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ATA DA REU$IÃO DA CÂMARA 

MU$ICIPAL DE TRA$COSO REALIZADA 

EM 7 DE DEZEMBRO DE 2016. ------------------  

*A1*  Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2016, 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, João Paulo Matias, Humberto Almeida, João 

Rodrigues e doutora Cristina Inocêncio. ---------------------------  

*A2*  Às 14h30m, constatada a existência de quórum, o senhor 

Presidente da Câmara declarou aberta a reunião. -----------------  

*A3*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador Rogério Tenreiro. -------------------  

PERÍODO A$TES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade da Ata: ---------------------------------  

*A4*  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 23 

do passado mês de novembro 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 unanimidade, foi, ainda, 
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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 

233, datado de 6 do corrente mês de dezembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 1.029.166,98€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 185.887,17€. ----------------  

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

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

seguintes pontos: -----------------------------------------------------  

Ponto 1: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

antecipação de comparticipação comunitária, respeitante 

ao projeto ”Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo”, 

no cálculo dos fundos disponíveis. -------------------------  

Ponto 2: Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 3: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 4: Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de 

novembro. -----------------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do concurso público 
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respeitante à empreitada “Remodelação da ETAR da 

Quinta do Seixo”. ---------------------------------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º 2 respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”. ---  

Ponto 7: Análise, discussão e votação de proposta de 

ratificação de despacho relativo à execução de trabalhos 

de suprimento de erros e omissões, no âmbito da 

empreitada “ Requalificação do Mercado Municipal de 

Trancoso”. -----------------------------------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º 1 respeitante à empreitada 

“Arranjos Urbanísticos na Cogula (Rua Adriano 

Amado)”. ------------------------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º 1 respeitante à empreitada 

“Arruamentos em Reboleiro”. -------------------------------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos a menos respeitante à empreitada 

“Arruamentos em Reboleiro”. -------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas à conta final 

provisória respeitante à empreitada “Arruamentos em 

Reboleiro”. ----------------------------------------------------  
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Ponto 12: Análise, discussão e votação das propostas de 

minutas relativas aos 4 contratos de empréstimo de longo 

prazo a contratualizar com o Banco Santander Totta e 

destinados ao financiamento da Requalificação da Rede 

Viária Municipal e Diversos Arruamentos, à Reparação 

do Pavilhão Multiusos, à Remodelação da ETAR de 

Courelas e à Requalificação do Mercado Municipal de 

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

Ponto 13: Análise, discussão e votação do projeto de 

execução relativo à “Área de Acolhimento Empresarial 

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

Ponto 14:  Análise, discussão e votação da proposta de 

autorização para celebração de acordo de cessação de 

contrato de trabalho por tempo indeterminado, no âmbito 

do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na 

Administração Local, ao abrigo da Portaria n.º 209/2014, 

de 13 de outubro. ---------------------------------------------  

Ponto 15: Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao Plano Anual de Feiras e Mercados para 2017. ---------  

Ponto 16: Análise, discussão e votação de proposta de 

ratificação de despacho relativo à abertura de uma conta 

bancária junto do Banco Santander Totta. -----------------  

Ponto 17:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 
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fixação de preços associados à participação nas férias de 

natal / 2016. ---------------------------------------------------  

Ponto 18:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a 

‘Territórios do Côa – Associação de Desenvolvimento 

Regional’.  -----------------------------------------------------  

Ponto 19:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a 

‘Associação Rede de Judiarias de Portugal’.  --------------  

Ponto 20: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

apoio. ----------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções: Intervindo, o senhor Presidente da Câmara 

começou por formular um convite dirigido aos senhores 

vereadores, no sentido de poderem estar presentes na 

apresentação pública do projeto ‘Trancoso Sim’, na próxima 

sexta-feira, pelas dez horas, no Auditório do Pavilhão 

Multiusos, com a presença do operador “Transdev Interior, 

S.A.”. Acrescentou que, seguidamente, com a presença dos 

membros do executivo camarário, do referido operador, de 

membros das juntas de freguesia e de alguns elementos da 
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comunicação social, iria decorrer um almoço de 

confraternização. -----------------------------------------------------  

*A8*  Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

convidou os senhores vereadores a estarem presentes, no 

próximo dia 13, dia de Santa Luzia, na Feira / Amostra de Gado 

e no almoço que, pelas 12h30m desse dia, irá ter lugar. ---------  

*A9*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara informou que o 

ponto 13 da ordem de trabalhos, respeitante ao projeto de 

execução relativo à Área de Acolhimento Empresarial, iria ser 

retirado da mesma, atendendo a que há necessidade de pequenos 

ajustamentos ao mesmo. Acrescentou que este assunto irá ser 

agendado para uma das próximas reuniões do executivo. --------  

*A10*  Seguidamente, interveio o senhor vereador João Paulo Matias 

para dar conta de uma reunião havida com o senhor Presidente 

do Centro Distrital de Segurança Social da Guarda, na 

sequência do pedido de isenção de licença de utilização para as 

instalações onde funcionam os seus serviços, em Trancoso. 

Assim, informou que o senhor doutor Jacinto Dias lhe pareceu 

recetivo à constituição de uma propriedade horizontal,  capaz de 

satisfazer as Instituições que ali funcionam, mas que o mesmo 

havia acrescentado que a decisão não era sua, mas sim de 

organismos centrais de Lisboa. --------------------------------------  

Como tal, ficou acordado que a Câmara Municipal mandaria 
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fazer o levantamento do edificado existente, acompanhado de 

uma exposição dirigida ao senhor Presidente daquele Centro 

Distrital, com a projeção das despesas inerentes ao 

procedimento de constituição da propriedade horizontal, o qual 

se encarregaria de encaminhar esses elementos para as 

instâncias superiores. ------------------------------------------------  

*A11*  O mesmo vereador, João Paulo Matias, informou, a propósito 

do lote cedido na Zona Industrial de Trancoso, em 2007, à 

firma “LGB, Limitada” e na sequência de comunicação feita 

pela Câmara Municipal de que queria exercer o direito de 

reversão previsto no contrato, que haviam surgido vários 

credores a manifestar-se contra a posição assumida pelo 

Município. Acrescentou que a meritíssima senhora doutora Juiz 

havia mandado apreender o referido lote e havia notificado a 

Câmara Municipal para tomar as providências mais 

convenientes e adequadas, sugerindo, muito provavelmente, que 

se movesse um processo em Tribunal. ------------------------------  

Usando da palavra, o senhor vereador João Rodrigues afirmou 

que se deveria procurar defender, sempre, os interesses do 

Município. -------------------------------------------------------------  

Ácerca deste assunto, acordou-se que se iria procurar estudá-lo 

melhor, para depois se tomar uma decisão, relativamente ao 

encaminhamento a dar ao mesmo. ----------------------------------  
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*A12*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

antecipação de comparticipação comunitária, respeitante ao 

projeto ”Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo”, no 

cálculo dos fundos disponíveis:  De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘Atendendo: -----------------------------------------------------------  

1 - a que se encontra aprovada e homologada a candidatura 

respeitante à obra "Remodelação da ETAR da Quinta do 

Seixo", com um montante elegível de 615.864,00€ e uma 

comparticipação comunitária associada de 523.484,40€ (85%);  

2 - à urgência que há na conclusão da obra, uma vez que se 

trata de um projeto comparticipado pelos fundos comunitários, 

no âmbito do POSEUR, com um prazo delimitado para a sua 

concretização; --------------------------------------------------------  

3 - ao impacto que o elevado montante do investimento tem no 

cálculo dos fundos disponíveis; -------------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal, em conformidade com o 

previsto na alínea c) do art.º 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, autorize a antecipação da comparticipação 

respeitante ao valor da obra a adjudicar, no montante de 

345.181,17€ (85% x 383.108,96€), no cálculo dos fundos 

disponíveis, viabilizando, assim, a adjudicação da empreitada, 
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nesta reunião do executivo camarário. -----------------------------  

Para o efeito, já solicitei à Divisão Financeira que efetuasse 

um cálculo do montante de fundos disponíveis, partindo do 

princípio que esta proposta será, previamente, aprovada, nesta 

reunião da Câmara Municipal.’ -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada nos seus exatos termos, bem como 

solicitar à divisão financeira que proceda ao recálculo dos 

fundos disponíveis, na sequência desta deliberação camarária.  

Votou contra a senhora vereadora doutora Cristina Inocêncio, 

por ter dúvidas acerca da legalidade desta antecipação. -------  

*A13*  Informação 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 dezembro de 2016, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

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

alterações introduzidas nesta matéria pelo n.º 1 do artigo 46.º 

da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, LOE para 2016, e, ainda, 

o despacho do senhor Presidente da Câmara, exarado em 1 de 

agosto, referente à inclusão da receita não cobrada relativa aos 

RSU’s, bem como a deliberação de antecipação referente ao 
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projeto ‘Requalificação da ETAR da Quinta do Seixo’, existia 

um valor de fundos disponíveis, tal como consta do mapa que 

anexou, no montante de 958.985,37€. ------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  

Dispensa de licenças de utilização: -------------------------------  

*A14*  Em seguida, foi presente o requerimento número 562 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 30 do 

passado mês de novembro, de Maria Emília Rebelo Pena, 

residente em Feital, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização, respeitante a uma edificação 

destinada a arrecadações e arrumos, sita no lugar de Salgado, 

em Tamanhos, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

411 da Freguesia de Tamanhos, 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 565 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

2 do corrente mês de dezembro, de José Maximiano Cardoso 

Rodrigues, residente em Aldeia Nova, na qualidade de 

presidente da freguesia, a solicitar isenção de licença de 

utilização, respeitante a uma edificação de uma casa térrea, sita 
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na rua da Igreja, em Aldeia Nova, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 491 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 do 

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

*A16*  Em seguida, foi presente o requerimento número 568 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 2 do 

corrente mês de dezembro, de Maria Emília Rebelo Pena, 

residente em Feital, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização, respeitante a uma edificação 

destinada a cabanal, sita no lugar de Salgado, em Tamanhos, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 413 da Freguesia 

de Tamanhos, 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. --------  

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 569 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

2 do corrente mês de dezembro, de Maria Emília Rebelo Pena, 

residente em Feital, na qualidade de proprietária, a solicitar 

isenção de licença de utilização, respeitante a uma edificação 
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destinada a arrecadações e arrumos, sita no lugar de Salgado, 

em Tamanhos, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

412 da Freguesia de Tamanhos, 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. --------  

*A18*  Em seguida, foi presente o requerimento número 570 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 2 do 

corrente mês de dezembro, de Maria da Graça Ferreira de 

Viterbo Abreu Loureiro, residente no Estoril , na qualidade de 

herdeira da herança de Pedro António dos Santos de Viterbo, a 

solicitar isenção de licença de utilização, respeitante a uma 

casa de habitação, sita no lugar de Chão Grande, em Aldeia 

Nova, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 443 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. --------  

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 579 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

2 do corrente mês de dezembro, de Manuel Francisco da Cruz 
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Pinheiro, residente em Trancoso, na qualidade de herdeiro da 

herança de António da Cruz Pinheiro, a solicitar isenção de 

licença de utilização, respeitante a uma habitação, sita na 

Quinta das Eras, em Trancoso, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 2027 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. --------  

*A20*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de novembro: De 

seguida, foi presente informação da divisão de obras, ambiente, 

estruturas e equipamento urbano, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de novembro, 

designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

'Licenças: --------------------------------------------------------------  

Alteração da fachada de uma habitação, em nome de 

Marco Paulo Garcia Monteiro, sita no Loteamento Fonte 

da Vide, Lote 18, em Trancoso; -----------------------------   
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Alterações efetuadas no decorrer da obra, em nome de 

Maria da Encarnação Ferreira, sita no lugar de 

Palecas, em Castaíde. ----------------------------------------  

Autorização de Utilização: ------------------------------------------  

Habitação, nº 22, em nome de António Cristóvão Ribeiro 

dos Santos, sita no lugar de Cerejo, em Vilares.’ --------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto. ---------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso público respeitante à 

empreitada “Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo”:  

Seguidamente, foi presente o relatório final do júri do 

procedimento, respeitante à empreitada supra referida, que se 

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

‘1- IMTRODUÇÃO ----------------------------------------------------  

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

cumprimento do disposto no artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, reuniu, nas 

instalações deste organismo, sito no edifício dos Paços do 
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Concelho, o júri do procedimento, designado para o presente 

concurso público, com o fim de elaborar um relatório 

fundamentado, no qual pondera as observações dos 

concorrentes efetuadas ao abrigo do direito de audiência 

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

Composição do júri do procedimento por deliberação da 

Câmara, em sua reunião de 22 de junho de 2016. ----------------  

Membros designados para integrarem o júri: EFETIVOS: 

Presidente – Eng.º Victor Jorge; Vogais – Eng.º João Mano e 

Eng.º José Carlos Fantasia. -----------------------------------------  

SUPLEMTES: Dr. Fernando Delgado e Dr. Francisco Coelho. -  

Mos termos do artigo 147.° do Código dos Contratos Públicos, 

procedeu-se à Audiência Prévia dos interessados, tendo-lhes 

sido remetido o Relatório Preliminar, o qual constitui o Anexo 

A. -----------------------------------------------------------------------  

2- OBSERVAÇÕES DOS COMCORREMTES ------------------------  

Durante o período de audiência, o concorrente “Sá Machado & 

Filhos, S.A.” pronunciou-se sobre o Relatório Preliminar, 

pronúncia essa que constitui o Anexo B. ---------------------------  

3- AMÁLISE DA PROMÚMCIA DO COMCORREMTE --------------  

3.1-Pronúncia do concorrente “Sá Machado & Filhos, S.A.” ---  

Alega o concorrente que a entidade adjudicante não 

disponibilizou, junto com o processo de concurso, qualquer 
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ficha característica dos equipamento/materiais a apresentar 

pelos concorrentes. ---------------------------------------------------  

Alega ainda que a sua proposta contem as fichas 

características de todos os equipamentos, incluindo os 

equipamentos EM-42.01 e EM-42.05, cumprindo assim com o 

disposto no ponto 10 do Programa de Concurso. -----------------  

Sobre a questão da ficha característica dos 

equipamentos/materiais, entende o júri que, nos documentos 

patentes a concurso, nomeadamente os constantes nas 

Cláusulas Especiais, Especificações Técnicas, ponto 4.3, 

conjugado com o Anexo 03 se encontra registada a informação 

necessária para explicitar as características mais 

significativas dos equipamentos a fornecer/montar, 

designadamente marca, tipo, origem, características técnicas e 

funcionais, capacidades e outros. Menhum concorrente 

solicitou qualquer tipo de esclarecimento sobre as fichas dos 

equipamentos electromecânicos. ------------------------------------  

Mo que se refere à apresentação pelo concorrente de todas as 

fichas dos equipamentos, esclarece o júri que constava na 

proposta a ficha EM-42.01, correspondente ao diferencial 

manual de corrente, sendo omissa a ficha EM-42.05, 

correspondente à grua de coluna. De acordo com o projeto de 

execução, estes dois equipamentos complementam-se e servem 
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para manipulação de cargas, sendo esse o motivo que levou o 

júri a registar Sim/Mão, no quadro 1 do relatório preliminar. 

Poderia ter optado o júri pelo registo no quadro 1, pelo Sim na 

ficha EM-42.01 e pelo Mão na ficha EM-42.05, correspondente 

à grua e que o concorrente não apresenta. ------------------------  

Assim sendo, o júri mantém a proposta de exclusão das 

propostas que não apresentaram os documentos de acordo com 

o ponto 10 do Programa de Procedimento, com a 

fundamentação vertida na alínea a) do n.º 2 do artigo 70.º do 

Código de Contratação Pública. ------------------------------------  

Improcede, de acordo com esta fundamentação, os argumentos 

invocados pelo concorrente. -----------------------------------------  

4- COMCLUSÃO ------------------------------------------------------  

O júri,  nos termos do n.º 1 do artigo 148.º do Código dos 

Contratos Públicos, elaborou o presente relatório final,  

mantendo o teor, as conclusões e a ordenação constantes no 

relatório preliminar. -------------------------------------------------  

Mos termos do n.º 3 do artigo 148.º do Código dos Contratos 

Públicos, envia o presente relatório final, juntamente com os 

demais documentos que compõem o processo do concurso, à 

Câmara Municipal, órgão competente para a decisão de 

contratar, cabendo a este órgão, nos termos do n.º 4 do citado 

artigo, decidir sobre a aprovação de todas as propostas 



 
 

Ata  n . º    2 4  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    07 -1 2 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

contidas neste relatório, nomeadamente para efeitos de 

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

Mada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatório, o 

qual vai ser assinado por todos os membros do júri.’ ------------  

Em conformidade com o relatório final do júri, a Câmara 

Municipal deliberou adjudicar a empreitada à firma “António 

Saraiva & Filhos, Limitada”, pelo preço de 383.108,96€. ------  

Mais, foi deliberado solicitar ao adjudicatário a apresentação 

dos documentos legalmente exigíveis,  bem como da caução, no 

montante de 19.155,45€, correspondente a 5% do valor de 

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

*A22*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 2 respeitante à empreitada “Requalificação do 

Mercado Municipal de Trancoso”: De seguida, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

26.955,15€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ---------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada supra 

referida, no montante de 26.955,15€. ------------------------------  
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*A23*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 

despacho relativo à execução de trabalhos de suprimento de 

erros e omissões, no âmbito da empreitada “ Requalificação 

do Mercado Municipal de Trancoso”: Seguidamente, foi 

presente a informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, acerca da execução de 

trabalhos de suprimento de erros e omissões, no âmbito da 

empreitada supra referida, que se reproduz na íntegra: ----------  

‘1 – IMTRODUÇÃO ---------------------------------------------------  

A empreitada em epígrafe foi objeto de um procedimento, ao 

abrigo do Código de Contratos Públicos (Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro), em que a entidade adjudicante é o 

Município de Trancoso e no qual importa registar os seguintes 

detalhes: ---------------------------------------------------------------  

- Tipo de Procedimento: Concurso Público, publicado em 

D.R., 2ª série, n.º 84, de 2 de maio de 2016; ---------------  

- Contrato da empreitada celebrado com a empresa 

EDIBEIRAS - Edifícios e Obras Públicas das Beiras, 

Limitada, em 1 de agosto de 2016; --------------------------  

- O valor de adjudicação é de 418.335,12€ e o prazo de 

execução é de 150 dias; ---------------------------------------  

- O Auto de Consignação é de 13 de setembro de 2016; -------  

- A comunicação ao empreiteiro da aprovação do Plano de 



 
 

Ata  n . º    2 4  /  2 01 6 .    Reuni ã o  de    07 -1 2 -2 0 1 6  

 

Câ ma ra  Muni c i pa l  de  Tra n co so  

Segurança e Saúde foi feita em 19 de outubro de 2016; ---  

- O prazo de execução das obras é de 150 dias. ----------------  

Ma fase de apresentação de propostas, o interessado 

"COMSIPEL, Lda" apresentou uma lista de erros e omissões 

que o júri,  após análise cuidada sobre os mesmos, deliberou, 

por unanimidade, não os aceitar. -----------------------------------  

2 - EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ---------------------------------  

2.1 - Trabalhos de suprimento de erros e omissões ---------------  

2.1.1 - Erros e omissões que o adjudicatário devia ter 

identificado na fase de formação do contrato ---------------------  

A empresa adjudicatária detetou, na fase de execução da 

obra, uma lista de erros e omissões, tendo comunicado o 

facto ao dono de obra, no dia 18 de novembro de 2016. A 

fiscalização classificou a lista de erros e omissões como 

trabalhos de suprimento de erros e omissões cuja deteção, 

em parte, era exigível na fase de formação de contrato, de 

acordo com o disposto no ponto 3 do artigo 378.º do Código 

dos Contratos Públicos. Assim sendo e de acordo com o 

disposto no ponto 5 do artigo 378.º do Código dos Contratos 

Públicos, o empreiteiro é responsável pela execução, 

suportando metade do preço. -------------------------------------  

Estes trabalhos reportam-se a erros, a incorreta 

quantificação no mapa de medições e a omissões, trabalhos 
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indispensáveis à execução da empreitada, mas que não 

constavam no mapa de medições. As omissões, na maioria 

dos casos, são trabalhos de espécie diferente do contrato 

inicial, o que originou a apresentação de preços novos para 

esses trabalhos, tendo a fiscalização acordado esses preços, 

uma vez que entende que os preços propostos estão de acordo 

com os preços praticados na região para este tipo de 

trabalhos. Existem trabalhos omissos em que se utilizaram os 

preços contatuais. --------------------------------------------------  

Anexa-se uma lista de erros e omissões (Mapa 1), com a 

indicação dos trabalhos que propomos que não sejam 

executados, e que têm os seguintes valores: --------------------  

- Erros: 0,00€ ----------------------------------------------------  

- Omissões; 13.326,04€ -----------------------------------------  

O total deste valor é 13.326,04€, sendo que metade dele é 

suportado pelo empreiteiro, ou seja, 6.663,02€. Esta 

classificação de trabalhos de suprimento de erros omissões 

pode merecer por parte do empreiteiro reclamação, por 

pedido de prorrogação de prazo (Art. n° 373, n° 1 - b) do 

CCP). ----------------------------------------------------------------  

2.1.2 - Erros e omissões que o adjudicatário não tinha 

obrigação de ter identificado na fase de formação do contrato -  

Sendo o projeto da responsabilidade do Município, verificou-
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se que existiam falhas no projeto, principalmente 

relativamente ao levantamento do existente, às dimensões 

dos vãos nos Blocos, aos trabalhos necessários para o 

funcionamento dos talhos e à execução da cobertura (às 

orientações da DRCC). --------------------------------------------  

Com a aprovação destes trabalhos, existem trabalhos 

previstos na empreitada que não serão realizados (trabalhos 

a menos), Mapa 2, nomeadamente os referentes à Serralharia 

nos Blocos 1, 2, 3 e 4 (Art. 3.1.1.1, Art. 3.2.1.1.1, Art.  

3.2.1.1.2, Art. 3.3.3.2.1 e Art. 3.4.1.1.1), Pavimentos (Art. 

3.5.5.1, Art. 3.6.5.1 e Art. 3.8.5.1) e de Pinturas (Art. 

3.5.7.1, Art. 3.5.7.2, Art.  3.6.9.1, Art. 3.6.9.2, Art. 3.7.2.1, 

Art. 3.7.2.2, Art. 3.8.8.2 e Art. 3.8.8.3). Da lista de trabalhos 

adicionais à empreitada, apresentada pelo empreiteiro, 

existem trabalhos que não serão executados e que constam 

do Mapa 2. ----------------------------------------------------------  

Assim, temos a registar trabalhos de natureza diferentes 

(preços acordados), trabalhos da mesma espécie com 

quantidades superiores às previstas no contrato inicial e 

trabalhos a menos, os quais têm a seguinte quantificação: ---  

- Valores a mais sem preço de contrato: 36.600,09€ --------  

- Valores a mais com preço de contrato: 1.255,61€ ---------  

- Valores a menos: 23.724,16€ --------------------------------  
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3 – COMCLUSÃO -----------------------------------------------------  

Com esta informação, será ordenada ao empreiteiro a execução 

de trabalhos de suprimento de erros e omissões, cumprindo-se 

o estipulado no Art. n.º 376.º, n.º 3 do CCP, isto é, o preço 

atribuído a tais trabalhos não excede 5% do preço contratual. -  

Face ao exposto, nas Alas, não se realizará a pavimentação, 

assim como a pintura das paredes. ---------------------------------  

O dono da obra dispõe de 10 dias (até 05-12-2016), para se 

pronunciar sobre a proposta do empreiteiro (Art. n.º 373.º, n.º 

3 do CCP).’ ------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Face à informação dos serviços, aprova-se a informação, 

devendo ser comunicado o teor da mesma à empresa “Edibeiras 

– Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Limitada”. À reunião 

de Câmara para ratificação.’ ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com o 

teor da informação técnica prestada pelos serviços, assumindo 

metade do valor dos trabalhos que o adjudicatário deveria ter 

identificado na fase da formação do contrato, no montante de 

6.663,02€ e assumindo a totalidade dos outros trabalhos que o 

adjudicatário não tinha obrigação de ter identificado naquela 

fase, no montante de 37.855,70€ (36.600,09€ + 1.255,61€). ----  

Mais, foi ainda deliberado aprovar o valor dos trabalhos a 
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menos, no montante de 23.724,16€. --------------------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD, em linha de 

coerência com a posição anteriormente assumida acerca 

destas obras. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou ainda conhecimento de que, na 

sequência do despacho do senhor Presidente da Câmara de 

05/12/2016, foi já dado conhecimento do teor desta 

informação ao empreiteiro para, no prazo de dez dias, se 

pronunciar acerca da mesma, em conformidade com o previsto 

no art.º 373.º, do Código dos Contratos Públicos, tendo em 

vista a formalização por escrito de um contrato adicional ao 

contrato de empreitada já celebrado. ------------------------------  

*A24*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1 respeitante à empreitada “Arranjos 

Urbanísticos na Cogula (Rua Adriano Amado)”: De seguida, 

foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, a dar conta que o auto de 

medição está em conformidade com os trabalhos realizados em 

obra e com os preços unitários registados na proposta, 

importando no valor de 5.066,00€, a que acresce o IVA à taxa 

legal em vigor. --------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 
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medição de trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada supra 

referida, no montante de 5.066,00€. -------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1 respeitante à empreitada “Arruamentos em 

Reboleiro”: De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 10.023,10€, a 

que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada supra 

referida, no montante de 10.023,10€. ------------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos a menos respeitante à empreitada “Arruamentos 

em Reboleiro”: Seguidamente, foi presente informação do 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a 

dar conta que o auto de medição de trabalhos a menos está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

91,90€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 
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serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos a menos, respeitante à empreitada supra 

referida, no montante de 91,90€. -----------------------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação relativas à conta final 

provisória respeitante à empreitada “Arruamentos em 

Reboleiro”: De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que, devido ao facto de ainda não se encontrarem 

publicados os índices que irão permitir a realização da revisão 

de preços, referente à empreitada em epígrafe e cumprindo-se 

com o estipulado no art.º 399.º do CCP, se havia elaborado a 

conta final provisória da empreitada, tendo a empresa 

adjudicatária concordado com a mesma, tendo-a, por isso, 

rubricado o senhor José Francisco Caseiro.------------------------  

De acordo com a informação técnica prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final provisória 

respeitante à empreitada supra referida, com um montante de 

trabalhos contratados de 10.115,00€, um valor de trabalhos 

executados de 10.023,10€ e um consequente montante de 

trabalhos a menos de 91,90€. ---------------------------------------  

*A28*  Análise, discussão e votação das propostas de minutas 

relativas aos 4 contratos de empréstimo de longo prazo a 

contratualizar com o Banco Santander Totta e destinados ao 
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financiamento da Requalificação da Rede Viária Municipal e 

Diversos Arruamentos, à Reparação do Pavilhão Multiusos, 

à Remodelação da ETAR de Courelas e à Requalificação do 

Mercado Municipal de Trancoso: Tendo sido presentes as 

minutas relativas aos contratos de empréstimo de longo prazo a 

contratualizar com o Banco Santander Totta, destinados ao 

financiamento da Requalificação da Rede Viária Municipal e 

Diversos Arruamentos, à Reparação do Pavilhão Multiusos, à 

Remodelação da ETAR das Courelas e à Requalificação do 

Mercado Municipal de Trancoso, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, aprová-las por concordar com o teor 

das mesmas, dando poderes ao senhor Presidente da Câmara 

para assinar os respetivos contratos. Votaram contra os 

senhores vereadores do PSD, em coerência com a posição 

anteriormente assumida sobre a contratação dos empréstimos.  

*A29*  Análise, discussão e votação da proposta de autorização 

para celebração de acordo de cessação de contrato de 

trabalho por tempo indeterminado, no âmbito do Programa 

de Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local, ao 

abrigo da Portaria n.º 209/2014, de 13 de outubro: De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

na íntegra: -------------------------------------------------------------  
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‘Considerando que: ---------------------------------------------------  

a) A Lei n° 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 

prevê, no seu artigo 296° n° 5, a possibilidade de "por portaria 

regulamentar programas setoriais de redução de efetivos, por 

recursos à celebração de acordo de cessação de contrato, 

estabelecendo os requisitos e as condições especificas a aplicar 

nesses programas"; ---------------------------------------------------  

b) Através da Portaria n° 209/2014, de 13 de outubro, foi 

instituído e regulamentado o Programa de Rescisões Por Mútuo 

Acordo na Administração Local, no contexto da redução de 

efetivos e redimensionamento e qualificação dos recursos 

humanos da Administração Pública e da redução da despesa 

pública; ----------------------------------------------------------------  

c) A mencionada Portaria estabelece a duração, requisitos e as 

condições especificas a aplicar, assim como a tramitação do 

processo prévio ao acordo de cessação do contrato de trabalho 

em funções públicas por termo indeterminado; -------------------  

d) A cessação do contrato de trabalho, ao abrigo do acima 

referido Programa, implica a extinção do posto de trabalho 

ocupado pelo trabalhador que manifeste expressamente a 

vontade de a este aderir; --------------------------------------------  

e) O trabalhador deste Município, Carlos Manuel Dionísio Vaz 

Andrade, com a categoria de Assistente Técnico, manifestou 
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expressamente a sua vontade em aderir ao citado Programa, 

através de requerimento datado de 12/06/2015; ------------------  

f) O trabalhador em apreço que iniciou a sua atividade no 

Município de Trancoso em 02/05/1988 reúne, cumulativamente, 

os requisitos elencados no artigo 3.º da referida Portaria; -----  

g) Foi efetuado o cabimento do montante de 40.143,47€, 

referente ao cálculo provisório efetuado, relativo à 

compensação a pagar ao trabalhador por cessação do seu 

contrato de trabalho; -------------------------------------------------  

h) É da competência do Presidente da Câmara submeter ao 

órgão competente para apreciação e votação da proposta de 

autorização para celebração de acordo de cessação de contrato 

de trabalho, tendo em vista a extinção do posto de trabalho; ---  

i) A autorização da entidade empregadora, para a rescisão por 

mútuo acordo, cabe, nos Municípios, à Câmara Municipal. -----  

Assim, venho propor que a Câmara Municipal delibere, ao 

abrigo do disposto na alínea a) do artigo 7.º da mencionada 

Portaria, autorizar a rescisão por mútuo acordo, através de 

celebração de acordo de cessação do contrato de trabalho, com 

o trabalhador deste Município, Carlos Manuel Dionísio Vaz 

Andrade, com a consequente extinção do posto de trabalho.’ ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, autorizando a celebração 
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de acordo de cessação de contrato de trabalho, tendo em vista 

a extinção do posto de trabalho, com o trabalhador Carlos 

Manuel Dionizio Vaz Andrade. -------------------------------------  

*A30*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao plano 

anual de feiras e mercados para 2017: Seguidamente, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

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

‘Atendendo ao disposto na subsecção VI do Decreto-Lei n.º 

10/2015, de 16 de Janeiro, nomeadamente no seu artigo 80º, 

propõe-se a adoção do seguinte plano de feiras e mercados 

para o ano de 2017: --------------------------------------------------  

� Mercado Semanal de Trancoso: --------------------------------  

- Mês de Janeiro: 6, 13, 20 e 27; ------------------------------  

- Mês de Fevereiro: 3, 10, 17 e 24; ---------------------------  

- Mês de Março: 3, 10, 17, 24 e 31; ---------------------------  

- Mês de Abril: 7, 14, 21 e 28; ---------------------------------  

- Mês de Maio: 5, 12, 19 e 26; ---------------------------------  

- Mês de Junho: 2, 9, 16, 23 e 30; -----------------------------  

- Mês de Julho: 7, 14, 21 e 28; --------------------------------  

- Mês de Agosto: 4, 11, 18 e 25; -------------------------------  

- Mês de Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29; -------------------------  

- Mês de Outubro: 6, 13, 20 e 27; -----------------------------  

- Mês de Movembro: 3,10, 17, 24 e 30; -----------------------  
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- Mês de Dezembro: 7, 15, 22 e 29. ---------------------------  

� Feira do Fumeiro e dos Sabores - 24, 25 e 26 de fevereiro, 

4 e 5 de março (a realizar no Pavilhão Multiusos e em 

parceria com a AEMEBEIRA e a Associação de 

Desenvolvimento Raia Histórica). -----------------------------  

� Feira de São Bartolomeu em Trancoso – no período 

compreendido entre 11 a 20 de Agosto (aos senhores 

feirantes do mercado semanal será permitido operar no dia 

12 e/ou 19, para além dos dias do mercado semanal de 11 

e 18). --------------------------------------------------------------  

� Feira da Castanha: 4 e 5 de novembro. -----------------------  

� Feira de Santa Luzia, em Trancoso – 13 de Dezembro. ------  

� Feira de São José, em Vila Franca das Maves - 19 de 

Março. ------------------------------------------------------------  

� Feira de São Pedro, em Vila Franca das Maves - 29 de 

Junho. -------------------------------------------------------------  

� Feira de São Martinho, em Vila Franca das Maves - 11 de 

Movembro.’ -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada relativa ao Plano Anual de Feiras e Mercados 

para 2017. -------------------------------------------------------------  

*A31*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 

despacho relativo à abertura de uma conta bancária junto 
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do Banco Santander Totta:  De seguida, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou o 

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

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

a) A Câmara Municipal de Trancoso, em sua reunião ordinária 

de 28/09/2016, deliberou contratar os seguintes empréstimos 

bancários de longo prazo, com o Banco Santander Totta que, 

na sequência de um procedimento concursal, apresentou 

propostas mais favoráveis ao Município: --------------------------  

1-Destinado ao financiamento da Requalificação do Mercado 

Municipal, no montante de 443.435,23€; ---------------------  

2-Destinado ao financiamento da Remodelação da ETAR de 

Courelas, no montante de 107.793,00€; ----------------------  

3-Destinado ao financiamento da Reparação do Pavilhão 

Multiusos, no montante de 81.373,73€; -----------------------  

4-Destinado ao financiamento da Requalificação da Rede 

Viária Municipal e de Diversos Arruamentos, no montante 

de 732.123,19€. --------------------------------------------------  

b) A Assembleia Municipal de Trancoso, em sua sessão 

ordinária de 18/11/2016, de acordo com o previsto na alínea f) 

do n° 1 do artigo 25° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, 

deliberou autorizar a contratação de tais empréstimos; ---------  

c) Mo âmbito da tramitação da referida contratualização, se 
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revela necessário proceder à abertura de uma conta na já 

mencionada instituição bancária; ----------------------------------  

Assim determino, dada a urgência na concretização de tal 

procedimento e de acordo com o n° 3 do artigo 35° da Lei n° 

75/2013, de 12 de setembro, verificados os requisitos aí 

previstos, que se proceda de imediato à abertura da referida 

conta bancária. -------------------------------------------------------  

Mais, determino que o presente despacho seja sujeito a 

ratificação na próxima reunião de Câmara.’ ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 29 do passado mês de novembro, 

relativo à abertura de uma conta bancária junto do Banco 

Santander Totta. ------------------------------------------------------  

*A32*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preços associados à participação nas férias de $atal / 

2016:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘O Município de Trancoso, à semelhança de anos anteriores, 

irá promover, a partir do próximo dia 19 e até ao dia 30 de 

dezembro, o programa das Férias de Matal 2016, procurando, 

desta forma, proporcionar aos alunos do 1º ciclo um conjunto 

variado de atividades, tais como a frequência das piscinas, 
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cinema, culinária, música e outras. --------------------------------  

Assim, revela-se necessário que a Câmara Municipal proceda à 

fixação dos preços associados à participação nas citadas 

férias, pelo que proponho, para o efeito, os seguintes valores: -  

Uma Semana - 10€; ------------------------------------------------  

Duas Semanas - 15€.’----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de preços 

apresentada relativa à participação nas férias de Hatal / 2016.  

*A33*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a ‘Territórios 

do Côa – Associação de Desenvolvimento Regional’: 

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

"A Territórios do Côa" é a Associação de Desenvolvimento 

Regional, com sede em Almeida, que representa a marca 

regional 'Vale do Côa'. É a entidade responsável por gerir e 

coordenar a Estratégia de Eficiência Colectiva (EEC) 

PROVERE - Turismo e Património no Vale do Côa, assumindo 

a responsabilidade de Líder do Consórcio. Tem como objecto o 

desenvolvimento regional sustentável e participado e a 

melhoria das condições sociais, culturais e materiais da vida 
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das comunidades e áreas abrangidas, recorrendo a todas as 

iniciativas consideradas úteis à sua prossecução, tais como a 

concepção e execução de estratégias, de planos e de projectos 

de desenvolvimento de base territorial." ---------------------------  

O Município de Trancoso aprovou a adesão àquela Associação, 

em reunião de Câmara, tomada em 28-set-2010.------------------  

A proposta de adesão foi objecto de análise, discussão e 

votação, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Trancoso de 30-set-2010, vindo a ser aprovada. A proposta de 

estatutos da "Territórios do Côa - Associação de 

Desenvolvimento Regional" foi objecto de análise, discussão e 

votação, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Trancoso de 27-dez-2010, vindo a ser aprovada. -----------------  

A adesão do Município de Trancoso como Parceiro da referida 

Associação implica, o pagamento do valor da quota anual 

(1.500€), bem como transferências correntes destinadas a 

assegurar a componente nacional dos projectos transversais 

executados pela Associação, na proporção em que beneficia da 

implementação dos mesmos. -----------------------------------------  

Mo ano de 2016, aquela Associação prossegue a execução da 

EEC PROVERE Turismo e Património no Vale do Côa, levando 

a cabo um conjunto de iniciativas, tendo em vista uma 

estratégia de continuidade na divulgação e promoção do 
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Território, desenvolvendo ações promocionais. -------------------  

Assim, no cumprimento das responsabilidades que cabem ao 

Município, enquanto Parceiro daquela Associação, --------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir à 

"Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento 

Regional" um apoio de 4.500€, como comparticipação do 

Município de Trancoso no desenvolvimento das ações 

realizadas no presente ano. -----------------------------------------  

Á contabilidade para cabimentar.’ ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

*A34*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

comparticipação do Município de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a ‘Associação 

Rede de Judiarias de Portugal’:  De seguida, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

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

‘O Município de Trancoso integra a Associação "Associação 

Rede de Judiarias de Portugal -Rotas Sefarad". ------------------  

Esta Associação vem desenvolvendo, em colaboração com os 

municípios associados, um conjunto de projetos âncora, 

públicos imateriais, com especial destaque para a valorização 

do património judaico. -----------------------------------------------  
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Desde 2015 que a Associação tem em desenvolvimento o projeto 

"Rotas de Sefarad -Valorização da Identidade Judaica 

Portuguesa no Diálogo Interculturas" cujo investimento total 

previsto, para as várias ações candidatadas pelos diferentes 

municípios, supera os cinco milhões de euros. --------------------  

Mo âmbito do projeto atrás referido, o Município de Trancoso 

candidatou e fez aprovar uma ação, enquadrada no 

"Património Cultural restaurado, renovado e protegido", o 

"Museu Bandarra", ao abrigo da qual estão a ser adquiridos os 

diversos conteúdos para equipar aquele espaço. -----------------  

Assim, torna-se necessário que o Município de Trancoso 

assuma a componente nacional do projecto ‘Casa do 

Bandarra’, integrada na ação supra referenciada, da qual é o 

beneficiário final.  ----------------------------------------------------  

Meste contexto, proponho que a Câmara Municipal delibere 

atribuir à Associação "Associação Rede de Judiarias de 

Portugal" um apoio de 11.040€, como comparticipação de 

capital correspondente à referida componente nacional do 

projecto em questão. -------------------------------------------------  

A contabilidade para cabimentar.’ ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos. ------------------------------  

Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de apoios: ---  
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*A35*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3131 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 2 do corrente mês 

de dezembro, da Liga de Melhoramentos da Freguesia de 

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

valor de 10.000€, destinado à realização de obras na sede da 

instituição. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 10.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A36*  De seguida, foi presente o requerimento número 2648 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do passado mês 

de outubro, da Associação Cultural e Recreativa de Vilares, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 

5.500€, destinado à realização de pinturas no edifício sede. ----  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A37*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2327 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 31 do passado mês 

de agosto, da Associação dos Naturais e Amigos de 

Moimentinha, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, 

no valor de 3.250€, destinado à aquisição de viatura que sirva 

de suporte ao apoio domiciliário aos utentes da instituição. -----  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo. --  
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*A38*  De seguida, foi presente o requerimento número 3158 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do corrente mês 

de dezembro, da Bandarra – Cooperativa Agrícola do Concelho 

de Trancoso, CRL, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, no valor de 3.000€, destinado a suportar as despesas 

da sua responsabilidade inerentes à realização da feira/mostra 

de gado, a ter lugar no próximo dia 13 do corrente mês de 

dezembro. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.500€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A39*  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. -----  

*A40*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A41*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, 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 
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senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento 

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

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


