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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 11 DE JANEIRO DE 2018. --------------------  

*A1*  Aos 11 dias do mês de janeiro do ano de 2018, 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,  João Rodrigues e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A3*  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 14 

do passado mês de dezembro 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 

ter participado na discussão e votação o senhor vereador João 

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

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 
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do Município de Trancoso e publicá -la no site do Município.  ---  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

6, datado de 10 do corrente mês de janeiro e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 971.617,87€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais:  209.421,43€.  ----------------  

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

*A5*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1:  Análise, discussão e votação relativas à aprovação 

do mapa de fluxos de caixa e, consequentemente, do saldo 

da gerência do ano económico de 2017 . ----------------------  

Ponto 2:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 3: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização .  

Ponto 4:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante  o mês de 

dezembro/2017.  --------------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do concurso público, respeitante 

à empreitada “Reparação e Beneficiação da E.N. 226: 

Trancoso –  Chafariz do Vento”.  -------------------------------  
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Ponto 6: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para desejar, a todos os senhores vereadores, um 

bom ano de 2018, esperando que o seu contributo possa ajudar 

a concretizar projetos capazes de contribuir para o 

desenvolvimento do concelho. --------------------------------------  

*A7*  De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues para, 

também ele, em nome dos senhores vereadores do PSD, desejar 

a todos um bom ano de 2018, preenchido com iniciativas de 

sucesso para o concelho e, ainda, para apresentar a seguinte 

proposta / sugestão:  --------------------------------------------------  

“Tendo decorrido, nos passados dias 9 e 10 de dezembro, a 

EcoRaia, feira / certame que apresenta e divulga os produtos 

endógenos da Beira Interior, na qual o concelho de Trancoso 

se integra e tendo nós estado presentes numa visita a esse 

certame, constatámos a fraca presença das nossas empresas e 

produtores e ouvimos a queixa de que os participantes dos 

concelhos vizinhos mereceram, da parte das respetivas 

Câmaras Municipais, o pagamento das despesas de transporte e 

alojamento.  ------------------------------------------------------------  

Porque o PSD defendeu, na campanha eleitoral, todo o apoio à 
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iniciativa privada e ao contributo das empresas, entendemos 

propor que, doravante, a Câmara Municipal tenha uma pol ítica 

de incentivo à participação neste certame, pagando as despesas 

inerentes à mesma.”  --------------------------------------------------  

Voltando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

disse que os vereadores do PS subscreviam, na íntegra, a 

proposta apresentada pelo senhor vereador João Rodrigues, 

afirmando que a EcoRaia, onde e le e os senhores vereadores do 

PS também estiveram presentes, é uma excelente oportunidade 

para divulgar e comercializar os produtos concelhios e para 

desenvolver contactos, numa perspetiva de negócio.  -------------  

Acrescentou que a Câmara Municipal terá que divulgar,  cada 

vez mais, o certame e apoiar as empresas participantes , na 

medida do possível.  --------------------------------------------------  

*A8*  Análise, discussão e votação relativas à aprovação do mapa 

de fluxos de caixa e, consequentemente, do saldo da gerência 

do ano económico de 2017:  Em seguida, foi presente 

informação da divisão financeira a dar conta que, em 31 de 

dezembro último, se havia procedido ao encerramento das 

operações de natureza orçamental, relativas ao exercício 

económico de 2017, tendo-se apurado, após a realização das 

operações de verificação e validação, um saldo orçamental para 

a gerência seguinte, de acordo com os valores a seguir 
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apresentados:  ---------------------------------------------------------  

-sa ldo orçamenta l  da gerência  

anter ior  
758.915,69€   

- to ta l  das rece itas  orçamenta is  11.269 .659,25€  12.028.574,94€  

- to ta l  das despesas orçamenta is   11.061 .169,16€  

-sa ldo orçamenta l  para a  gerência  

seguinte  
 967.405,78€  

 

Assim, propunha a apreciação do mapa de fluxos de caixa,  

referente ao exercício de  2017, bem como dos valores refletidos  

no saldo apurado para a gerência de 201 8.  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o mapa de fluxos de 

caixa e, consequentemente, o saldo respeitante a operações 

orçamentais, referente ao ano de 2017, no montante de 

967.405,78€, devendo o mesmo ser já considerado no cálculo 

dos fundos disponíveis, para o corrente mês de janeiro, em 

conformidade com o previsto na alínea a) do n.º 3 do art.º 5.°  

do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.  --------------------  

*A9*  Informação 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 janeiro de 2018, 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 as disposições sobre a matéria , previstas 

na Lei n.º  114/2017, de 29 de dezembro e, ainda, o despacho do 
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senhor Presidente da Câmara, de 7 de novembro d e 2017, 

existia um valor de fundos disponíveis, tal como consta do 

mapa que anexou, no montante de  1.359.896,89€ .  ----------------  

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

*A10*  Dispensa de licença de utilização:  Em seguida, foi presente o 

requerimento número 8 da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês de janeiro, de 

Alberto de Sousa Ribeiro, residente em Valdujo, na qualidade 

de proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma edificação destinada a arrecadações e arrumos, sita na rua 

Corrente, em Moitas, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 576 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.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d o 

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

*A11*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de dezembro / 

2017:  Seguidamente, foi presente informação da divisão de 

obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano, a dar conta 

das operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

dezembro, designadamente as que estão sujeitas a autorização 

de utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 
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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: -------------------------------------------------------------  

Reconstrução de um edifício destinado a habitação e 

comércio, n.º 32, em nome de Dulce Catarina Saraiva 

Salvador, sito na Rua da Ponte , em Vila Franca das Naves;  

Reconstrução de uma habitação, n .º 33, em nome de Manuel 

António da Paixão Costa, sita na Rua Chã , em Trancoso; -  

Construção de um edifício de habitação, n .º 34, em nome de 

Sara Cristina Andrade Domingues, sito nas Covas , em 

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

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

Comércio e habitação, n.º 32, em nome de Sonipaulo  - 

Materiais de Construção, Lda, sito na Rua das Naves , em 

Vila Franca das Naves; -----------------------------------------  

Habitação, n.º 33, em nome de José Francisco Moreira 

Caseiro, sita no Lugar de Gaieira , em Corças; --------------  

Habitação, n.º 34, em nome de Imobiliária Trancosense, Lda, 

sita no Loteamento Fonte da Vide , em Trancoso; -----------  

Habitação, n.º 35, em nome de António José do Nascimento 

Ribeiro, sita no Bairro da Portelinha, em Rio de Mel; -----  

Habitação, n.º 36, em nome de João Abel Tenreiro dos 
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Santos, sita na Rua do Terreiro , em Vila Garcia; -----------  

Arrumos, n.º 37, em nome de Amílcar Manuel Lopes Proença, 

sitos na Rua da Chães, em Cótimos.  --------------------------  

Informação Prévia: ---------------------------------------------------  

Instalação de uma oficina automóvel, em nome de Hugo e 

Daniel Neves - Automóveis, Lda, sita em "Buraca" - Rio de 

Mel.”  --------------------------------------------------------------  

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

*A12*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso público, respeitante à 

empreitada “Reparação e Beneficiação da E.N. 226: 

Trancoso –  Chafariz do Vento”:  De seguida, o júri do 

concurso apresentou o relatório final, respeitante à empreitada  

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

“1 – INTRODUÇÃO --------------------------------------------------  

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

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

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, reuniu, nas 
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instalações deste organismo, sito no edifício dos Paços do 

Concelho, o júri do procedimento, designado para o presente 

concurso público, com o fim de elaborar o relatório final 

fundamentado.  ---------------------------------------------------------  

Composição do júri do procedimento, por deliberação da 

Câmara, em sua reunião de 26 de julho de 2017. -----------------  

Membros designados para integrarem o júri: Efetivos - 

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

Eng.º José Carlos Fantasia e suplentes - Dr. Francisco Coelho 

e Dr. Fernando Delgado.  --------------------------------------------  

2 - OBSERVAÇÕES DOS CONCORRENTES -----------------------  

Nos termos do artigo 147.º do Código dos  Contratos Públicos, 

procedeu-se à audiência prévia dos interessados, tendo -lhes 

sido remetido o relatório preliminar.  ------------------------------  

Durante o período de audiência prévia, nenhum concorrente se 

pronunciou sobre o relatório preliminar.  --------------------------  

3 –  CONCLUSÃO -----------------------------------------------------  

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

Contratos Públicos, elaborou o presente relatório final,  

mantendo o teor, as conclusões e a ordenação constantes no 

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

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

Públicos, envia o presente relatório final, juntamente com os 
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demais documentos que compõem o processo do concurso, à 

Câmara Municipal, órgão competente para a decisão de 

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

artigo, decidir sobre a aprovação de todas as propostas 

contidas neste relatório, nomeadamente para efeitos de 

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

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

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

Quadro 

Ordena ção  Concorren tes  

Valor  

Proposta  

Ret i f i cada  

Pontuação  

Final  

1  António  Sara iva  & Fi lhos ,  Lda .  264.200 ,00€  4 ,6158 

2  João  Tomé Sa ra iva ,  Lda .  285 622 ,56€  4 ,0279 

3  Irmão s Almeida  Cab ral ,  Lda .  307.515 ,07€  3 ,6314 

4  Guald im An ciães  Amado & Fi lhos ,  Lda .  311.152 ,24€  2 ,7656 

5  Biosfera  Cons tru ções  Unipessoal ,  Lda .  289.000 ,00€  1 ,9667 
 

Acerca deste assunto, o senhor Presidente da Câmara 

apresentou a seguinte proposta:  -------------------------------------  

“Atendendo a que:  ----------------------------------------------------  

- em 18/10/2017, a Câmara Municipal de Trancoso, na 

sequência de um concurso público, adjudicou a empreitada 

‘Reparação e Beneficiação da EN 226: Trancoso - 

Chafariz do Vento’, à firma ‘António Saraiva & Filhos, 

Lda.’, pelo preço de 264.200,00€, mais IVA;  ----------------  

- o procedimento concursal não teve o desfecho esperado, 

porque os Serviços de Contabilidade não puderam dar 

andamento ao mesmo, fazendo o compromisso necessário, 
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uma vez que o investimento, contrariando o que se pre via 

aquando do lançamento do concurso, se tornou plurianual;   

- houve necessidade de se proceder a uma revisão 

orçamental, capaz de suprir a contrariedade atrás 

referida; ----------------------------------------------------------  

- já foi ultrapassado o prazo previsto no artigo 65 .º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, relativo ao 

prazo que obriga os concorrentes a manter as respetivas 

propostas (66 dias);  ---------------------------------------------  

- foi solicitado ao adjudicatário ‘António Saraiva & Filhos, 

Lda.’  que informasse se ainda estava interessado em 

manter a sua proposta, para efeitos de adjudicação e 

porque o mesmo respondeu afirmativamente,  ----------------  

proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de:  -----  

- considerar nula a deliberação de 18/10/2017, relativa à 

adjudicação da empreitada supra referida;  ---------------------  

- adjudicar a empreitada, em conformidade com o relatório 

final, apresentado pelo júri do concurso, à firma ‘António 

Saraiva & Filhos, Lda .’ , pelo preço de 264.200,00€, 

acrescido do valor do IVA.”  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, adjudicando a empreitada, em conformidade com 

o relatório final do júri, à firma ‘António Saraiva & Filhos, 
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Limitada’, pelo preço de 264.200,00€, mais IVA.  ----------------  

Mais, foi deliberado solicitar ao adjudicatário a apresentação 

dos documentos legalmente exigíveis, bem como da caução, no 

montante de 13.210,00€, correspondente a 5% do valor da 

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

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

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 71 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do corrente 

mês de janeiro, da Associação de Dadores de Sangue de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a concessão de um apoio 

financeiro, no valor de 4.000€, destinado à concretização do 

seu Plano de Atividades para 2018. ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria,  conceder um 

apoio financeiro, no montante de 3.000€, mediante a 

celebração de protocolo.  --------------------------------------------  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues e o senhor vereador Rogério Tenreiro absteve -se. --  

*A14*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara apresentou a 

seguinte proposta, que se reproduz na íntegra : --------------------  

-----------------------------PROPOSTA  ------------------------------  

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

a) A Câmara Municipal deliberou, em 19/08/2016, conceder um 

apoio financeiro de 2.583,00€, com IVA incluído, ao 
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munícipe Marco José Domingues, no âmbito do Regulamento 

de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de 

Munícipes Carenciados; -------------------------------------------  

b) No protocolo estabelecido , para o efeito, com o munícipe 

acima citado e de acordo com o Regulamento referido, era 

mencionado que o prazo de execução das obras  em causa não 

devia ultrapassar os doze meses, contados a partir da 

assinatura daquele protocolo, ou seja, 14/09/2016, pelo que 

se encontra tal prazo largamente ultrapassado;  ---------------  

c) O Município de Trancoso não procedeu à transferê ncia, em 

face do incumprimento atrás referido, de tal apoio financeiro 

para o munícipe em causa;  ---------------------------------------  

d) A situação precária da habitação , objeto do mencionado 

apoio, continua, justificando-se, por isso, a execução urgente 

das obras previstas pelos técnicos que acompanharam o 

respetivo processo. ------------------------------------------------  

Assim, proponho, pelas razões expostas , que a Câmara 

Municipal delibere, dado que continuam as estar reunidas as 

condições previstas no Regulamento de Apoio referido, 

proceder à revogação da deliberação acima citada e , em 

consequência, determine , de novo, a concessão de um apoio 

financeiro no montante de 2.583,00€, com IVA incluído, ao 

munícipe Marco José Domingues, devendo ser outorgado o 
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competente protocolo para o efeito.”  ------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.583,00€, mediante a celebração de 

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

*A15* Seguidamente, foi presente o requerimento número 3473 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 28 do passado mês 

de dezembro, da União de Freguesias de Vila Franca das Naves 

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

montante de 10.000€ ,  destinado a comparticipar as despesas 

inerentes à organização do carnaval / 2018 . ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor à Assembleia 

Municipal de Trancoso que aprove a concessão de um apoio 

financeiro, no montante de 6.500€, mediante  a celebração de 

protocolo, em conformidade com o previsto na alínea j) do n.º 

1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro . -----------  

*A16*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A17*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 
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unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A18*  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. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


