DRCC e a Rede de Judiarias de 

Portugal. ------------------------------------------------------------  

4. O parceiro designará como perito ou consultor, nos termos 

do disposto no artigo 68º do C C P um elemento a indicar 

pelo promotor nos júris dos procedimentos a realizar no 

âmbito do presente contrato. -------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 4.ª  ------------------------------  

----------------Propriedade e Direitos de Utilização  --------------  

---------------------e Fruição do Equipamento  ---------------------  

1. O equipamento a construir e parcialmente objeto do projeto 

será propriedade do Município de Trancoso, integrando o 

seu domínio patrimonial. ------------------------------------------  

2. O Município de Trancoso cederá gratuitamente a utilização 

e fruição ocasional do equipamento ao Promotor. -------------  

3. O Promotor não poderá utilizar o edifício/ equipamento para 

fins diferentes dos previstos no presente contrato ou ceder a 

respectiva gestão, fruição ou utilização a outrem sem a 

prévia autorização do Município. --------------------------------  

-----------------------------Clausula 5.ª  ------------------------------  
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-----------------------Dúvidas e Omissões ---------------------------  

As dúvidas e os casos omissos do presente contrato serão 

resolvidos por mútuo consentimento e acordo das partes. -------  

-----------------------------Cláusula 6.ª  ------------------------------  

-----------------Duração e Produção de Efeitos  -------------------  

1. O presente contrato vigorará até 30 de Abril de 2016, e sem 

prejuízo das obrigações assessórias que devam perdurar 

para além da cessação do contrato. -----------------------------  

2. O presente contrato produz efeito no dia a seguir ao da 

respetiva assinatura. ----------------------------------------------  

-----------------------------Clausula 7ª  -------------------------------  

----------------------Alterações ao Contrato  ------------------------  

Qualquer alteração ou adaptação pelos Outorgantes dos termos 

ou resultados previstos neste contrato-programa tem que ser 

precedida de prévia celebração da respetiva adenda, bem como 

da submissão, se necessária, às entidades legalmente 

competentes que na matéria se devam pronunciar e que poderão 

condicionar a alteração ou adaptação em causa. -----------------  

-----------------------------Clausula 8ª  -------------------------------  

------------------------------Resolução  -------------------------------  

1. O incumprimento de qualquer uma das partes das obrigações 

assumidas neste contrato confere, nos termos gerais do 

direito, à parte cumpridora o direito de o resolver. -----------  
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2. Para efeito do disposto no número anterior considera-se 

incumprimento definitivo por qualquer das partes se,  

notificada pela parte cumpridora, a parte faltosa não sanar a 

sua atuação incumpridora no prazo de 15 dias uteis, 

contados nos termos do artigo 72º do Código do 

Procedimento Administrativo. ------------------------------------  

3. A resolução terá lugar no prazo de 8 dias úteis após o 

conhecimento dos factos que a justifiquem, através de 

comunicação escrita adequadamente fundamentada. ----------  

-----------------------------Clausula 9ª  -------------------------------  

------------------------------Cessação  --------------------------------  

O presente contrato de parceria cessará: -------------------------  

a) Pela ocorrência do termo do seu período de vigência; -------  

b) Por acordo entre as partes; --------------------------------------  

c) Por resolução nos termos definidos na cláusula 8ª.  -----------  

-----------------------------Clausula 10ª  -----------------------------  

-----------------------Legalidade da Despesa  -----------------------  

Os encargos financeiros decorrentes do presente contrato 

integram o projeto de orçamento municipal para os anos 

económico de 20xx e 20xx/PPI e correspondem ao número 

sequencial de compromisso xxx/201xx. -----------------------------  

-----------------------------Clausula 11ª  -----------------------------  

-----------------------Regulação e Controlo  -------------------------  
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As atividades/ações do Município de Trancoso executadas no 

âmbito do presente contrato de parceria estão sujeitas ao 

controlo do Promotor do Projeto e do Operador do Programa.  

-----------------------------Clausula 12ª  -----------------------------  

--------------------Comunicações e notificações  -------------------  

Todas as comunicações/notificações entre as partes serão 

efetuadas para as respetivas moradas indicadas no introito, 

pelo que qualquer alteração nos contactos deve ser comunicada 

pelos mesmos meios à outra parte. ---------------------------------  

-----------------------------Clausula 13ª  -----------------------------  

--------------------------Imposto de selo  -----------------------------  

O presente contrato está isento de imposto de selo por força do 

disposto no n.º 1, na alínea s) do n.º 3, ambos do artigo 3º e 

alínea a) do artigo 6º, todos do Código do Imposto de Selo. ----  

-----------------------------Clausula 14ª  -----------------------------  

-----------------------------Publicidade  ------------------------------  

Este contrato de parceria será publicitado no Boletim 

Municipal e nos sítios da Internet da Câmara Municipal de 

Trancoso e da Primeira Outorgante. -------------------------------  

Feito em duas vias de igual valor, ocupando xxx páginas e um 

anexo, em xxx, aos xxx dias do mês de xxx de dois mil e xxx. ---  

P´lo Promotor do Projeto: Antonio Pinto Dias Rocha - 

Presidente da Rede de Judiarias de Portugal. ------------------  
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P´lo Município de Trancoso: Amílcar José Nunes Salvador - 

Presidente da Câmara Municipal de Trancoso.’ ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do contrato 

de parceria a ser celebrado com a Rede de Judiarias de 

Portugal, com um montante de investimento de 141.176,47€ e 

uma comparticipação financeira associada de 120.000€. Mais, 

foi deliberado dar poderes ao senhor Presidente da Câmara 

para outorgar esse contrato. ----------------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de apoios: -----------------  

*A27*  Seguidamente, foi presente o ofício número 34 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 7 do corrente mês de janeiro, 

da AeneBeira – Associação Empresarial do Nordeste da Beira, 

com sede em Trancoso, a solicitar um apoio, para a organização 

conjunta da XII Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato 

do Nordeste da Beira 2015. ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 12.000€, mediante a celebração de protocolo. 

Não participou na discussão e votação a senhora vereadora 

doutora Cristina Inocêncio. ----------------------------------------  

*A28*  De seguida, foi presente o ofício número 173 da Secretaria que 

deu entrada nesta Câmara, em 23 do corrente mês de janeiro, da 

ADSIBeira.PT – Agência de Desenvolvimento para Sociedade 

de Informação e do Conhecimento, com sede na Guarda, a 
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enviar um novo protocolo a celebrar entre as partes, visto que o 

protocolo de 2014 tinha cessado em 31 de dezembro último, que 

se reproduz na íntegra: -----------------------------------------------  

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

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

Primeiro Outorgante: ADSI-Agência para o Desenvolvimento 

da Sociedade da Informação e do Conhecimento, 

abreviadamente designada por ADSI, com o número único de 

matrícula e de Pessoa Coletiva 504756117, com sede em Avª 

Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 50; 6300-559 Guarda, 

representado pelo seu Presidente da Direção, José Almeida 

Gomes; -----------------------------------------------------------------  

Segundo Outorgante: Município de Trancoso, com sede sita na 

Praça do Município; 6420-107 Trancoso, pessoa coletiva n.º 

501143726, neste ato representado pelo seu presidente Amílcar 

José Nunes Salvador, conjuntamente, de ora em diante, 

designados por "Partes". --------------------------------------------  

Considerando que a ADSI: ------------------------------------------  

a) foi criada com o objetivo de implementar o projeto "Guarda 

Digital" que resultou da necessidade de criação de uma 

estrutura que coordenasse e centralizasse todo o 

desenvolvimento da Sociedade de Informação e do 

Conhecimento no Distrito da Guarda, e que, ao mesmo 
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tempo, servisse de elo de ligação entre a Região e as 

estruturas governamentais nacionais e regionais; -------------  

b) tem desempenhado, nos últimos anos, um papel crucial e 

insubstituível, na dinamização e projeção do Distrito da 

Guarda a nível nacional e internacional, através do fomento 

e promoção do turismo, do desporto, cultura e lazer e outras 

iniciativas de desenvolvimento local, dando suporte a outros 

projetos e iniciativas do distrito na área das TIC; ------------  

c) tem como objetivos gerais, entre outros: -----------------------  

i. Criar um conjunto de infraestruturas para promover o 

desenvolvimento da região e, desta forma, aproximar os 

seus cidadãos dos níveis de acesso à informação dos 

restantes Europeus; ------------------------------------------  

ii.  Promover a utilização crescente das Tecnologias de 

Informação e Comunicação pelo tecido empresarial, 

apoiando as instituições e empresas na sua 

modernização, enquanto condição indispensável à sua 

competitividade internacional e à coesão territorial, 

assim como assegurar o desenvolvimento de novas 

empresas de base tecnológica; ------------------------------  

Considerando que o Município de Trancoso: ----------------------  

a) Integra o conjunto de associados que suportaram o 

desenvolvimento do projeto Guarda Digital; -------------------  
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b) Tem por objetivos, entre outros: ---------------------------------  

i. promover a constante qualificação dos serviços públicos 

para melhor satisfazer as exigências dos cidadãos e 

munícipes; -----------------------------------------------------  

ii. desenvolver e consolidar redes de parcerias, 

fomentando o envolvimento e a participação dos 

intervenientes locais, regionais e/ou nacionais em 

projetos municipais; ------------------------------------------  

iii . incentivar, orientar e apoiar as diferentes estruturas 

na implementação e a concretização das políticas e 

atividades municipais para as áreas da educação e da 

juventude, do desporto, da cultura, do turismo e do 

património cultural; ------------------------------------------  

iv. contribuir para a afirmação da importância e 

competitividade do município no quadro da região e do 

país, através da execução de medidas e programas nas 

diferentes áreas da sua competência; ----------------------  

entendem as Partes celebrar o presente protocolo, nos termos e 

condições constantes dos considerandos antecedentes e das 

seguintes cláusulas: --------------------------------------------------  

--------------------------CLÁUSULA 1.ª  -----------------------------  

-----------------OBJETIVO DO PROTOCOLO  ---------------------  

É objetivo geral deste protocolo renovar e manter as condições 
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que garantam a continuidade da missão da ADSI, enquanto 

entidade que coordena e centraliza todo o desenvolvimento da 

Sociedade de Informação e do Conhecimento na região da 

Beira Interior, numa lógica de serviço público. ------------------  

--------------------------CLÁUSULA 2.ª  -----------------------------  

---------------RESPONSABILIDADE DAS PARTES--------------  

Para a execução do previsto no presente protocolo, as Partes 

mobilizarão os recursos humanos, técnicos, científicos e 

operacionais adequados à prossecução das suas atividades. 

Especificamente: ------------------------------------------------------  

A ADSI: ----------------------------------------------------------------  

a) assegurará a manutenção do DATACENTER de utilização 

coletiva e serviços conexos; --------------------------------------  

b) manterá e atualizará, em permanência, os portais 

informativos por si geridos, procedendo à divulgação das 

atividades e iniciativas que promovam o Município de 

Trancoso e a respetiva região, numa lógica de serviço 

público e de prossecução do objetivos atrás enunciados; -----  

O Município de Trancoso: -------------------------------------------  

a) colaborará e diligenciará o encaminhamento de todas as 

informações que considere relevantes e passíveis de 

divulgação através dos portais regionais geridos pela ADSI;  

b) continuará a pagar a quota anual no valor de 600 
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(seiscentos euros), na qualidade de sócio; ----------------------  

c) contribuirá, a título de comparticipação para o 

funcionamento da ADSI, com um apoio anual de 3750 € (três 

mil setecentos e cinquenta euros), a liquidar em prestações 

mensais no valor de 312.50 € cada (trezentos e doze euros e 

cinquenta cêntimos); -----------------------------------------------  

--------------------------CLÁUSULA 3.ª  -----------------------------  

----------------CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  -------------------  

As quantias mencionadas na cláusula anterior, deverão ser 

liquidadas no prazo máximo de 30 dias após a receção da 

respetiva nota de pagamento. ---------------------------------------  

--------------------------CLÁUSULA 4.ª  -----------------------------  

-----------------VIGÊNCIA DO PROTOCOLO  ---------------------  

O Protocolo terá a duração de um ano com efeitos a partir do 

dia 1 de janeiro de 2015, sendo automática e sucessivamente 

renovado por igual período se outra causa não lhe puser termo. 

Qualquer das Partes poderá propor o seu termo mediante pré-

aviso escrito com uma antecedência de 30 dias, sem prejuízo do 

integral cumprimento das obrigações que subsistam à data da 

cessação dos seus efeitos. -------------------------------------------  

--------------------------CLÁUSULA 5.ª  -----------------------------  

----------------------DISPOSIÇÕES FINAIS  -----------------------  

As dúvidas e omissões, bem como as eventuais atualizações 
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deste protocolo, serão resolvidas pelas Partes. -------------------  

Guarda, 14 de janeiro de 2015 --------------------------------------  

Pelo ADSI: José Almeida Gomes ------------------------------------  

Pelo Município de Trancoso: Dr. Amílcar José Nunes Salvador’  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.750€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 197 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 27 do corrente 

mês de janeiro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a 

solicitar um apoio de 3.000€, destinado a atividades 

extracurriculares, nomeadamente o desfile de carnaval 2015. ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 167 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 23 do corrente 

mês de janeiro, da Associação Cultural e Recreativa da Granja, 

a solicitar uma ajuda financeira, destinada a atividades, no 

âmbito do desporto, da cultura e de iniciativas de caráter social.   

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A31*  Seguidamente, foi presente o ofício número 92 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 14 do corrente mês de 

janeiro, da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e 
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Feital, a solicitar um apoio financeiro, no montante de 23.000€, 

a pagar mensalmente, destinado ao pagamento do imóvel e do 

terreno anexo, já adquiridos e destinados a armazém da Junta. -  

A Câmara Municipal deliberou propor, à Assembleia 

Municipal de Trancoso, a aprovação de um apoio financeiro, 

no montante de 16.500€, em conformidade com o previsto na 

alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, devendo, posteriormente, ser celebrado o respetivo 

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

*A32*  De seguida, foi presente o requerimento número 189 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 do corrente 

mês de janeiro, da Associação Cultural e Juvenil da Ribeirinha 

de Trancoso, com sede em Reboleiro, a enviar o plano de 

atividades para 2015 e a solicitar um apoio financeiro, no 

montante de 750€. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 500€, mediante a celebração de protocolo. ----  

*A33*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata, 

sob a forma de minuta, nos termos do disposto no número 3 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua 

executoriedade imediata. ---------------------------------------------  

*A34*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  
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As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A35*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata que foi aprovada em 

minuta e que vai ser assinada pelo senhor Presidente da Câmara 

e pelo Diretor de Departamento que a redigiu. --------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 
 


