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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 30 DE SETEMBRO DE 2015. -----------------  

*A1* Aos 30 dias do mês de setembro 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, João Rodrigues, 

doutora Cristina Inocêncio e Rogério Tenreiro. -------------------  

*A2* Às 14,30 horas, constatada a existência de quórum e após haver 

declarado aberta a reunião, o senhor Presidente da Câmara 

começou por justificar a presença do senhor vereador Rogério 

Tenreiro, afirmando que tal se deve ao facto de o senhor 

vereador Augusto Rente ter pedido a sua substituição, na 

presente reunião, em conformidade com o previsto no artigo 

78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3* 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 9 

do corrente mês de setembro submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que a mesma 
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foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 

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

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, atendendo a que 

não participou na discussão e votação o senhor vereador 

Rogério Tenreiro, 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 

Municipio. -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

188, datado de 29 do corrente mês de setembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 962.029,07€; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 344.748,44€. -----------------  

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

*A5* Intervenções: Usando da palavra, o senhor vereador João 

Rodrigues formulou as seguintes questões: ------------------------  

‘1 – Fui acompanhando a realização dos trabalhos no telhado 

do edifício dos Paços do Concelho. Tratou-se de uma obra 

sujeita a concurso público? Solicito-lhe, senhor Presidente, 

documentos respeitantes ao procedimento adotado. --------------  

2 – Foi construído um muro em Alcudra. Penso que a 

competência para a realização dessa obra era da Junta de 
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Freguesia e não da Câmara Municipal que a realizou. Como foi 

executada? Através de concurso público ou ajuste direto? 

Agradeço que me sejam disponibilizados documentos relativos 

ao procedimento adotado.’ ------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que se 

tratava de obras que careciam de soluções urgentes e cujos 

pequenos montantes de despesa implicavam que fosse da sua 

competência a sua realização, através de procedimentos de 

ajuste direto. Referiu, depois, que, em Aldeia Velha e não em 

Alcudra, como referiu o senhor vereador, nem sequer era 

possível transitar,  antes da construção do referido muro. Ainda 

àcerca destas obras, o senhor Presidente da Câmara acrescentou 

que, oportunamente, iria fazer chegar, ao senhor vereador, 

cópia dos documentos solicitados. ----------------------------------  

*A6* Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

informou que, no próximo dia 4 de outubro, dia das eleições 

legislativas, irão ser disponibilizados os habituais transportes, 

destinados aos eleitores que deles precisem para se deslocarem 

até às assembleias de voto. ------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7* Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis: De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 
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Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, havia sido calculado o valor 

dos fundos disponíveis para o mês de setembro de 2015, 

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, datado de 7 de julho 

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

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

671.337,72€.-----------------------------------------------------------  

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

Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização:  -----------  

*A8* Em seguida, foi presente o requerimento número 470 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 23 do 

corrente mês de setembro, de Carlos Jorge da Silva, residente 

em Venda do Cêpo, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita em 

Ínsuas, em Venda do Cêpo, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 2564, da União de Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, 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 do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A9* Seguidamente, foi presente o requerimento número 460 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 
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18 do corrente mês de setembro, de Juan Mateus, residente em 

Vale de Mouro, na qualidade de comprador, a solicitar isenção 

de licença de utilização para uma arrecadação e arrumos, sitos 

na rua da Calçada, em Tamanhos, inscritos na matriz predial 

urbana sob o artigo 560, da freguesia de Tamanhos, uma vez 

que os mesmos foram construídos antes da entrada em vigor do 

Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. ------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isentos de licença de utilização. -------  

*A10*  Análise, discussão e votação relativas à revisão de preços e à 

conta final da empreitada ‘Sinalização Horizontal na E.N. 

226 – Trancoso / Lactovil’:  Tendo sido presentes a conta final 

e a revisão de preços, respeitantes à empreitada supra referida, 

a Câmara Municipal deliberou aprovar os referidos 

documentos, com os seguintes valores: ----------------------------  

- Montante do contrato ------------------------------- 6.442,50€; 

- executado do contrato ------------------------------- 6.442,50€; 

- revisão de preços -------------------------------------  -113,39€; 

- IVA entregue ao adjudicatário ----------------------- 379,75€; 

- Total da empreitada --------------------------------- 6.708,86€. 

Atendendo a que o valor da revisão de preços é negativo, no 

montante de 113,39€ mais IVA, foi ainda deliberado notificar 

o empreiteiro para repor esse valor. -------------------------------  
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*A11*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, para prestação de serviços 

referente à disponibilização da plataforma eletrónica de 

contratação pública: Em seguida, foi presente informação dos 

serviços, acerca do assunto em epígrafe, que se transcreve na 

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

‘De acordo com o Código dos Contratos Públicos, as 

aquisições realizadas por Entidades Públicas devem ser 

efectuadas por via electrónica, nomeadamente através de 

plataformas electrónicas de contratação, nas quais os 

fornecedores deverão estar registados, a fim de poderem 

submeter as respectivas propostas e promover os demais actos 

relacionados com o procedimento. ---------------------------------  

Terminando, no próximo dia 02 de novembro, o contrato de 3 

anos atualmente em vigor com a Gatewit para a 

disponibilização da plataforma compraspublicas.com, torna-se 

necessário dar início ao procedimento com vista à realização 

de novo contrato para o efeito. -------------------------------------  

Com base na adjudicação anterior, o valor para a contratação 

do serviço em causa, pelo período de 3 anos, estima-se em 

12.000,00€, ao qual deverá ser aplicada a redução 

remuneratória e respetiva reversão, de acordo com o disposto 

no art.º 75 da Lei 82-B/2014 de 31 de dezembro, bem como o 
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vertido no art.º n.º 2 e 4 da Lei 75/2014 de 12 de Setembro. ----  

Assim, o valor base estimado do procedimento é de 11.040,00€, 

acrescido do IVA à taxa em vigor.’ ---------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 

75.º, nomeadamente nos seus nos 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços. ------------  

*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinado ao aluguer de 

stands, tenda e tasquinhas para a Feira da Castanha / 2015:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na 

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

‘Tal como previsto no calendário de Eventos para o ano 2015, 

o Município de Trancoso vai levar a efeito a realização da 

Feira da Castanha, a qual terá lugar nos dias 6, 7 e 8 de 

novembro próximo. ---------------------------------------------------  

A Feira decorrerá no Pavilhão Multiusos, onde serão 

instalados stands, destinados à exposição e/ou venda de 

castanha e outros produtos, bem como tasquinhas. ---------------  

Para este efeito e para que este evento possa ter o sucesso que 

se pretende, prevê-se que seja necessário o seguinte: -----------  

- 75 stands de interior: medida 3x3m, com alcatifa e 
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iluminação; ------------------------------------------------------  

- 6 tasquinhas: medida 3x3m, c/lava loiça, lava mãos, linóleo 

e iluminação. ----------------------------------------------------  

- 1 tenda: medida 20m x 30m de duas águas. -------------------  

Assim, dada a importância desta Feira e o seu impacto para o 

concelho de Trancoso, considerando: ------------------------------  

- Que, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei 82-

B/2014 de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, os contratos de aquisição de serviços; --------------------  

- E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n.º 12 do artigo 75.º da Lei 82-

B/2014 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável à contratação da prestação de serviços de aluguer de 

Stands, Tenda e Tasquinhas, necessários à realização da Feira 

da Castanha 2015. ----------------------------------------------------  

À contabilidade, para cabimentar o valor de 12.500,00€, 

acrescidos de iva à taxa legal em vigor. ---------------------------  

Este valor está sujeito a redução remuneratória e respetiva 

reversão, de acordo com o disposto no art.º 75.º da Lei 82-

B/2014 de 31 de dezembro, bem como o vertido no art.º n.º 2 e 

4 da Lei 75/2014 de 12 de Setembro.’ ------------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 
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75.º, nomeadamente nos seus nos 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, deliberou emitir parecer prévio vinculativo 

favorável, destinado a esta contratação de serviços. ------------  

*A13*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo, destinado à contratação dos 

seguintes serviços jurídicos: análise da auditoria técnica às 

obras da PPP, de soluções para formalização de eventual 

acordo com a PACETEG e a CGD, no âmbito da PPP e das 

consequências jurídicas resultantes da dissolução da 

TEGEC, EM, nas responsabilidades financeiras do 

município, perante a CGD: De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘O Município contratou, oportunamente, auditorias jurídicas 

ao processo de constituição da Parceria público-privada, 

consubstanciada na Paceteg. ----------------------------------------  

Nessas auditorias, foi detetado um conjunto de nulidades no 

referido processo que poderá constituir fundamento para um 

futuro processo judicial, no caso de não se encontrar uma 

solução de consenso entre o Município, a Paceteg, SA. e a 

CGD. -------------------------------------------------------------------  

Entretanto, o Município também contratou uma auditoria 

técnica, com vista à avaliação das obras da PPP. ----------------  
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Dessa auditoria, resultou um valor de avaliação 

substancialmente inferior ao valor do empréstimo contraído 

pela Paceteg SA com a Caixa Geral de Depósitos, para a 

conceção e construção dos equipamentos. -------------------------  

Valor este que serviu de referência para o montante das rendas 

fixadas nos contratos de arrendamento celebrados entre a 

Câmara e a Pacetec e posteriormente objeto de cessão 

contratual a favor da TEGEC. --------------------------------------  

Sucede que, na sequência da recusa do visto, por parte do 

Tribunal de Contas, para o projeto de fusão entre a TEGEC e a 

Pacetec, corre agora termos o processo de dissolução da 

TEGEC, por imposição legal. ---------------------------------------  

O resultado das auditorias realizadas e a extinção da TEGEC 

colocam um conjunto de questões jurídicas cuja complexidade 

obrigam a uma assessoria especializada na área das PPP. -----  

A resposta a essas questões é decisiva para que o Município 

tome as melhores decisões, no que diz respeito á parceria 

público-privada. ------------------------------------------------------  

Tais decisões terão, pois, um forte impacto financeiro nas 

contas do Município e poderão representar importantes 

constrangimentos nas políticas de investimento que se pretenda 

levar a cabo no futuro. -----------------------------------------------  

Assim, impõe-se proceder á análise jurídica das seguintes 
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questões: ---------------------------------------------------------------  

a) Auditoria técnica às obras da PPP; -----------------------------  

b) Soluções para formalização de um eventual acordo com a 

Paceteg e CGD, no âmbito da PPP; --------------------------------  

c) Consequências jurídicas resultantes da dissolução da Tegec, 

EM, nas responsabilidades financeiras do município, perante a 

CGD, no âmbito da PPP. --------------------------------------------  

Assim, considerando: -------------------------------------------------  

- Que, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei 82-

B/2014 de 31/12, carecem de parecer prévio vinculativo, entre 

outros, os contratos de aquisição de serviços; --------------------  

- E que, nas autarquias locais, a emissão de parecer prévio 

vinculativo é, nos termos do n.º 12 do artigo 75.º da Lei 82-

B/2014 de 31/12, da competência do órgão executivo, -----------  

Proponho que a Câmara Municipal emita parecer prévio 

favorável a esta contratação de serviços. -------------------------  

À contabilidade, para cabimentar o valor de 4.990,00€, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------  

Este valor está sujeito a redução remuneratória e respetiva 

reversão, de acordo com o disposto no artigo 75.º da Lei 82-

B/2014 de 31 de dezembro, bem como o vertido no artigo n.º 2 

e 4 da Lei 75/2014 de 12 de setembro.’ ----------------------------  

A Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no art.º 
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75.º, nomeadamente nos seus nos 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, deliberou, por maioria, emitir parecer 

prévio vinculativo favorável, destinado a esta contratação de 

serviços, tendo-se abstido os senhores vereadores do PSD. ----  

*A14*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 

despacho, relativo à isenção de pagamento de transporte 

escolar, aos alunos que beneficiam dos escalões A e B, no 

respetivo estabelecimento de ensino: Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: --------------  

‘Considerando que se mantêm as razões pelas quais, nos anos 

anteriores, o Município decidiu isentar do pagamento de 

transporte escolar todos os alunos que beneficiavam, no 

Estabelecimento de ensino, do escalão A ou B. -------------------  

Considerando que a informação do Agrupamento de Escolas de 

Trancoso, relativa aos alunos subsidiados, só deu entrada nos 

serviços no dia 14 do corrente. -------------------------------------  

Considerando que os transportes escolares terão início no 

próximo dia 18, determino, ao abrigo do n.º 3 do art.º 35.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal 

isente, à semelhança dos anos anteriores, do pagamento de 

transportes escolares, os alunos que beneficiam dos escalões A 

e B. ---------------------------------------------------------------------  
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O presente despacho deve ser sujeito a ratificação da Câmara 

Municipal, na próxima reunião deste órgão.’ ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara, isentando do pagamento de transporte 

escolar os alunos do ensino secundário que beneficiem dos 

escalões A e B, à semelhança do que aconteceu em anos 

anteriores. -------------------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

confirmação da deliberação camarária de 22/10/2007, 

respeitante à cedência do Lote n.º 1, na Zona Industrial de 

Trancoso, à Santa Casa da Misericórdia de Trancoso: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto em 

epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra: ---  

‘Em reunião camarária de 22/10/2007, foi deliberado ceder o 

lote de terreno designado de n.º 1, sito na Zona Industrial de 

Trancoso e inscrito na matriz sob o art.º 2070 da União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o n.º 1870, 

no âmbito do Programa de Apoio do Investimento, à Santa Casa 

da Misericórdia de Trancoso, nas seguintes condições: ---------  

b) Preço de venda: um euro por metro quadrado; ---------------  

b) Não alienação no prazo de dez anos; --------------------------  

c) Construção, no prazo de dois anos, sob pena de reversão, a 
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favor do município, sem direito a indemnização pelas 

benfeitorias realizadas. ------------------------------------------  

Atendendo ao tempo já decorrido, desde que foi tomada essa 

deliberação e por exigência do cartório notarial, torna-se 

necessário proceder à confirmação dessa tomada de posição, 

por parte do atual executivo. ----------------------------------------  

Como tal, proponho que se proceda à confirmação da 

deliberação tomada em 22/10/2007, mantendo as condições que 

presidiram à alienação do referido lote.’ --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou retirar este ponto da ordem de 

trabalhos, a fim de poder ser feita uma análise mais cuidadosa 

acerca das condições de venda.-------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação de proposta de protocolo de 

colaboração, a celebrar com a Turismo Centro de Portugal, 

com vista à agilização dos processos de licenciamento de 

empreendimentos turísticos e respetiva promoção turística: 

Seguidamente, foi presente o protocolo de colaboração que se 

transcreve na íntegra: ------------------------------------------------  

---------‘PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA ---------------  

----AGILIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO -----  

------------DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS  --------------  

----------E RESPECTIVA PROMOÇÃO TURÍSTICA ---------------  

Preâmbulo -------------------------------------------------------------  
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ENTRE -----------------------------------------------------------------  

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO, com sede em 

Trancoso, na Praça do Município, 6420-107 TRANCOSO, 

pessoa coletiva n.º 501143726, neste ato representada por 

Amílcar José Nunes Salvador, portador do CC n.º 04425891 

válido até 5/02/2018, na qualidade de Presidente, com poderes 

para o acto, adiante designada como CM; -------------------------  

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

TURISMO CENTRO DE PORTUGAL,  com sede em Aveiro, na 

Rua João Mendonça nº 8, pessoa colectiva n.º 508808324, neste 

acto representado por Pedro Manuel Monteiro Machado, 

portador do BI / Cartão do Cidadão xxx, emitido em xxx, na 

qualidade de Presidente da Turismo Centro de Portugal, com 

poderes para o acto, adiante designada por TCP, ----------------  

Considerando que a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 

39/2008, de 7 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

228/2009, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 15/2014, 

que aprovou o regime jurídico da instalação, exploração e 

funcionamento dos empreendimentos turísticos, alterou 

profundamente o papel dos municípios nos processos de 

licenciamento, conferindo-lhes diversas novas competências, 

Tendo em conta que o mesmo Decreto-Lei não contemplou, até 

à data, nenhum mecanismo oficial disponível que permita que 
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as entidades regionais de turismo, nomeadamente a TCP, sejam 

notificadas sobre novas autorizações ou comunicações de 

utilização para fins turísticos, pondo em risco o cumprimento 

integral da sua missão e das suas atribuições, em concreto a 

identificação, valorização e promoção dos recursos turísticos 

no seu âmbito territorial,  --------------------------------------------  

Com o intuito de estreitarem as suas relações de cooperação e 

de contribuírem para a disponibilização de serviços de apoio 

de proximidade aos cidadãos, em especial no que se refere a 

matérias relacionadas com o investimento em turismo e com a 

promoção dos empreendimentos turísticos e estabelecimentos 

de alojamento local, --------------------------------------------------  

É, livremente e de boa-fé, celebrado o presente Acordo, que se 

rege pelas cláusulas seguintes: -------------------------------------  

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

-------------------------Deveres da CM  ------------------------------  

A CM compromete-se a: ----------------------------------------------  

a) Comunicar à TCP, no prazo de cinco dias úteis, a atribuição 

de qualquer nova autorização de utilização para fins 

turísticos ou a comunicação de abertura, apresentada nos 

termos da lei.  -------------------------------------------------------  

b) Comunicar à TCP, no prazo de cinco dias úteis, a existência 

de qualquer novo registo de alojamento local e o eventual 
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cancelamento de registo(s). ---------------------------------------  

c) Comunicar à TCP, no prazo de cinco dias úteis, a recepção 

de qualquer comunicação escrita de encerramento voluntário 

de empreendimento turístico ou estabelecimento de 

alojamento local, a caducidade de qualquer autorização de 

utilização para fins turísticos ou o encerramento de qualquer 

empreendimento turístico. ----------------------------------------  

d) Disponibilizar, no seu sítio web, listagens actualizadas de 

empreendimentos turísticos com autorização de utilização 

para fins turísticos válida e de estabelecimentos de 

alojamento local com título válido de abertura ao público, 

devidamente identificadas e separadas por categoria. --------  

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

------------------------Deveres da TCP ------------------------------  

A TCP compromete-se a: ---------------------------------------------  

a) Comunicar à CM, no prazo de cinco dias úteis, a recepção 

de qualquer comunicação escrita de encerramento voluntário 

de empreendimento turístico ou estabelecimento de 

alojamento local. ---------------------------------------------------  

b) Disponibilizar no seu sítio web e nos seus postos de 

informação turística, no prazo de cinco dias úteis após 

recepção de comunicação da CM, informação sobre novos 

empreendimentos turísticos, ou retirá-la, em caso de 
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comunicação de encerramento ou caducidade. -----------------  

c) Disponibilizar nos seus postos de informação turística, ou de 

qualquer outra forma que a direcção entenda futuramente, no 

prazo de cinco dias úteis após recepção de comunicação da 

CM, informação sobre novos estabelecimentos de alojamento 

local, ou retirá-la, em caso de comunicação de encerramento 

ou cancelamento de registo. --------------------------------------  

d) Organizar reuniões, sessões de esclarecimento e acções de 

formação destinadas a técnicos do município responsáveis 

por licenciamentos turísticos e/ou promotores de 

investimento turístico locais, por iniciativa própria ou a 

solicitação dos municípios, em sessões municipais ou 

alargadas. -----------------------------------------------------------  

e) Colaborar com os serviços municipais responsáveis por 

licenciamentos turísticos, no enquadramento, 

acompanhamento e intermediação com o Turismo de 

Portugal, IP, de projectos de investimento turístico no 

concelho, bem como na participação em comissões de 

vistoria a empreendimentos turísticos, sempre que solicitado 

através de comunicação formal. ----------------------------------  

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

---------------------------Responsáveis -------------------------------  

1. A responsabilidade pelo conteúdo das comunicações da TCP 
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e pela organização interna dos deveres da TCP inscritos 

neste Protocolo é do Núcleo de Apoio aos Empresários, 

Empreendedorismo e Investimento Turístico, contactável 

através do número de telefone e do endereço electrónico 

goncalo.gomes@turismodocentro.pt -----------------------------  

2. A responsabilidade pelo conteúdo das comunicações da CM e 

pela organização interna dos deveres da CM inscritos neste 

Protocolo, é do Sr. Engº Victor Silva, contactável através do 

número de telefone 271829120 e do endereço electrónico 

gabinete.presidencia@cm-trancoso.pt e victor.silva@cm-

trancoso.pt .  --------------------------------------------------------  

3. Os responsáveis das partes podem ser substituídos, a 

qualquer altura, por parte dos representantes das partes, 

devendo a alteração ser comunicada à outra parte. --------------  

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

-------------------------Comunicações -------------------------------  

As comunicações mencionadas nas cláusulas 1.ª , 2.ª  e 3.ª devem 

ser efectuadas, por qualquer meio escrito, para a morada, 

número de fax ou endereço de correio electrónico oficiais das 

entidades, salvo se, por acordo entre os representantes das 

partes, forem definidos outros números ou endereços que 

substituam os referidos. ----------------------------------------------  

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

O presente protocolo inicia a produção de efeitos na presente 

data e tem a duração de um ano, renovando-se automática e 

sucessivamente por iguais períodos. -------------------------------  

Celebrado em [local] , em [data] , em dois exemplares que se 

destinam um a cada uma das partes. -------------------------------  

              Pela CM                                 Pela TCP’ --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

protocolo de colaboração apresentada, nos seus exatos termos.  

Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 

indemnização:  --------------------------------------------------------  

*A17*  De seguida, foi presente o requerimento número 2425 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do corrente 

mês de setembro, de Hélder Filipe Mendes de Almeida, a enviar 

o auto de ocorrência emitido pela GNR, bem como o respetivo 

recibo, referentes aos custos suportados com a reparação da sua 

viatura, danificada devido ao mau estado de conservação de 

uma rua, em Trancoso. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 527,67€. --------------------------------------------  

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 481 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 26 de fevereiro de 

2014, de José Carlos Vaz Marques, residente em Trancoso, a 
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solicitar uma indemnização, no valor de 285,45€, pelos 

prejuízos causados na sua viatura, ocasionados por um buraco 

existente na EN 226, em frente ás instalações do Posto da GNR 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 285,45€. --------------------------------------------  

Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  

*A19*  De seguida, foi presente o ofício número 2621 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 28 do corrente mês de 

setembro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar 

transporte para a aluna Ana Francisca da Silva Cardoso, a 

frequentar o 4.º ano de escolaridade e com necessidades 

educativas especiais, às terças-feiras, entre as 10h30 e as 

12h30, para a ACAPO de Viseu, com início em 6 de outubro, 

inclusive. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio solicitado, 

realizando o transporte, com recurso aos veículos do 

município. -------------------------------------------------------------  

*A20*  Seguidamente, foi presente o ofício número 2628 da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara, em 28 do corrente mês de 

setembro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 6.500€, 

destinado a fazer face às despesas com material de higiene e 
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limpeza, resguardo, consumíveis, material de escritório e 

material de primeiros socorros a afetar ao ensino pré-escolar e 

1º ciclo das escolas de Trancoso. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A21*  De seguida, foi presente o requerimento número 2617 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 28 do corrente 

mês de setembro, do Clube Escape Livre, com sede na Guarda, 

a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

750€, bem como algumas lembranças e documentação, no 

âmbito do passeio todo terreno turístico e de lazer Mercedes 

Benz 4Matic Experience, Caminhos de Santiago que irá ter 

lugar no próximo dia 9 de outubro. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 750€, mediante a celebração de protocolo, bem 

como proceder à oferta das lembranças solicitadas. ------------  

*A22*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2641 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 29 do corrente 

mês de setembro, da Paróquia de Santa Maria, em Trancoso, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

25.000€, destinado a comparticipar parte da despesa inerente às 

obras de requalificação da Igreja de Santa Maria de Guimarães.  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 20.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A23*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta 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. -----  

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A25*  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 vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  

 
 


