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ATA DA REU#IÃO DA CÂMARA 

MU#ICIPAL DE TRA#COSO REALIZADA 

EM 12 DE ABRIL DE 2017. ------------------------  

*A1*  Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2017, 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, doutora 

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

*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 João Rodrigues. ----------------------  

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 22 

de março do corrente ano 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 

71, datado de 11 do corrente mês de abril e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.193.035,93€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 184.108,68€. ----------------  

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

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

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

Ponto 1: Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.  

Ponto 3: Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de março.-  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 6, respeitante à empreitada 

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

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 4 de erros e omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

Municipal de Trancoso”. -------------------------------------  
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Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 5 de erros e omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

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

Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos nº. 6 de erros e omissões, 

respeitante à empreitada “Requalificação do Mercado 

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

Ponto 8: Apreciação relativa aos contratos de aquisição de 

serviços, celebrados durante o corrente ano, em 

conformidade com o previsto no n.º 4 do art.º 49.º da Lei 

do Orçamento de Estado para 2017. ------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas à minuta de 

contrato a celebrar com a Autoridade de Gestão do 

P.O.R.C., respeitante ao PARU de Trancoso. -------------  

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

Transportes Escolares, para o ano letivo de 2017/2018. -  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

isenção do pagamento de transportes escolares a todos os 

alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento de Escolas de Trancoso. ---------------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

concessão de poderes ao senhor Presidente da Câmara 
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para poder outorgar uma escritura de compra e venda, 

respeitante à aquisição de uma parcela de prédio rústico, 

destinada à instalação de uma fossa séptica, em Freixial.   

Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

venda da fração A, respeitante às instalações do Novo 

Banco, em Trancoso. -----------------------------------------  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de preços a cobrar pelo Município e respeitante 

à utilização de equipamentos municipais. ------------------  

Ponto 15:  Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de indemnização, por danos ocorridos numa viatura, 

ocasionados por deficiente colocação de uma tampa de 

águas pluviais. ------------------------------------------------  

Ponto 16: Análise, discussão e votação àcerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções: Começou por usar da palavra a senhora 

vereadora doutora Cristina Inocêncio para perguntar se o 

Parque Municipal tem alguma guarda, se existe alguma 

vigilância. -------------------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que essa 

vigilância é feita de segunda a sexta-feira, durante as horas 

normais de serviço, ou seja entre as 8h e as 16h30m, período, 
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durante o qual, há lá sempre trabalhadores do município. -------  

*A8*  De seguida, o senhor Presidente informou que poderá haver 

necessidade de antecipar a próxima reunião do executivo, 

agendada para o dia 26 do corrente mês de abril, possivelmente 

para o dia 21 do mesmo mês, por conveniência de serviço, 

relacionada com a disponibilização dos documentos que irão ser 

apreciados na reunião ordinária da Assembleia Municipal que 

irá ter lugar durante o corrente mês de abril.  ----------------------  

*A9*  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 abril de 2017, verificando-se 

que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei e no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais 

redações, bem como o previsto no n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro e, ainda, as deliberações relativas 

à antecipação de fundos correspondentes às comparticipações 

comunitárias aprovadas e homologadas, referentes aos projetos 

de Requalificação das ETAR’s da Quinta do Seixo e das 

Courelas, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no montante de 521.492,39€. ------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------  
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*A10*  Dispensa de licenças de utilização: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 167 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês de março, de 

António Anselmo Pinto Neves e Manuel António Moreira, 

ambos residentes em Corças, na qualidade de proprietários, a 

solicitar isenção de licença de utilização, respeitante a uma 

edificação destinada a arrecadações e arrumos, sita no lugar de 

Cabeço, em Corças, União de Freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 441 da União de Freguesias de Torre do 

Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, 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 dos 

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

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 168 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

27 do passado mês de março, de Isabel Cristina dos Santos 

Nunes, residente em Vila Garcia, na qualidade de proprietária, 

a solicitar isenção de licença de utilização, respeitante a uma 

edificação destinada a arrecadações e arrumos, sita em Vila 

Garcia, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 656 da 

União de Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, uma vez 
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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. --------  

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 177 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 30 do 

passado mês de março, de António Joaquim Moreira de Aguiar, 

residente em Reboleiro, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização, respeitante a uma moradia 

unifamiliar,  sita na Avenida da Ribeirinha, em Reboleiro, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 269 da Freguesia 

de Reboleiro, 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. --------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 178 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

30 do passado mês de março, de Sagritávora – Investimentos, 

Agro-floresta e Lazer, S.A., na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização, respeitante a uma 

edificação destinada a arrecadações, arrumos e estábulo de 

animais, sita na Quinta do Ferro, freguesia de Rio de Mel, 
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inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 387 da Freguesia 

de Rio de Mel, uma vez que a mesma foi construída antes da 

entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A14*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de março: 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 março, 

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

Construção de um armazém, n.º 7, em nome de João Miguel 

Domingues Filipe, sito no Carvalhal, em Sebadelhe da 

Serra; ----------------------------------------------------------  

Construção de uma casa Mortuária, n.º 8, em nome de 

Freguesia de Fiães, sita na Rua da Igreja, em Fiães; ----  

Construção de uma garagem, n.º 9, em nome de Carlos 
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Alberto Torres Soares, sita no Lugar de Canadas, em 

Freches; -------------------------------------------------------  

Reconstrução/Alteração de uma habitação, n.º 10, em nome 

de Albertina de Jesus Santiago Baltazar, sita na Rua de 

São Sebastião, em Póvoa do Concelho; --------------------  

Alterações efetuadas no decorrer da obra, em nome de 

Manuel do <ascimento Santos, sita no Lugar de 

Castanheira, em Granja; ------------------------------------  

Autorização para instalação de Infraestrutura de Suporte 

de Estação de Radiocomunicações, sita no Largo de 

Santa Bárbara, em Guilheiro. -------------------------------  

Comunicações Prévias: ----------------------------------------------  

Construção de uma habitação, certidão n.º 1, em nome de 

Filipe da Silva Ferreira, sita na Urbanização Quinta 

Dona Maria - Lote 32, em Trancoso. -----------------------  

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

Habitação, n.º 5, em nome de Fernando Jorge Ramos 

Teixeira, sita no Lugar de São Domingues, Lote 2, em 

Trancoso; ------------------------------------------------------  

Armazém, n.º 6, em nome de António José Vitorino 

Domingues, sito na Quinta das Eras, em Trancoso; ------  

Habitação, n.º 7, em nome de Alberto Augusto Gomes, sita 

no Largo do Mercado, em Vila Franca das <aves; -------  
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Comércio/Serviços, n.º 8, em nome de José Júlio Pereira 

Mendes, sito na Avenida 1° de Dezembro, em Trancoso.  

Informações Prévias: -------------------------------------------------  

Construção de arrumos agrícolas, em nome de João 

Manuel Rosa Pinto, sitos no lugar de Carvalhal, em 

Sebadelhe da Serra; ------------------------------------------  

Colocação de um pavilhão (em túnel) agrícola ‘amovível’, 

sito no lugar de Casal, em Ribeiro de Freixo.” -----------  

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

*A15*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº. 6, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Mercado Municipal de Trancoso”:  Seguidamente, 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 constantes da proposta, importando no valor de 

84.242,41€, 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, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 84.242,41€, 

respeitante à empreitada supra referida. --------------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD. ----------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº. 4 de erros e omissões, 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 constantes da proposta, 

importando no valor de 300,00€, a que acresce o IVA à taxa 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 300,00€, 

respeitante à empreitada supra referida. --------------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD. ----------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº. 5 de erros e omissões, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso”: 

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 
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conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

constantes da proposta, importando no valor de 240,92€, a que 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 240,92€, 

respeitante à empreitada supra referida. --------------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD. ----------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos nº. 6 de erros e omissões, 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 constantes da proposta, 

importando no valor de 7.836,50€, a que acresce o IVA à taxa 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar 

o auto de medição de trabalhos, no montante de 7.836,50€, 

respeitante à empreitada supra referida. --------------------------  

Votaram contra os senhores vereadores do PSD. ----------------  
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Relativamente aos pontos 4, 5, 6 e 7 da ordem de trabalhos, 

respeitantes aos autos de medição de trabalhos relacionados 

com o Mercado Municipal, os senhores vereadores do PSD 

apresentaram uma declaração de voto e os senhores vereadores 

do PS apresentaram outra que, seguidamente, se reproduzem: --  

------------------Declaração de Voto do PSD -----------------------  

“Os vereadores do PSD votam contra, nos pontos 4, 5, 6 e 7 da 

Ordem de Trabalhos desta reunião, por entenderem que, uma 

vez mais, os erros e omissões na empreitada da "Requalificação 

do Mercado Municipal de Trancoso'' aparecem reiteradamente 

nos Autos de Medição apresentados nas sucessivas reuniões de 

Câmara. ----------------------------------------------------------------  

Assim, no final desta Declaração de voto, deverá ser transcrita 

a Declaração de voto dos vereadores do PSD apresentada em 

reunião realizada anteriormente sobre a mesma matéria, em 

08/03/2017. ------------------------------------------------------------  

Solicitam ainda que, na próxima reunião de Câmara, lhes seja 

entregue informação dos Serviços Técnicos da Câmara 

Municipal de Trancoso, sobre a natureza dos erros e omissões 

verificados, trabalhos a mais, respetivos montantes financeiros 

e a que percentagem correspondem, relativamente ao valor 

inicial da empreitada.” ----------------------------------------------  

Tal como solicitado, reproduz-se, de seguida, a declaração de 
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voto que os senhores vereadores do PSD apresentaram na 

reunião de oito de março do corrente ano: -------------------------  

‘Relativamente aos pontos 6, 7 e 8 da Ordem de trabalhos, os 

vereadores do PSD não compreendem a dificuldade que o Sr. 

Presidente e os Srs. vereadores do Partido Socialista têm 

demonstrado, em executar um projeto de dificuldade reduzida, 

tais são os erros e omissões que se têm vindo a verificar, ao 

longo da sua execução. ----------------------------------------------  

Sendo um projeto que praticamente consiste na simples 

realização de pequenos arranjos, pinturas e substituição de 

telhados, não deveriam ocorrer tantos erros como aqueles que 

se têm vindo a verificar. ---------------------------------------------  

<o nosso entender, tantos erros e omissões poderão levar a 

concluir que estes escondem um conjunto de trabalhos a mais, 

induzindo os munícipes deste concelho em erro, no que respeita 

ao preço final da obra. -----------------------------------------------  

Percebe-se, agora, porque é que esta maioria não tem 

apresentado projetos que contribuam para o desenvolvimento e 

afirmação do concelho de Trancoso na região, pois a sua 

incapacidade de os realizar é de tal forma evidente que leva a 

que um simples projeto leve um mandato inteiro a concretizar.  

Face ao exposto, os vereadores do PSD, votam contra, nos 

pontos 6, 7 e 8.’ -------------------------------------------------------  
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------------------Declaração de Voto do PS -------------------------  

“Embora entendamos que não deixa de ser caricata a 

solicitação feita pelos senhores vereadores do PSD, uma vez 

que a informação pedida foi fornecida, aquando da aprovação 

dos trabalhos que foram objeto do contrato adicional, não 

deixaremos de voltar a entregar-lhes a documentação 

solicitada. -------------------------------------------------------------  

Por outro lado, iremos, também, reproduzir a declaração de 

voto que apresentámos na referida reunião de oito de março do 

corrente ano.” ---------------------------------------------------------  

Declaração de voto apresentada pelos senhores vereadores do 

PS, em oito do passado mês de março: ‘<ão se trata apenas de 

uma simples realização de pinturas e substituição de telhados, 

mas sim da requalificação de um espaço extremamente 

necessário que irá trazer excelentes condições, quer para 

vendedores, quer para quem utiliza aquele espaço. --------------  

Irá ser, também, requalificado o espaço comercial,  localizado 

a poente do mercado, bem como o parque de estacionamento 

adjacente. --------------------------------------------------------------  

Convirá, aqui, recordar que têm sido muitos os projetos já 

executados e em fase de conclusão que contribuem para o 

desenvolvimento e afirmação do concelho de Trancoso. 

Recorda-se, a título de exemplo, a aquisição e consolidação do 
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Palácio Ducal, a aquisição de terrenos junto ao cemitério de 

Trancoso, a requalificação do Mercado de Gado, a 

Remodelação das ETAR’s das Courelas e da Quinta do Seixo, o 

apoio às obras do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Trancoso e de requalificação da Igreja de Santa Maria e, 

ainda, a intervenção no Tribunal.’ ---------------------------------  

*A19*  Apreciação relativa aos contratos de aquisição de serviços, 

celebrados durante o corrente ano, em conformidade com o 

previsto no n.º 4 do art.º 49.º da Lei do Orçamento de 

Estado para 2017: Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou o 

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

“Para cumprimento do disposto no n° 4 do art° 49°, conjugado 

com o n° 12 do mesmo artigo, ambos da Lei n° 42-E/2016 de 28 

de dezembro de 2016, LOE, determino que se comunique à 

Câmara Municipal a listagem de contratos de aquisição de 

serviços celebrados durante o corrente ano.” ---------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos contratos de 

aquisição de serviços já celebrados, durante o corrente ano, 

constantes de uma listagem anexa àquele despacho. ------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas à minuta de contrato a 

celebrar com a Autoridade de Gestão do P.O.R.C., 

respeitante ao PARU de Trancoso: De seguida, foi presente a 
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proposta de minuta de contrato, acerca do assunto referido em 

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

-------“PLA=O DE AÇÃO DE REGE=ERAÇÃO URBA=A -----  

-----APRESE=TADO PELO MU=ICIPIO DE TRA=COSO -----  

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

i. Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) 

constituem uma contribuição fundamental para a 

recuperação económica e estrutural do país, consagrada no 

Acordo de Parceria que Portugal assinou com a Comissão 

Europeia, onde foram adotados os princípios de 

programação da «Estratégia Europa 2020» e políticas de 

desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial.  -  

ii. Em reconhecimento da importância das cidades na aplicação 

da «Estratégia Europa 2020», a dimensão urbana da Política 

de Coesão foi consideravelmente reforçada para o período 

2014-2020. ----------------------------------------------------------  

iii . Tal é particularmente evidente no que diz respeito ao Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) que, ao 

apoiar o desenvolvimento urbano sustentável,  através dos 

investimentos territoriais integrados, concretizados em ações 

integradas em estratégias para enfrentar os desafios 

económicos, ambientais, climáticos, demográficos e sociais 

que afetam as zonas urbanas, tendo, simultaneamente, em 
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conta a necessidade de promover ligações entre os meios 

urbano e rural, impõe aos Estados-membros a afetação de, 

pelo menos 5% da respetiva dotação, ao apoio a estratégias 

de desenvolvimento urbano integrado e sustentável (a 

dotação FEDER para os centros urbanos complementares 

não entra para a meta de 5%). -----------------------------------  

iv.  Resulta do artigo 120.º da Portaria n.º 57-B/2015, de 27 

fevereiro, Portaria alterada pela Portaria n.º 404-A/2015, de 

18 novembro e pela Portaria n.º 238/2016, de 31 de agosto, e 

do Programa Operacional Regional do Centro, que os 

Municípios que integram, no seu território, centros urbanos 

complementares devem apresentar um Plano de Ação de 

Regeneração Urbana (PARU), desde que pretendam 

contratualizar com o Programa Operacional referido a 

prioridade de investimento inscrita no Eixo 7 - Afirmar a 

Sustentabilidade dos Territórios (CO<SERVAR) -, 

designadamente: 6.5 - Adoção de medidas destinadas a 

melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 

recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, 

incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e 

a promover medidas de redução de ruído. ----------------------  

v. Os PARU, tendo presente a estratégia de intervenção ao 

nível da regeneração urbana, são aprovados pela Autoridade 
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de Gestão (AG) do Programa Operacional Regional do 

Centro, tendo em consideração os pareceres emitidos pelas 

Direções de Serviços da Comissão do Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, com competências nas 

áreas abrangidas pelos planos, designadamente a Direção de 

Serviços de Ordenamento do Território e a Direção de 

Serviços de Desenvolvimento Regional. -------------------------  

vi. A 1 de abril de 2016, foi publicado o Convite Centro-16-

2016-01, para apresentação de candidaturas relativas ao 

PARU. ---------------------------------------------------------------  

vii . O processo de seleção dos PARU incorporou a avaliação 

da coerência e qualidade do PARU, numa 1.ª fase e, numa 2.ª  

fase, os resultados relativos à negociação da configuração e 

razoabilidade dos investimentos, dos compromissos em 

termos de metas e resultados e da capacidade de 

concretização do PARU. ------------------------------------------  

viii. O processo de negociação permitiu concluir um acordo 

entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional 

Regional do Centro e os Municípios onde se localizam os 

Centros Urbanos Complementares a quem foi dirigido o 

Aviso de Concurso. ------------------------------------------------  

é celebrado o presente contrato entre: -----------------------------  

a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do 
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Centro, neste ato representada por Ana Maria Pereira 

Abrunhosa Trigueiros de Aragão que outorga na qualidade de 

Presidente da Comissão Diretiva, por inerência do cargo de 

Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, nos termos previstos na Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 73-B/2014, de 11 de Dezembro, 

publicada no Diário da República, 1.ª  série, n.º 242, de 16 de 

dezembro e no Despacho n.º 6756/2014, de 19 de Maio de 2014 

do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional e do 

Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 

publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 99, de 23 Maio 

de 2014, adiante designado como primeiro outorgante; ---------  

e o ----------------------------------------------------------------------  

Município de Trancoso, neste ato representado pelo Presidente 

da Câmara Municipal Trancoso, Amílcar José <unes Salvador, 

adiante designado como segundo outorgante. ---------------------  

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

----------------------------=atureza -----------------------------------  

O Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) de Trancoso 

tem a natureza jurídica de um contrato e rege-se pelo disposto 

nas cláusulas seguintes e nos documentos Anexos, que dele 

fazem parte integrante. ----------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 2.ª  --------------------------------  
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-----------------------------Âmbito ------------------------------------  

O presente contrato é celebrado ao abrigo do n.º 1 e n . º  3  do 

artigo 7.º do Regulamento (UE) n.º 1301/2013, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, e do n.º 4 

do artigo 120.º  da Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro, 

com a redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 404-

A/2015, de 19 de novembro, e pela Portaria n.º 238/2016, de 

31/8, que republicou, em anexo, o Regulamento Específico do 

Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 

e define os termos e condições em que a Autoridade de Gestão 

do Programa Operacional Regional do Centro, como Programa 

financiador, apoia o Plano de Ação de Regeneração Urbana 

(PARU) acordado com o segundo outorgante, e os 

compromissos desta entidade em termos de investimentos, 

metas e resultados a alcançar. --------------------------------------  

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

----------------------Dotação financeira ----------------------------  

Para o financiamento do PARU, o primeiro outorgante 

assegura para o período de vigência do Programa um apoio 

global de Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional que 

totaliza € 897.327,42 (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos 

e vinte e sete euros e quarenta e dois cêntimos), sujeito a 

revisão aquando e nos termos, do exercício de avaliação 
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previsto no n.º 3. da Cláusula 7.ª, para comparticipar os 

projetos enquadrados na Prioridade de Investimento 6.5. -------  

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

-----------------Prioridade de Investimento ------------------------  

É abrangida pelo presente contrato, a seguinte prioridade de 

investimento: ----------------------------------------------------------  

6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente 

urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar 

zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de 

reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas 

de redução de ruído; -------------------------------------------------  

---------------------------Cláusula 5.ª  --------------------------------  

-----Conteúdo e periodicidade dos relatórios de execução ------  

O segundo outorgante compromete-se a colaborar com o 

primeiro outorgante na elaboração dos relatórios anuais de 

execução do PO, nomeadamente no que respeita ao 

fornecimento de informações, dados e exemplos e respetivo 

material de suporte, (incluindo registos de imagem) de 

realização e impacto/resultado, sobre as iniciativas e 

atividades de comunicação, promoção ou informação que 

tenham sido desenvolvidas no contexto das suas competências 

ou que tenham sido desenvolvidas pelo beneficiário, sem 

prejuízo de relatórios intercalares que venham a ser definidos 
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pelo primeiro outorgante, designadamente quanto ao contributo 

para previsões de execução. -----------------------------------------  

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

--------------Organização do dossier das operações --------------  

O segundo outorgante deve manter, permanentemente 

atualizado, um registo em suporte informático referente a todas 

as operações, de acordo com a estrutura prevista nas 

orientações emitidas pelo primeiro outorgante. ------------------  

---------------------------Cláusula 7.ª  --------------------------------  

---------Metas, resultados, acompanhamento e avaliação -------  

1. O segundo outorgante compromete-se a contribuir para o 

cumprimento das metas do POR Centro, através das metas 

dos indicadores de realização e dos indicadores de 

resultado, associados à prioridade de investimento 6.5, das 

operações contratualizadas resultante do processo de 

avaliação do PARU, e que constitui o Anexo 1 do presente 

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

2. O PARU integra uma reserva de desempenho, 

correspondente a 6% da dotação prevista no ponto 15 do 

Aviso de Abertura de Concurso Centro-16-2016-03, que não 

poderá ser comprometida até à conclusão da avaliação 

prevista no número seguinte. -------------------------------------  

3. O PARU é objeto de avaliação intercalar em 2019, podendo 
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ser alvo de revisão, em sentido decrescente ou crescente, em 

função do grau de concretização das metas previstas para 

2018 nos indicadores de realização e resultado, nos termos a 

definir na operacionalização do quadro de desempenho do 

Portugal 2020 e dos seus programas. Assim, e como 

resultado desta avaliação, poderão as operações previstas 

para a 2.ª  fase vir a ser co-financiadas, desde que o processo 

de avaliação global previsto para 2019 permita libertar 

recursos que as acolham. -----------------------------------------  

4. O segundo outorgante, conforme estabelecido na 

regulamentação comunitária e nacional aplicável, 

compromete-se a responder atempadamente a todas as 

solicitações das entidades europeias, nacionais e do PO 

financiador, nomeadamente relacionadas com os processos 

de acompanhamento, monitorização e avaliação. --------------  

5. De forma autónoma à avaliação referida no número 3 da 

presente cláusula, poderá haver um processo de avaliação 

relativo à operacionalização e aos primeiros resultados da 

implementação do PARU. -----------------------------------------  

---------------------------Cláusula 8.ª ------------------------------------  

----------------------Revisão e Resolução ---------------------------  

1. As cláusulas constantes do presente contrato podem ser 

revistas, por iniciativa de qualquer um dos outorgantes em 
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face da alteração significativa das circunstâncias que 

determinaram os seus termos. ------------------------------------  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o 

incumprimento, por parte de qualquer dos outorgantes, das 

obrigações resultantes do presente contrato, que torne 

impossível ou dificulte seriamente a realização dos seus 

objetivos, confere ao outro o direito de proceder à sua 

resolução. -----------------------------------------------------------  

3. <o caso de resolução, o segundo outorgante deverá proceder 

à atualização, no prazo definido pelo primeiro outorgante, 

no Sistema de Informação do Programa Operacional, de toda 

a informação relevante relativa a cada uma das operações.--  

---------------------------Cláusula 9.ª  --------------------------------  

----------------Elementos integrantes do PARU -------------------  

Fazem parte integrante do presente contrato os seguintes 

anexos: -----------------------------------------------------------------  

a. Quadro com lista de operações acordado na fase negocial e 

quantificação das metas dos indicadores de desempenho do 

PARU (realização e resultado) para 2018 e 2023 - Anexo 1. ----  

---------------------------Cláusula 10.ª  ------------------------------  

------------------Vigência e produção de efeitos -------------------  

O presente contrato produz efeitos na data da sua assinatura, 

sendo válido enquanto vigorar o Programa Operacional 
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Regional do Centro e não for denunciado por algum dos 

outorgantes. -----------------------------------------------------------  

Em, XXX de XXX de 2017. -------------------------------------------  

0 presente contrato é feito em duplicado, sendo assinado pelas 

partes, valendo estes exemplares como originais. ----------------  

A Presidente da Comissão Diretiva do Programa Operacional 

Regional do Centro: Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros 

de Aragão. -------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal: Amílcar José <unes 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de contrato 

presente, com um investimento total de 1.068.000,00€, um 

investimento elegível de 1.055.679,32€ e uma comparticipação 

FEDER compreendida entre 897.327,42€ e 907.327,42€. -------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 

Transportes Escolares, para o ano letivo de 2017/2018: 

Seguidamente, foi presente informação acerca do assunto 

referido em epígrafe, que se transcreve na íntegra: ---------------  

-----------------Plano de transportes escolares  -------------------  

----------------------Ano letivo 2017/2018  --------------------------  

------------------------------------I  ------------------------------------  

-------------------------------Preâmbulo------------------------------  

O sucesso escolar depende, entre outros, da influência de 
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diversos fatores que se cruzam num contexto de um território e 

das dinâmicas que sobre o mesmo se criam e desenvolvem. 

Perante um cenário demográfico gerador de assimetrias, do 

envelhecimento acentuado da população residente e a 

desertificação de áreas mais interiores, a mobilidade 

potenciada pelos transportes escolares assume-se, também, 

como um elemento que garante a coesão social e territorial, 

como um meio de promoção da igualdade de oportunidades no 

acesso à educação a que importa atender e valorizar. -----------  

O Plano de Transportes Escolares para 2017/2018 procura 

atender: às especificidades do território, à demografia escolar, 

à rede educativa existente e respetiva oferta, à rede de 

transportes/mobilidade existente e, sobretudo, à necessidade de 

potenciar mecanismos de promoção de igualdade, no acesso ao 

ensino para todos os munícipes. Atende ao cumprimento das 

condições de segurança relativas ao transporte de 

crianças/alunos, previstos na legislação em vigor, tem 

subjacentes princípios de racionalidade e eficiência, 

procurando potenciar soluções racionais economicamente 

ajustadas à realidade. Procura, ainda, potenciar mecanismos 

de coesão social e de igualdade de oportunidades, 

proporcionando aos munícipes as melhores condições no acesso 

à educação e qualificação. ------------------------------------------  
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Por opção da Câmara Municipal, o presente Plano de 

Transportes Escolares garante o acesso aos transportes 

escolares para todos os alunos do ensino secundário, 

independentemente do seu escalão, a partir do próximo ano 

letivo. ------------------------------------------------------------------  

------------------------------------II  -----------------------------------  

------------------------------Introdução  ------------------------------  

A lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comete aos municípios 

competência para "assegurar, organizar e gerir os transportes 

escolares". (art.º 33.º, n.º 1, al) gg). Decorre, daqui, a 

responsabilidade pela elaboração anual do Plano de 

Transportes Escolares, numa ação coordenada entre a Câmara 

Municipal, o Agrupamentos de Escolas e a operadora. Assim, 

os elementos relativo ao número de alunos previstos que 

servem de base à proposta são fornecidos pelo Agrupamento de 

Escolas, elementos que influenciam, naturalmente, as projeções 

do seu custo. ----------------------------------------------------------  

Definindo o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, o 

âmbito, o modo e a forma da concretização do Plano de 

Transportes Escolares, este, consagra como princípios 

fundamentais: ---------------------------------------------------------  

a) O direito ao transporte para todos os alunos do 1.°, 2.° e 3.° 

Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário que frequentam 
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estabelecimentos públicos ou particulares e cooperativos, 

com contrato de associação e paralelismo pedagógico, 

quando residam a mais de 3 ou 4 Km dos Estabelecimentos 

de Ensino, sem ou com refeitório, respetivamente. ------------  

b) A gratuitidade para os alunos que integram a escolaridade 

obrigatória, escolaridade que, atualmente, se estende até ao 

12.° ano do ensino secundário, a vigorar no ano letivo 

2017/2018, com exceção dos alunos que frequentam a Escola 

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

A - Pressupostos considerados na elaboração do Plano de 

Transportes ------------------------------------------------------------  

A elaboração do Plano de Transportes 2017/2018, nos termos 

previstos no Decreto-Lei 299/84, de 5 de setembro, foi 

precedida pela realização de todos os procedimentos prévios à 

sua elaboração, no que contou com a colaboração do 

Agrupamento de Escolas e operadora e tem subjacente: ---------  

1. A utilização, definida por lei, da rede de transportes 

públicos existentes, quando adequados aos horários de 

funcionamento dos estabelecimentos de educação e de 

ensino; --------------------------------------------------------------  

2. A utilização de estruturas de transportes de municípios 

confinantes, em resultado, sobretudo, da estruturação 

geográfica da oferta do ensino secundário no e de outros 
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concelhos; ----------------------------------------------------------  

3. <os termos previstos na Lei 13/2006, de 17 de abril, é 

garantida a presença de vigilantes nos percursos realizados 

com viaturas do Município, destinados, estes, para os alunos 

do l.º, 2.º, 3.º ciclos, residentes em localidades ou quintas, 

cuja operadora não garante o transporte público. -------------  

B – Encargos ----------------------------------------------------------  

A presente proposta está feita com base nos elementos 

previstos na tabela de preço praticada pela operadora. ---------  

1. O número de alunos estimado para transportar, no ano letivo 

2017/2018, com base nos elementos fornecidos pelo 

Agrupamento de Escolas é de 322, distribuídos pelos seguintes 

níveis de ensino: ------------------------------------------------------  

-1.° Ciclo - 61 alunos -------------------------------------------  

-2.° e 3.° Ciclo - 176 alunos -----------------------------------  

-Secundário - 85 alunos ----------------------------------------  

-Percursos especiais - Jardins de Infância, 1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos, realizados por viaturas do Município - 32 

alunos. ---------------------------------------------------------  

C - Vigência do Plano ------------------------------------------------  

1. A concretização do plano inicia-se com a abertura do ano 

letivo e cessa com o termo da atividade letiva, definido pelo 

Agrupamento de Escolas, de acordo com o calendário a fixar 
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pelo Ministério da Educação. ------------------------------------  

2. Durante a sua execução e tendo em vista o controlo da 

utilização dos recursos e a avaliação do serviço, será feita a 

sua monotorização em dois momentos distintos, em 

articulação com o Agrupamento de Escolas e operadora.” ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de transportes 

presente, nos seus exatos termos. ----------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à isenção 

do pagamento de transportes escolares a todos os alunos 

matriculados nos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento de Escolas de Trancoso: 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, reconhecendo o papel decisivo da 

educação como eixo fundamental para o desenvolvimento local, 

tem, no âmbito das suas competências, contribuído para a 

criação de melhores condições que possibilitem uma boa 

aprendizagem e consequente sucesso educativo dos nossos 

alunos. -----------------------------------------------------------------  

Porém, atenta a conjuntura exigente e difícil  como é aquela em 

que vivemos, em que é notória a necessidade de estimular e 

incentivar as pessoas e famílias a fixarem-se no concelho de 

Trancoso, aqui matriculando os seus alunos, considero ser 
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oportuno e fundamental para este Município, assegurar que os 

alunos optem por estudar em Trancoso, e aqui permaneçam o 

maior número de anos possível, pelo que proponho que a 

Câmara Municipal delibere isentar do pagamento dos 

transportes escolares, os alunos do ensino secundário, 

independentemente do seu escalão, matriculados nos 

estabelecimentos de ensino do concelho, com exceção dos que 

frequentem a Escola Profissional de Trancoso. -------------------  

A deliberação tomada, apenas produzirá os seus efeitos, a 

partir do próximo ano letivo.” --------------------------------------  

Os serviços informaram que a receita não cobrada será cerca de 

21.000€. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A23*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

concessão de poderes ao senhor Presidente da Câmara para 

poder outorgar uma escritura de compra e venda, 

respeitante à aquisição de uma parcela de prédio rústico, 

destinada à instalação de uma fossa séptica, em Freixial: 

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

“<a sequência do meu despacho desta data, 10/04/2017, 
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proponho que a Câmara Municipal me confira poderes para 

outorgar, em representação do Município, a escritura pública 

de compra de uma parcela de terreno, propriedade de 

Agostinho Gaspar de Castro e mulher Maria Teresa Roxo, pelo 

valor de 500€. De facto, tal compra destina-se a permitir a 

instalação, na mencionada parcela, de uma fossa séptica, de 

forma a garantir o tratamento de águas residuais a um 

conjunto de moradores do Freixial, impossibilitados de 

usufruir da ETAR existente nesta povoação. ----------------------  

Assim, a referida parcela perfaz uma área total de 180 m2 que 

confronta a sul com José Duarte, a <orte com caminho, a 

nascente com caminho e Eurico Andrade e a Poente com 

ribeiro, a desanexar do prédio rústico inscrito na matriz 

predial sob o artigo 2543 da União de Freguesias de Vale do 

Seixo e Vila Garcia e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Trancoso sob o n.º 580, de acordo com a planta que 

se anexa.” -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, dando poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para, em nome do Município, poder 

outorgar a referida escritura de compra e venda. ---------------  

*A24*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à venda da 

fração A, respeitante às instalações do #ovo Banco, em 



 
 

Ata  n . º    0 7  /  2 01 7 .    Reuni ã o  de    12 -0 4 -2 0 1 7  

 

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

Trancoso: De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca 

do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

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

a) Em 27/12/91, foi celebrado um contrato Promessa de 

Compra e Venda entre a Câmara Municipal de Trancoso e o 

Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa, S.A, onde a 

Autarquia prometia vender a esta entidade bancária uma 

fração na ala norte do Mercado Municipal, pelo preço de 

30.000.000$00 (trinta milhões de escudos). --------------------  

b) <a data da assinatura do referido contrato, o Banco Espírito 

Santo e Comercial de Lisboa S.A. liquidou 27.000.000$00 a 

título de sinal, tendo, em 3/02/94, liquidado o remanescente, 

ou seja.3.000.000$00, apesar da escritura não ter sido 

celebrada. -----------------------------------------------------------  

c) O atraso na conclusão do processo de constituição de 

propriedade horizontal da edificação sita na ala norte do 

Mercado Municipal, local onde se situa a fração em causa, 

impediu a celebração atempada da escritura de compra e 

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

Assim, proponho que a Câmara Municipal, atentos os factos 

atrás expostos, delibere aprovar a venda ao <ovo Banco, da 

fração A, do prédio urbano sito no Largo das Portas D'El Rei, 
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inscrito na matriz Predial sob o artigo 2870 da União das 

Freguesias de Trancoso (São Pedro e Santa Maria) e Souto 

Maior e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o n.º 1902-A/ de 1 de fevereiro de 2008, inscrito 

a favor da Câmara Municipal, pelo valor de 149.639,37€, valor 

este que já recebeu, dando poderes ao Presidente da Câmara 

para outorgar a respetiva escritura de compra e venda.” -------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, dando poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para, em nome do Município, poder 

outorgar a referida escritura de compra e venda. ---------------  

*A25*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

preços a cobrar pelo Município e respeitante à utilização de 

equipamentos municipais: Seguidamente, o senhor Presidente 

da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou 

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

“<a sequência da internalização dos Serviços da Empresa 

Municipal, TEGEC E.M. e em complemento da deliberação de 

Câmara de 11/05/2016, torna-se necessário fixar mais alguns 

preços a cobrar pelo Município e respeitantes à utilização dos 

equipamentos anteriormente geridos por aquela empresa, 

designadamente o Pavilhão Multiusos. -----------------------------  

<este sentido, proponho que a Câmara Municipal aprove a 
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seguinte tabela: -------------------------------------------------------  

Equipamentos  Proposto  
Mult iusos   

<ave para fei ras Outlet  -  4  dias  1 .750,00 €  
<ave -  u t i l i zação desport iva -  en t idade  s / f ins lucrat ivos/hora  7 ,50 €  
<ave -  u t i l i zação desport iva -  públ ico gera l/hora 10,00 €  
<ave -  Real ização eventos -  ent idades s/ f ins lucrat ivos/d ia  200,00 €  
<ave -  Real ização eventos -  púb lico em geral /dia  250,00 €  
<ave -  Real ização eventos -  ent idades comerc iais/d ia  350,00 €  
Auditório  -  en t idades s / f ins lucra tivos /hora  15,00 €  
Auditório  -  públ ico em gera l/hora  20,00 €  
Auditório  -  en t idades f ins comerc iais/hora  30,00 €  

 

Mais, proponho que a referida tabela de preços passe a 

integrar a tabela de taxas e licenças e outras receitas do 

Município.” ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A26*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização, por danos ocorridos numa viatura, 

ocasionados por deficiente colocação de uma tampa de águas 

pluviais:  De seguida, foi presente o requerimento número 341 

que deu entrada na Secretaria da Câmara, em 10 do passado mês 

de fevereiro, de José Aguiar dos Santos, residente em Satão, a 

solicitar uma indemnização, pelos prejuízos causados na sua 

viatura, ocasionados por deficiente colocação de uma tampa da 

caixa de águas pluviais, na rua General Garcês, em Trancoso. --  

A divisão de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano, 

acerca do assunto antes referido, prestou a seguinte informação.  

‘O requerente seguiu o “manual” de procedimentos que se deve 
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fazer em situações destas, ou seja: ---------------------------------  

-Participou o ocorrido na G.<.R.; -------------------------------  

-Levantou o auto feito pela G.<.R.; ------------------------------  

-Fez a participação, juntando o auto da G.<.R, fotografias 

do local e um orçamento de reparação. -------------------------  

A G.<.R. fez a descrição dos factos e registou informação 

complementar. ---------------------------------------------------------  

A tampa diz respeito a uma caixa de drenagem de águas 

pluviais. A tampa deverá ser reparada, de modo a não causar 

outro acidente.” ------------------------------------------------------  

Face à informação prestada pelos serviços, a Câmara 

Municipal deliberou conceder uma indemnização, no 

montante de 310€, a José Aguiar dos Santos, residente em 

Satão, por prejuízos causados na sua viatura, ocasionados por 

deficiente colocação de uma tampa de águas pluviais. ----------  

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

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 633 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 22 do passado mês 

de março, da Associação de Solidariedade Social “Amigos da 

Póvoa do Concelho”, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, destinado à concretização do seu plano de 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 2.000€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A28*  De seguida, foi presente o requerimento número 786 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do corrente 

mês de abril, da Associação Cultural e Juvenil da Ribeirinha de 

Trancoso, com sede em Reboleiro, a solicitar a atribuição de 

um apoio financeiro, no montante de 3.000€, destinado à 

concretização do seu plano de atividades para 2017. -------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.750€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 606 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do passado mês 

de março, da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e 

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

montante de 2.600€, destinado a fazer face às despesas de água 

e luz, inerentes ao funcionamento do Julgado de Paz do 

Agrupamento dos Concelhos de Aguiar da Beira e Trancoso. ---  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a transferência de 2.600€ 

para a União de Freguesias de Vila Franca das =aves e 

Feital, destinada a fazer face às despesas de água e luz, 

inerentes ao funcionamento do Julgado de Paz do 

Agrupamento dos Concelhos de Aguiar da Beira e Trancoso. -  

*A30*  Seguidamente, foi presente um relatório económico-social, 
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elaborado pelos serviços de ação social, que se reproduz na 

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

“Venho, desta forma, proceder ao envio da informação social 

respeitante a um casal, António Sílvio Morgado e Amélia 

Conceição Pereira, residentes na Freguesia de Cótimos, 

referente ao pedido de apoio a esta Câmara Municipal, na 

sequência de um incêndio (causas desconhecidas) que 

deflagrou na habitação, no passado dia 6 de abril do corrente 

mês, durante a noite, encontrando-se o casal em casa. ----------  

O Sr. António tem 72 anos, aufere uma pensão de 232,24 Euros. 

A D. Amélia tem 65 anos, aufere uma pensão de invalidez de 

318,71 Euros mensais. -----------------------------------------------  

De realçar que ambos apresentam problemas de saúde, sendo 

que a D. Amélia apresenta mobilidade reduzida, na sequência 

de um AVC, ocorrido em julho do ano transato. ------------------  

O casal tem 5 filhos, dois dos quais a residir no Concelho de 

Meda, encontrando-se os outros três filhos, no estrangeiro. ----  

<a sequência da visita domiciliária efetuada no dia 

supracitado, na qual o Sr. António solicitou apoio à Câmara 

Municipal, para aquisição de material, com vista à 

reconstrução do telhado, propõe-se um apoio no valor de 

1098,14 Euros, (orçamento em anexo) para aquisição de telha. 

A situação exposta encontra-se enquadrada na alínea b) do n.º 
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2 do artigo 3.º do Regulamento de Apoio à Melhoria das 

Condições de Habitação de Munícipes Carenciados.” -----------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.098€, ao senhor António Sílvio Morgado, 

residente em Cótimos, no âmbito do Programa de Apoio à 

Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes 

Carenciados, mediante a celebração de protocolo. --------------  

*A31*  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. -----  

*A32*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A33*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h30m, 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:  
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O Diretor de Departamento:  


