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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2017. ----------------  

*A1*  Aos 22 dias do mês de novembro 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, Ana Luísa Couto,  Rogério Tenreiro e Catarina 

Tibério.  ----------------------------------------------------------------  

*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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A4*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º  da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 8 

do corrente 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 maioria, em virtude de não 
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ter participado na discussão e votação a senhora vereadora 

Catarina Tibério, por não ter estado presente nessa reunião, foi,  

ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos 

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

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

222, datado de 21 do corrente mês de novembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 997.964,57€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 230.346,63€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

fundos disponíveis. ----------------------------------------------  

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.   

Ponto 3:  Análise, discussão e votação relativas à proposta de 

minuta de contrato respeitante à empreitada “Construção 

do Centro Escolar da Ribeirinha”.  -----------------------------  

Ponto 4:  Análise, discussão e votação relativas à proposta de 

minuta de contrato respeitante ao “Fornecimento de 

Energia Elétrica para o Município de Trancoso”.  ------------  
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Ponto 5:  Análise, discussão e votação acerca do estudo 

prévio respeitante ao projeto “Recuperação do Palácio 

Ducal”.  -----------------------------------------------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

contratação de um empréstimo bancário, destinado a 

substituir o já contratado no âmbito do PAEL.  --------------  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação de proposta de 

destaque de uma parcela do imóvel do Mercado Municipal  

de Trancoso, destinada a área comercial.  ---------------------  

Ponto 8:  Análise, discussão e votação de proposta de 

protocolo, referente ao projeto “Trancoso SIM”.  ------------  

Ponto 9:  Análise, discussão e votação de proposta respeitante 

à indicação do representante do Município na AIRC . -------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação de proposta 

respeitante à indicação do representante do Município na 

Resiestrela, S.A..  ------------------------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas a proposta 

de escala de turnos de serviços das farmácias, no concelho 

de Trancoso, para o próximo ano de 2018.  -------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 
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para informar que o ponto 5 da ordem de trabalhos, respeitante 

ao estudo prévio do projeto “Recuperação do Palácio Ducal”, 

iria ser retirado da mesma, atendendo a que, após análise dos 

serviços técnicos do Município, se concluiu que aquele estudo 

prévio não reunia todos os elementos necessários à sua 

aprovação. -------------------------------------------------------------  

*A8*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara sugeriu que a data 

da próxima reunião do executivo, agendada para o dia 13 de 

dezembro, fosse alterada, uma vez que a mesma coincide com a 

habitual feira de Santa Luzia que é, certamente, uma das mais 

significativas feiras regionais . Após alguma troca de opiniões, 

os membros do executivo acordaram em adiar essa reunião para 

o dia 14 do mesmo mês, libertando os membros do executivo 

para outras atividades locais que venham a decorrer.  ------------  

*A9*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

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

dos fundos disponíveis para o mês de novembro 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 
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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 e da Construção do Centro 

Escolar da Ribeirinha  e ao despacho do senhor Presidente da 

Câmara, de 7 de novembro do corrente ano , existia um valor de 

fundos disponíveis, tal como consta do mapa que anexou, no 

montante de 432.757,99€ .--------------------------------------------  

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

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

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 558 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

14 do corrente mês de novembro, de Maria Alexandrina 

Marques Pinheiro, residente em Trancoso, na qualidade de 

cabeça de casal da herança de José António Pinheiro, a solicitar 

isenção de licença de utilização  de uma habitação, sita em 

Mendo Gordo, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

954 da União das 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 da 

interessada, considerar isenta de licença de utilização.  --------  
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*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 559 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 14 do 

corrente mês de novembro, de Maria Alexandrina Marques 

Pinheiro, residente em Trancoso, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de José António Pinheiro, a solicitar isenção 

de licença de utilização de uma edificação destinada a arrumos, 

sita em Mendo Gordo, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 950 da União das 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 da 

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 572 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

20 do corrente mês de novembro, de Jesuína de Jesus Coito, 

residente em Lisboa, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de Maria Teresa, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma habitação, sita na rua do Canto, em Valdujo , 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 533 da Freguesia 

de Valdujo, uma vez que a mesma foi construída antes da 

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

agosto de 1951.  -------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A13*  Em seguida, foi presente o requerimento número 574 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 21 do 

corrente mês de novembro, de Avelino Tomás dos Santos, 

residente em Terrenho, na qua lidade de proprietário, a solicitar  

isenção de licença de utilização de uma edificação destinada a 

arrecadações e arrumos, sita na rua de Aldeia Nova, em 

Terrenho, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 664 da 

União das 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 do 

interessado, considerar isenta de licença de uti lização.  --------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 576 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do corrente mês de novembro, de Ana Maria Alves Caseiro 

Lourenço, residente no Estoril, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização  de uma habitação, sita 

na rua da Calçada, em Cótimos, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 292 da Freguesia de Cótimos, uma vez que 

a mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 
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Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

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

*A15*  Análise, discussão e votação relativas à proposta de minuta 

de contrato respeitante à empreitada “Construção do Cen tro 

Escolar da Ribeirinha”:  --------------------------------------------  

Tendo sido apresentada a caução, bem como os demais 

documentos legalmente exigíveis, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a minuta de contrato respeitante à 

empreitada supra referida . ------------------------------------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas à proposta de minuta 

de contrato respeitante ao “Fornecimento de Energia 

Elétrica para o Município de Trancoso”:  ------------------------  

Tendo sido apresentada a caução, bem como os demais 

documentos legalmente exigíveis, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a minuta de contrato re speitante ao 

fornecimento supra referido. ---------------------------------------  

*A17*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

contratação de um empréstimo bancário, destinado a 

substituir o já contratado no âmbito do PAEL:  De seguida, o 

senhor Presidente da Câmara  apresentou a proposta  referida em 

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

‘Considerando que:  ---------------------------------------------------  
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● O Município de Trancoso tem contratualizado com o Estado 

um empréstimo, no âmbito do PAEL, cujo montante em 

dívida totaliza, na presente data, o valor de 2.439.938,77€ 

(dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos 

e trinta e oito euros e setenta e sete cêntimos), subdividido 

em duas operações cujos montantes em dívida são, 

respetivamente, 1.702.246,40€ (um milhão, setecentos e 

dois mil, duzentos e quarenta e seis euros e quarenta 

cêntimos) e 737.692,37€ (setecentos e trinta e sete mil,  

seiscentos e noventa e dois euros e trinta e sete cêntimos);   

● A taxa de juro contratualizada nas operações 

supramencionadas é, respetivamente, de 2,202% e 3,056%.   

● As atuais condições de mercado, aliadas à melhoria 

significativa da situação financeira do Município de 

Trancoso, permitem a contratação de um novo empréstimo, 

em substituição do atualmente em vigor;  ---------------------  

● Legalmente, nada obsta a que se proceda à substituição do 

empréstimo em referência, desde que seja garantida a 

redução do serviço da dívida. ----------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal de Trancoso delibere a 

abertura do Procedimento de "Contratação de Empréstimo para 

a Substituição do Empréstimo no Âmbito do PAEL , Contratado 

Junto do Estado", pelo valor total de 2.439.938,77€ (dois 



 

 
Ata  n . º    2 2  /  2 01 7 .    Reuniã o  de    22 -1 1 -2 0 1 7  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e 

oito euros e setenta e sete cêntimos), nos termos do disposto no 

n.º 1 do art.º 81.º da Lei n.º 46/2016, de 28 de dezembro.  -------  

De forma a dar cumprimento ao requisito legal previsto no n .º 

5 do art.º 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propõe-se 

que sejam convidadas a apresentar propostas as entidades 

financeiras com balcão no Concelho, nomeadamente:  -----------  

● Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL;  -----------------------  

● Caixa Geral de Depósitos, SA;  ---------------------------------  

● Millennium BCP, SA;  --------------------------------------------  

● Banco Santander Totta, SA; -------------------------------------  

● Novo Banco, SA;  --------------------------------------------------  

● Banco Português de Investimento, SA;  -------------------------  

● Banco Internacional de Crédito Português, SA.  --------------  

Mais se propõe que, nos termos do disposto na alínea f) do n .º 

1 do Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal delibere quanto à aprovação do Caderno de 

Encargos do procedimento em questão, o qual que se anexa à 

presente proposta.  ----------------------------------------------------  

Por fim, propõe-se, ainda, que se proceda à nomeação do júri,  

ao qual caberá a análise e a elaboração do Relatório Final de 

Avaliação das Propostas, sugerindo-se que o mesmo apresente 

a seguinte composição:  ----------------------------------------------  
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● Presidente: Dr. Fernando Tavares Delgado - Diretor de 

Departamento de Administração Geral;  ----------------------  

● Vogal Efetivo: Dr. Francisco José Correia Coelho - Chefe 

de Divisão Administrativa;  -------------------------------------  

● Vogal Efetivo: Dr.ª Carla Sofia Saraiva Gamboa - Chefe de 

Divisão Financeira; ---------------------------------------------  

● Vogal Suplente: Dr.ª Alzira Cristina Ferreira Coelho - 

Técnica Superior; -----------------------------------------------  

● Vogal Suplente: Dr.ª  Ana Maria Ferra - Técnica Superior .’   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, aprovando-se o caderno de encargos, 

convidando-se a apresentar proposta as entidades financeiras 

com balcão no concelho aí referidas, bem como designar o 

seguinte júri do procedimento:  -------------------------------------  

- Presidente: Dr. Fernando Delgado, Diretor de 

Departamento de Administração Geral ; ---------------------  

-  Vogais efetivos: Dr.ª Carla Gamboa, Chefe da Divisão 

Financeira e Dr. Francisco Coelho, Chefe da Divisão 

Administrativa;  --------------------------------------------------  

-  Vogais suplentes: Dr.ª Alzira Coelho e Dr.ª  Ana Ferra, 

técnicas superiores.  ---------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação de proposta de destaque de uma 

parcela do imóvel do Mercado Municipal de Trancoso, 
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destinada a área comercial:  Seguidamente, foi presente 

informação da divisão de obras, ambiente, estruturas e 

equipamento urbano, respeitante ao assunto referido em 

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

‘Trata o presente processo do pedido de destaque de uma 

parcela de terreno, localizado em Trancoso, a levar a efeito 

pelo Município de Trancoso.  ----------------------------------------  

O terreno alvo desta operação corresponde ao artigo matricial 

n.º 696 da União de Freguesias de Trancoso e Souto Maior 

(anterior artigo n.º 562 da freguesia de Santa Maria), descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Trancoso sob o n .º.  

00887 da Freguesia de Santa Maria e com área total de 

6.161,91 m2. Pretende-se o destaque de uma única parcela com 

área de 330,9228 m2, ficando a parcela remanescente com 

5.830,9872 m2.  --------------------------------------------------------  

Da análise do processo, verifica-se que o terreno em causa se 

localiza dentro do perímetro urbano, assim definido no Plano 

Diretor Municipal (P.D.M.) e que as duas parcelas resultantes 

do destaque confrontam com arruamentos públicos.  -------------  

Ora, tendo em consideração o descrito no n .º.  4 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, com ulteriores 

alterações (R.J.U.E.), os atos que tenham por efeito o destaque 

de uma única parcela de prédio , com descrição predial que se 
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situe em perímetro urbano, estão isentos de licença , desde que 

as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com 

arruamentos públicos.  ------------------------------------------------  

Face à argumentação atrás apresentada e tendo em 

consideração o descrito no n°. 9 do R.J.U.E., os serviços não 

veem inconveniente na emissão da necessária certidão. ’  --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de 

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

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta de protocolo, 

referente ao projeto “Trancoso SIM”:  De seguida,  o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a proposta referida em 

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

‘Considerando que,  ---------------------------------------------------  

a) O Protocolo outorgado entre o Município de Trancoso e a 

Transdev Interior, S.A., a 15/12/2016, pelo período de um 

ano, com vista à realização do serviço de transporte 

público de passageiros em regime flexível, irá brevemente 

deixar de vigorar;  -----------------------------------------------  

b) O serviço de transporte público de passageiros em regime 

flexível, realizado no âmbito e nos termos do Decreto -Lei 

n.º 60/2016, de 8 de setembro, mediante o referido 

Protocolo, se revelou uma experiência com elevado 

sucesso, representando o mesmo uma mais valia para as 
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populações do concelho, em particular as mais idosas, no 

que respeita à criação de condições para garantir a sua 

mobilidade, de forma mais satisfatória , em termos de 

horários e percursos, face a outras alternativas.  -----------  

Assim, em face dos resultados manifestamente positivos 

alcançados, com a implementação dos referidos serviços e 

transporte público de passageiros em regime flexí vel, 

contratualizado com a Tranved Interior S.A., importa, na minha 

opinião, dar continuidade aos mencionados serviços , por mais 

um ano, reforçando, desta forma, a coesão social do concelho, 

pelo que proponho, para o efeito, que a Câmara Municipal 

aprove a seguinte Proposta de Protocolo: -------------------------  

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

O Município de Trancoso, pessoa coletiva n .º 501 143 726, com 

sede na Praça do Município, 6420-107 Trancoso, representado 

neste ato por Amílcar José Nunes Salvador, Presidente da 

Câmara, conforme poderes que lhe foram atribuídos pela 

alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, --------------------------------------------------------------  

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

A empresa Transdev Interior, SA, pessoa coletiva n.º 

500148775, com sede na Estrada Nacional 2, 3600 -194 Castro 

Daire, legalmente representada pelo Sr. João Paulo Crava 
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Mendes de Araújo, contribuinte n.º 201169665, portador do 

Cartão de Cidadão n.º 07640175 8  ZY4, válido até 24/07/2021, 

na qualidade de administrador com poderes delegados, de 

acordo com a Certidão Permanente extraída do portal Empresa 

On-line, válida até XXX e a Procuração datada de XXX, válida 

até XXX. ---------------------------------------------------------------  

Considerando: --------------------------------------------------------  

1 - Considerando que compete ao Município de Trancoso, no 

âmbito do disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

gestão e organização da exploração dos serviços de 

transporte público rodoviário de passageiros;  -----------------  

2 - Considerando que, atualmente, o Operador é o único 

concessionário que explora, com carácter de regularidade, 

concessões de serviço público interurbano de passageiros , 

por via das quais asseguram o transporte de habitantes no 

concelho de Trancoso;  --------------------------------------------  

3 - Considerando que a existência de uma rede de transportes 

públicos adequada às reais necessidades dos respetivos 

utilizadores constitui uma condição essencial à garantia do 

desenvolvimento económico e do bem-estar das populações;  -  

4 - Considerando que existe por parte do Operador interesse e 

disponibilidade para assegurar a prestação de serviços de 

transporte, de acordo com as necessidades identificadas pelo 
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Município de Trancoso;  -------------------------------------------  

5 - Considerando que a concretização do objetivo defin ido 

pressupõe uma redefinição da rede, racionalizando meios e 

custos e, garantindo, em qualquer caso, um nível de oferta 

melhor que o atualmente existente;  ------------------------------  

6 - Tendo em conta que o equilíbrio económico-financeiro da 

exploração da nova rede será garantido,  parcialmente, 

através das receitas da exploração do transporte público;  ---  

7 - O Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, relativo aos serviços públicos de transporte 

ferroviário e rodoviário de passageiros, permite que as 

autarquias interessadas possam celebrar contratos que 

prevejam a atribuição de compensações aos concessionários 

de serviço de transporte público de passageiros, devendo o 

pagamento das referidas compensações ser estabelecido de 

forma objetiva e alicerçado em crit érios de transparência , 

economia e eficiência do serviço prestado;  ---------------------  

8 - A não atribuição de compensações de obrigações de serviço 

público determinaria a impossibilidade de manutenção da 

exploração das atuais carreiras de serviço público, o que 

teria como consequência a não satisfação dos interesses de 

mobilidade das populações;  --------------------------------------  

9 - O Decreto-Lei n.º 60/2016, de 8 de setembro de 2016, 
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estabelece as regras específicas aplicáveis à prestação de 

serviço público de transporte de passageiros flexível;  --------  

10 - A prestação de serviço público de transporte flexível 

permite melhor satisfazer as necessidades de transporte 

supra evidenciadas, adequando os meios disponibilizados à 

procura. É, nesta data, livremente e de boa fé, celebrado o 

presente Protocolo, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:   

I. Objeto do Protocolo  -----------------------------------------------  

1 - O presente Protocolo tem por objeto a definição dos termos 

e condições de exploração da rede de transporte rodoviário 

público de passageiros no Município de Trancoso, denominada 

Trancoso SIM. ---------------------------------------------------------  

2 - A rede de transporte público a explorar e os horários a 

observar por parte do Operador são os que constam do anexo I 

ao presente Protocolo.  -----------------------------------------------  

3 - A rede de transporte público terá a cobertura integral do 

concelho (oferta regular e oferta flexível) e as viag ens terão a 

duração máxima de 1 hora.  ------------------------------------------  

4 - A oferta flexível será efetuada, a pedido dos utilizadores e 

até ao limite de 3.000 Km/ano.  --------------------------------------  

5- O transporte será efetuado 1 vez por semana , para cada 

zona do concelho.  -----------------------------------------------------  

6- Serão ainda efetuadas ligações Trancoso - Vila Franca das 
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Naves, à sexta-feira e domingo, de forma a permitir a conexão 

aos horários da CP. --------------------------------------------------  

7 - Por acordo entre o Município de Trancoso e o Operador,  

poderão ser efetuadas alterações à rede de transporte e aos 

horários definidos.  ---------------------------------------------------  

II.  Obrigações do Operador -----------------------------------------  

1 - O Operador compromete-se a assegurar a execução dos 

serviços de transporte integrantes da rede de transporte 

público de passageiros, designadamente, no que respeita ao 

cumprimento de horários, percursos, paragens para entrada e 

saída de passageiros e tarifários.  ----------------------------------  

2 - O Operador suportará a totalidade dos custos decorrentes 

dessa exploração, designadamente os decorrentes dos 

trabalhadores e das viaturas.  ---------------------------------------  

3 - O Operador compromete-se a entregar ao Município de 

Trancoso as receitas referentes  aos passageiros transportados 

por si cobradas. -------------------------------------------------------  

4 - O Operador compromete-se a afetar à execução do presente 

Protocolo uma viatura com a lotação de 19 lugares, a qual será 

caracterizada nos termos definidos no plano de imagem e 

comunicação referido no número 5.  --------------------------------  

5 - O Operador obriga-se a desenvolver e a implementar plano 

de imagem e comunicação, o qual inclui:  --------------------------  
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- Desenvolvimento de logótipo para a rede Trancoso SIM;  

- Peças de informação ao público;  ----------------------------  

- Sinalização de paragens: aplicação de informação do 

serviço Trancoso SIM, no caso de postaletes; nos pontos 

de interface/abrigos, colocação de informação de rede 

Trancoso SIM e interurbana; --------------------------------  

- Flyers com informação da rede Trancoso SIM , para 

distribuição via correio;  -------------------------------------  

- Elaboração e produção de horários ao público; -----------  

- Decoração integral de viatura minibus , a utilizar no 

serviço Trancoso SIM; ---------------------------------------  

- Contratação de Promotora que assegurará a 

comunicação direta com os possíveis clientes; ------------  

- Divulgação de informação nos meios de comunicação 

social locais: jornais.  ----------------------------------------  

III. Obrigações do Município de Trancoso  ------------------------  

1 - Compete ao Município de Trancoso definir o tarifário a 

aplicar, bem como a política de bonificação.  ---------------------  

2 - O Município de Trancoso compromete-se, ainda, a atribuir 

ao Operador, por cada mês de realização do serviç o, a quantia 

de € 4.583,00 (quatro mil ,  quinhentos e oitenta e três euros), 

acrescida de IVA, à taxa legal em vigor, para os 12 meses, o 

que perfaz o valor total de €54.996,00 (cinquenta e quatro mil ,  
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novecentos e noventa e seis euros), acrescido de IVA, à taxa 

legal em vigor, a título de compensação financeira, tendo em 

vista garantir a estabilidade económico-financeira do objeto do 

presente Protocolo.  ---------------------------------------------------  

3 - Até ao final de cada mês, o Operador remeter ao Município 

de Trancoso a fatura correspondente aos se rviços prestados, 

nesse mês. Juntamente com a fatura, o Operador enviará 

relatório das vendas de títulos de transporte realizadas nesse 

mês.---------------------------------------------------------------------  

4 - A fatura deverá ser paga no prazo de trinta dias, a contar 

da data da emissão.  --------------------------------------------------  

IV. Validade e outras condições ------------------------------------  

1 - O presente Protocolo entra em vigor no dia 16 do mês de 

dezembro de 2017 e vigorará pelo período de um ano, até 16 de 

dezembro de 2018.  ----------------------------------------------------  

O Município de Trancoso,  -------------------------------------------  

O Operador,’  ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A20*  Análise, discussão e votação de proposta respeitante à 

indicação do representante do Município na AIRC: 

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara  apresentou a 

proposta referida em epígrafe que se transcreve na íntegra:  -----  
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‘Considerando que o Município de Trancoso é associado da 

AIRC - Associação de Informática da Região Centro, revela -se 

necessário, nos termos do artigo 12 .° dos Estatutos da mesma 

Associação, indicar o representante da Autarquia naquela 

Entidade.---------------------------------------------------------------  

Assim, proponho que o representante do Município , na citada 

Associação, seja o Vice-Presidente da Câmara, Vereador 

Eduardo António Rebelo Pinto. ’  ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A21*  Análise, discussão e votação de proposta respeitante  à 

indicação do representante do Município na Resiestrela, 

S.A.:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara  apresentou a 

proposta referida em epígrafe que se transcreve na íntegra:  -----  

‘Considerando que o Município de Trancoso é acionista da 

RESIESTRELA - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,  

S.A., revela-se necessário, no presente mandato, indicar o 

representante da Autarquia naquela Entidade.  -------------------  

Assim, proponho que o representante do Município , na citada 

Empresa, seja o Presidente da Câmara. ’  --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A22*  Análise, discussão e votação relativas a proposta de escala 
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de turnos de serviços das farmácias, no concelho de 

Trancoso, para o próximo ano de 2018:  Seguidamente, foi 

presente o ofício número 3011 que deu entrada na Secretaria da 

Câmara, em 8 do corrente mês de novembro, da Administração 

Regional de Saúde do Centro, IP, a remeter, para par ecer, nos 

termos e em cumprimento do disposto no Decreto -Lei nº 

53/2007, de 8 de Março, com as alterações posteriormente 

introduzidas, a proposta de escala de turnos de serviço das 

farmácias do concelho, para o ano de 2018.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a escala de turnos 

apresentada, devendo dar-se conhecimento desta deliberação à 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P..  --------------  

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

*A23*  De seguida, foi presente o requerimento número 3123 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 17 do corrente 

mês de novembro, da Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, no valor de 30.000€, destinado à execução de obras 

no estádio do Picoto.  -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A24*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2429 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 do passado mês 
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de setembro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso , 

a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 

8.500€, destinado à execução de obras , na sua sede. -------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 8.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A25*  De seguida, foi presente o requerimento número 3138 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 20 do corrente 

mês de novembro, da Piscotávora - Associação de Produtores 

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

um apoio financeiro, no valor de 20.000€, destinado à aquisição 

de equipamentos. -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 7.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3166 da 

Secretaria que deu entrada nesta  Câmara, em 21 do corrente 

mês de novembro, da Associação Cultural , Recreativa e de 

Melhoramentos das Courelas , a solicitar a concessão de um 

apoio financeiro, no valor de 1.500€, destinado a ajudar a 

suportar as despesas inerentes à realização do XV passe io de 

BTT – Rota dos Castanheiros. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.250€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A27*  De seguida, foi presente o requerimento número 3053 da 
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Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 13 do corrente 

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

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, destinado a 

comparticipar a aquisição de livros para o ensino pré -escolar e 

1.º ciclo. ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio fin anceiro, 

no montante de 555,51€, mediante a celebração de protocolo.  -  

*A28*  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 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

imediata. ---------------------------------------------------------------  

*A29*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A30*  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 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento  

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


