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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 11 DE ABRIL DE 2018. ------------------------  

*A1*  Aos 11 dias do mês de abril 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 de 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 28 

do passado mês de março 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, 

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  
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De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

68, datado de 10 do corrente mês de abril e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 803.546,60€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 175.982,31€.  ----------------  

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

*A5*  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 / ut ilização.   

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de alteração ao alvará de loteamento municipal da Zona 

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

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de alteração ao alvará de loteamento sito na Quinta do 

Conde, em Trancoso.  --------------------------------------------  

Ponto 5:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

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

Ponto 6: Apreciação relativa a um pedido de esclarecimentos 

solicitado por um dos concorrentes ao concurso da 

empreitada “Centro de Desenvolvimento e Inovação Social 

de Trancoso”.  ----------------------------------------------------  
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Ponto 7:  Apreciação da 4.ª alteração ao orçamento da receita 

e da despesa e à correspondente alteração às grandes 

opções do plano, para o corrente ano.  -------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas a um 

protocolo de colaboração a celebrar com a Autoridade 

Tributária e Aduaneira, no âmbito do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta contra Incêndios.  --------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas a um 

protocolo de colaboração a celebrar com a Agência 

Portuguesa do Ambiente, I.P., destinado ao financiamento 

de intervenções urgentes e inadiáveis de regularização 

fluvial.  ------------------------------------------------------------  

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

Transportes Escolares, para o ano letivo de 2018/2019.  ----  

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas à proposta 

de minuta de Acordo de Gestão a celebrar com a 

Infraestruturas de Portugal, S.A. e a Ascendi Douro, S.A.,  

na sua versão final, respeitante ao tratamento paisagístico 

do espaço interior da rotunda do Chafariz do Vento.  -------  

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

comparticipação do Municipio de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a “Aldeias 

Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento 
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Turístico”.  --------------------------------------------------------  

Ponto 13: 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 propor que a próxima reunião do executivo, 

agendada para dia 25 de abril, fosse antecipada para o dia 18, 

atendendo, não só ao facto de a mesma coincidir com um 

feriado municipal , mas também por conveniência de serviço, 

relacionada com a necessidade de, atempadamente, serem 

apreciados alguns assuntos, nomeadamente os relacionados com 

a prestação de contas, para, posteriormente, serem enviadas 

certidões das deliberações camarárias a todos os membros da 

Assembleia Municipal de Trancoso que irão deliberar àcerca 

desses mesmo assuntos.  ----------------------------------------------  

Esta proposta foi aceite por todos os presentes.  -------------------  

*A7*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara informou que já 

havia sido formulado um convite ao senhor Presidente d a 

Câmara de Castelo de Vide, no sentido de, conjuntamente com a 

comitiva que julgar conveniente, estar presente no nosso 

feriado municipal de 29 de maio.  -----------------------------------  

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

referiu que os intervenientes no Grande Prémio Internacional de 
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Ciclismo das Beiras e Serra da Estrela, organizado pela 

Associação de Municípios da Cova da Beira, em colaboração 

com a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da 

Estrela, irão passar por Trancoso, na próxima sexta -feira, cerca 

do meio-dia, vindos da Mêda em direção a Aldeia Nova.  

Acrescentou que se trata de uma iniciativa que visa promover 

os territórios das Beiras.  ---------------------------------------------  

*A9*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, àcerca do futuro 

arrendamento das Lojas do Mercado, informou, em traços 

gerais, que o caderno de encargos que está a ser elaborado irá 

prever que: as propostas serão apresentadas em carta fechada; o 

critério que servirá de suporte à ad judicação será o do preço; o 

prazo do contrato de arrendamento será de dez anos, tendo em 

vista a amortização do investimento que os arrendatários irão 

fazer; as atividades  a instalar terão que estar ligadas a comércio 

e serviços, excluindo cafés e restaurantes; cada concorrente só 

poderá arrendar uma loja; não haverá possibilidade de 

trepasses. Concluindo a sua intervenção, o senhor Presidente da 

Câmara disse que, tal como já havia referido em anteriores 

reuniões do executivo, os senhores vereadores irão ser 

convidados a estar presentes numa reunião para tratar deste 

assunto.  ----------------------------------------------------------------  

*A10*  Intervindo, o senhor vereador João Rodrigues perguntou se o 
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Município de Trancoso irá suportar algum custo relacionado 

com a passagem do Grande Prémio de Ciclismo por Trancoso . -  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que se 

trata de uma iniciativa comparticipada pela Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela que, para o efeito, 

irá despender cerca de duzentos mil euros e não por cada 

município, individualmente. -----------------------------------------  

*A11*  De seguida, o mesmo vereador João Rodrigues referiu que havia 

sido informado de que o senhor Manuel Adriano Ferreira, de 

Torres, estaria a aguardar a cedência de um lote de terreno, na 

Zona Industrial de Trancoso. Perguntou, então, se esta 

informação era verdadeira.  ------------------------------------------  

Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara disse que o 

munícipe referido já dispunha, no local, de um lote de terreno e 

que, recentemente, o Município de Trancoso havia adquirido o 

lote que era propriedade da “L.G.B.”, mas que ainda n ão havia 

qualquer decisão acerca do destino a dar ao mesmo que terá, 

sempre, que ocorrer no âmbito do Programa de Apoio ao 

Investimento.  ----------------------------------------------------------  

*A12*  Voltando a intervir, o senhor vereador João Rodrigues referiu 

que tinha tomado conhecimento de que a Escola do 1.º Cic lo de 

Trancoso não tem cozinha e, como tal,  sugeriu que se avaliasse 

a possibilidade de, ali, junto dos alunos, se equipar uma 
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cozinha. ----------------------------------------------------------------  

*A13*  Continuando a usar da palavra, o mesmo vereador afirmou que 

a Escola Secundária está a perder alunos, por falta de área s 

curriculares que permitam aos alunos continuar os estudos, em 

Trancoso. Na sua opinião, seria de bom tom solicitar ao senhor 

Diretor do Agrupamento de Escolas que fossem criadas mais 

áreas curriculares, aumentando a oferta disponível aos alunos.  -  

Intervindo, a senhora vereadora Ana Luísa Couto informou que 

o senhor Diretor do Agrupamento de Escolas lhe havia dito que 

não era permitido, pelas instâncias superiores, criar mais áreas 

vocacionais.  -----------------------------------------------------------  

Seguidamente, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para referir que, comungando das preocupações do senhor 

vereador João Rodrigues, iria solicitar ao senhor Diretor do 

Agrupamento de Escolas para estar presente numa próxima 

reunião do executivo municipal.  ------------------------------------  

*A14*  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 abril 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 
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redações, bem como as disposições sobre a matéria , previstas 

na Lei n.º  114/2017, de 29 de dezembro e, ainda, o despacho do 

senhor Presidente da Câmara, de 7 de novembro de 2017, 

existia um valor de fundos disponíveis, tal como consta do 

mapa que anexou, no montante de  1.305.221,03€ .  ----------------  

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

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

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 184 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

5 do corrente mês de abril, de Maria Helena dos Santos Gom es 

Antunes, residente em Prior Velho, na qualidade de cabeça de 

casal da herança de António Joaquim Gomes Antunes, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na Rua da Boavista, em Porcas , inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 1210 da União das Freguesias de Trancoso 

e Souto Maior , uma vez que a mesma foi construída antes da 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A16*  Em seguida, foi presente o requerimento número 185 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 5 do 

corrente mês de abril, de António Pulido Valente Pena, 
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residente em Linda a Velha, na qualidade de coproprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita no lugar de Quinta das Canadas, em Torres , inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 455 da União das Freguesias 

de Freches e Torres, 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.  --------  

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 186 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de abril, de João Manuel Ferreira dos Santos, 

residente em Torres, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita no 

lugar de Quinta da Ortigueira, em Torres , inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 573 da União das Freguesias de 

Freches e Torres , 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.  --------  

*A18*  Em seguida, foi presente o requerimento número 188 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 10 do 
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corrente mês de abril, de Joaquim Francisco da Cruz Máximo, 

residente em Figueira da Foz, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma edificação 

destinada a arrecadações e arrumos, sita em São Martinho , 

inscrita na matriz predial urbana sob o arti go 3275 da União 

das Freguesias de Trancoso e Souto Maior , uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d o 

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

*A19*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento municipal da Zona 

Industrial de Trancoso:  Seguidamente, foi presente 

informação do setor de licenciamento de obras particulares e 

loteamentos que se reproduz na íntegra:  ---------------------------  

“Para efeitos de consulta pública por edital , conforme a alínea 

d) do ponto 1 do art. º 112.º do Código do Procedimento 

Administrativo e de acordo com o disposto no n. º 3 do art.º 27.º 

do Regime Jurídico de Urbanização e Edific ação, informa-se 

que, findo o prazo de pronúncia de 10 dias úteis , não houve 

oposição escrita por parte dos interessados.  ----------------------  

As alterações foram solicitadas por Marmoraria Trancosen se,  

Lda. e incidem nos lotes nos  18 e 19, sitos no lugar de 
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‘Crujeiro’,  União das Freguesias de Trancoso (São Pedro e 

Santa Maria) e Souto Maior.”---------------------------------------  

Em conformidade com a informação prestada pelos serviços 

técnicos, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

solicitada ao alvará de loteamento, devendo cumprir -se os 

formalismos legais  subsequentes.  ----------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento sito na Quinta do Conde, 

em Trancoso:  De seguida, foi presente informação do setor de 

licenciamento de obras particulares e loteamento s que se 

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

“Para efeitos de consulta pública por edital , conforme a alínea 

d) do ponto 1 do art. º 112.º do Código do Procedimento 

Administrativo e de acordo com o disposto no n. º 3 do art.º 27.º 

do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, informa -se 

que, findo o prazo de pronúncia de 10 dias , úteis não houve 

oposição escrita por parte dos interessados.  ----------------------  

As alterações foram solicitadas por Mónica Lopes Gouveia 

Amaral e incidem no lote n.º 11, sito no lugar de Quinta do 

Conde, União das Freguesias de Trancoso (São  Pedro e Santa 

Maria) e Souto Maior.”  ----------------------------------------------  

Em conformidade com a informação prestada pelos serviços 

técnicos, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 
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solicitada ao alvará de loteamento, devendo cumprir -se os 

formalismos legais subsequentes.  ----------------------------------  

*A21*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de março: 

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 

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

Conservação e remodelação de um edifício, em nome de 

Luís Manuel Soromanho Varela Marreiros , sito no Largo 

Francisco Crespo, em Cogula; ------------------------------  

Reconstrução de uma moradia, em nome de Delfim de 

Paula da Silva, sita na Rua do Vale do Pomar, em Vale 

de Mouro; -----------------------------------------------------  

Reconstrução de imóvel destinado a arrumos, em nome de 

Joaquim António Pinto Pires, sito na Rua de Baixo, em 

Corças; --------------------------------------------------------  

Legalização de um edifício destinado a habitação e 
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comércio, em nome de Maria Dores dos Santos Nunes, 

sito na Rua Alexandre Herculano, em Trancoso.  ---------  

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

Habitação, n.º 3, em nome de Luís Carlos Fonseca Ramos, 

sita no lugar de Cabeços, em Ribeira de Freixo; ---------  

Habitação, n.º 4, em nome de Armindo Jorge Sousa 

Carvalheira, sita no lugar de Trigueiras, em Terrenho.  -  

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

Alteração e ampliação de pavilhão multiusos, em nome d a 

Freguesia de Valdujo, sito no lugar de Corgo, em 

Valdujo;--------------------------------------------------------  

Alteração da área de um lote, em nome de Paulo Jorge 

Cabral Rico, sito no lugar de Convento dos Frades, em 

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

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

*A22*  Apreciação relativa a um pedido de esclarecimentos 

solicitado por um dos concorrentes ao concurso da 

empreitada “Centro de Desenvolvimento e Inovação Social 
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de Trancoso”:  De seguida, foi presente informação da divisão 

de obras, ambiente, estruturas e equipamento urbano que se 

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

“Ao abrigo do disposto no artigo 50 .º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro e ulteriores alterações, no primeiro terço do prazo 

fixado para apresentação das propostas, os interessados podem 

solicitar os esclarecimentos necessários à boa compreensão e 

interpretação das peças do procedimento e, no mesmo prazo, 

devem apresentar uma lista, na qual identifiquem, expressa e 

inequivocamente, os erros e as omissões das peças do 

procedimento por si detetadas. Um dos interessados 

(OPUALTE- Construções SA) apresentou uma lista de omissões, 

as quais foram canalizadas para a equipa projet ista. A data 

limite do pedido de esclarecimentos era o dia 2 de abril de 

2018. -------------------------------------------------------------------  

A listagem apresentada pelo interessado, OPUALTE -

Construções SA, identificava omissões nalguns desenhos, os 

quais, depois de analisados pela equipa projetista, foram 

objeto de algum detalhe e pormenor e serão disponibilizados na 

plataforma. Assim, entende o júri que as omissões foram 

devidamente supridas, logo não há retificação e alteração das 

peças do procedimento.  ----------------------------------------------  
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O órgão competente para a decisão de contratar deve prestar 

os esclarecimentos solicitados e pronunciar -se sobre os erros e 

omissões identificados pelos interessados, até ao termo do 

segundo terço do prazo fixado para apresentação das 

propostas. A data limite de resposta aos pedidos de 

esclarecimentos é o dia 12 de abril de 2018.”  --------------------  

Na sequência da informação prestada pelo júri do 

procedimento e pela equipa projetista, a Câmara Municipal, 

concordando com o teor da mesma e em conformidade com 

previsto no n.º 5 do art.º 50.º do Decreto – Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro, com as alterações que lhe foram introduzidas, 

deliberou prestar aos interessados os esclarecimentos 

solicitados e constantes da referida informação. Mais, foi 

deliberado cumprir os formalismos legais subsequentes.  -------  

*A23*  Apreciação da 4.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

plano, para o corrente ano:  ----------------------------------------  

Tendo sido presentes a 4.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com um valor equivalente para o total de reforços e 

para o total de diminuições, no montante de 130.500€ e a 

correspondente alteração às grandes opções do plano,  -----------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 
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trata de uma competência delegada no seu Presidente.  ---------  

*A24*  Análise, discussão e votação relativas a um protocolo de 

colaboração a celebrar com a Autoridade Tributária e 

Aduaneira, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios: Seguidamente, foi presente o 

protocolo referido em epígrafe que se reproduz na íntegra:  -----  

“Protocolo de Cooperação entre a Autoridade Tributária e 

Aduaneira e o Município de Trancoso no âmbito do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios  ---------------  

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

A) O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, reconhece que 

a estratégia de defesa da floresta contra incêndios assume 

duas dimensões - a defesa das pessoas e dos bens  e a defesa 

dos recursos naturais -, apresenta normas para a proteção 

de ambas, define objetivos e determina uma articulação de 

ações com vista à defesa da floresta contra incêndios, 

fomentando o equilíbrio a médio e longo prazos da 

capacidade de gestão dos espaços rurais e florestais;  --------  

B) O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, apresenta o 

Sistema Nacional de Defesa  da Floresta contra Incêndios 

como um modelo ativo, dinâmico e integrado, nos termos  do 

qual importa, entre outros, reforçar a vigilância e a 

fiscalização do cumprimento das  ações definidas pelas 
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normas existentes, por parte de todos os responsáveis;  -------  

C) A Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, alterou o Sist ema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, 

republicando o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, no 

pressuposto de que o conhecimento dos limites e da 

titularidade da propriedade é imprescindível para as 

atividades de gestão, controlo e planeamento territorial e 

para o sucesso da implementação da política de prevenção e 

combate dos incêndios;  --------------------------------------------  

D) No âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra 

Incêndios, compete ao Município, entre outras ações, na 

respetiva área geográfica, a fiscalização do  cumprimento das 

obrigações de gestão de combustível, bem como a instrução 

de processos de contraordenação derivados do 

incumprimento dessas obrigações;  -------------------------------  

E) A Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, com vista a permitir a 

operacionalização das atividades referidas prevê, no seu 

artigo 37.º-A, que se estabeleça uma cooperação  

institucional entre as entidades fiscalizadoras e a Autoridade 

Tributária e Aduaneira,  para efeitos de identificação e 

notificação dos proprietários ou detentores de imóveis,  por 

forma a permitir às entidades com competência para 

fiscalização, o acesso aos dados fiscais relativos aos 
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prédios, incluindo a identificação dos proprietários e 

respetivo domicílio fiscal;  ----------------------------------------  

F) Compete à Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos 

do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 118/2011, de 15 de 

dezembro, administrar os impostos, os direitos aduaneiros e  

demais tributos que lhe sejam atribuídos;  ----------------------  

G) Nos termos do artigo 78. º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 

12 de novembro, a  competência para a organização e 

conservação das matrizes prediais, incumbe aos  serviços de 

finanças onde os prédios se encontram situados.  --------------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

A Autoridade Tributária e Aduaneira, adiante designada por 

AT, com sede na Rua da Prata n. º 10, 1149-027 Lisboa, pessoa 

coletiva n.º 600084779, representada pela sua Diretora Geral, 

Dr.ª Helena Maria José Alves Borges, com poderes para 

outorgar, nos termos do artigo 4. º do Decreto-Lei n.º 118/2011, 

de 15 de dezembro, como primeira outorgante; e -----------------  

O Município de Trancoso, adiante designado por Município,  

NIF 501143726, com sede na Praça do Municipio, em 

Trancoso, representado pelo Presidente da Câmara Municipal , 

Amílcar José Nunes Salvador, com poderes para outorgar nos 

termos da alínea f) do n. º 2 do artigo 35.º do regime jurídico 

das autarquias locais, aprovado pela Lei n. º 75/2013, de 12 de 
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setembro, como segundo outorgante,  -------------------------------  

é celebrado o presente Protocolo de Cooperação, que se rege 

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

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

------------------------Objeto e finalidades  -------------------------  

O presente Protocolo tem por objeto o estabelecimento dos 

termos e condições em que a AT faculta ao Município, no 

âmbito do disposto no artigo 37. º-A do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de junho, informação referente aos dados 

constantes da matriz predial relat ivos aos prédios, incluindo a 

identificação dos proprietários e respetivo domicílio fiscal, 

para efeitos de identificação e notificação dos proprietários ou 

detentores de imóveis.  ------------------------------------------------  

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

---------------Condições de acesso à informação  ------------------  

1. A informação referida na cláusula anterior é transmitida por 

webservice.  ------------------------------------------------------------  

2. Até à adoção das medidas necessárias à forma de 

transmissão referida no número anterior, a informação relativa 

aos dados dos prédios constantes da matriz predia l, incluindo a 

identificação dos proprietários e respetivo domicílio fiscal, 

pode ser obtida, preferencialmente, junto dos serviços locais 

(ou regionais) sitos na área de localização dos prédios, 



 

 
Ata  n . º    0 7  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    11 -0 4 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

mediante a apresentação por parte da entidade consulente do 

número de matriz predial de cujos dados pretende obter.  -------  

3. Não dispondo a entidade consulente do número de matriz 

predial, este número pode também ser obtido nos serviços 

locais (ou regionais) sitos na área de localização dos prédios, 

mediante a apresentação de elementos que permitam a 

identificação inequívoca da matriz.  --------------------------------  

4. A obtenção do número de matriz predial não pode, em caso 

algum, revelar a totalidade do património do titular do imóvel 

cujo número de matriz se pretende obter.  --------------------------  

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

------------Informação a transmitir ao Município  ----------------  

O Município pode aceder, relativamente a cada prédio ativo na 

matriz predial, possível de identificar, à seguinte informação:  -  

a) Identificação do prédio:  ---------------------------------------  

i) Tipo de Prédio;  -----------------------------------------------  

ii) Código de Distrito;  ------------------------------------------  

iii) Código de Concelho X(2);  ---------------------------------  

iv) Código de Freguesia X(2);  ---------------------------------  

v) Secção X(6);  --------------------------------------------------  

vi) Árvore/colónia X(2);  ----------------------------------------  

vii) Fração X(5);  ------------------------------------------------  

viii) Número de artigo Matricial atual;  ----------------------  
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ix) Morada/Localidade/Lugar; ---------------------------------  

x) Área total do terreno.  ----------------------------------------  

b) Identificação do titular da inscrição matricial:  -------------  

i) Nome completo, número de identificação fiscal, ou 

denominação ou firma e número de pessoa coletiva e 

respetivo domicílio fiscal, por referência ao nome da 

rua, número de policia, localidade e código postal. ------  

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

---------------------Obrigações do Município  ----------------------  

O Município obriga-se a: --------------------------------------------  

a) Utilizar a informação a que tem acesso, nos termos deste 

protocolo, apenas para a finalidade descrita na cláusula 1 .ª;  

b) A guardar sigilo sobre a in formação a que tenha acesso, só 

podendo utilizá-la no âmbito dos procedimentos que 

justificaram esse acesso.  ------------------------------------------  

----------------------------Clausula 5.ª  -------------------------------  

------------------------Confidencialidade  ----------------------------  

Com a celebração do presente protocolo, as partes obrigam -se 

ao cumprimento de todas as disposições legais e 

regulamentares em matéria de dados pessoais.  -------------------  

----------------------------Clausula 6.ª  -------------------------------  

----------Acompanhamento da execução do protocolo  -----------  

O acompanhamento do presente protocolo será efetuado pelas 
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Unidades Orgânicas Regionais, competindo-lhe a articulação 

com os respetivos serviços locais.  ----------------------------------  

----------------------------Clausula 7.ª  -------------------------------  

---------------Suspensão e cessação do Protocolo  -----------------  

1. Constitui causa de suspensão do presente Protocolo, 

relativamente a qualquer  um dos outorgantes, a existência de 

indícios do seu incumprimento pontual, total ou parcial, bem 

como de inobservância dos princípios e regras relativos à 

proteção e respeito pelos dados pessoais.  -------------------------  

2. Constitui causa de resolução do presente Protocolo, 

relativamente a qualquer um dos outorgantes, o seu 

incumprimento.  --------------------------------------------------------  

3. A suspensão ou resolução do Protocolo implica a cessação 

imediata da transmissão ou da autorização de acesso aos dados 

pessoais.  ---------------------------------------------------------------  

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

-----------------------------Vigência  ----------------------------------  

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, o presente 

Protocolo vigorará enquanto se mantiverem as condições legais 

que justificam a sua celebração ou até que seja denunciado.  ---  

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

--------------------------Interpretação  -------------------------------  

As partes outorgantes comprometem-se a resolver entre si,  de 
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forma consensual, qualquer dúvida, lacuna ou dificuldade de 

interpretação que possa surgir na aplicação do presente 

Protocolo.  -------------------------------------------------------------  

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

-------------------------Entrada em vigor  ----------------------------  

O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura.  

Pela AT: ---------------------------------------------------------------  

Pelo Municipio:”  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de protocolo 

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

*A25*  Análise, discussão e votação relativas a um protocolo de 

colaboração a celebrar com a Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P., destinado ao financiamento de intervenções 

urgentes e inadiáveis de regularização fluvial:  De seguida, 

foi presente o protocolo referido em epígrafe que se reproduz 

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

-----------------“Protocolo de Colaboração  ------------------------  

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

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., pessoa coletiva n. º 

510306624, com sede na Rua da Murgueira, 9 - Zambujal -

2610-124 AMADORA, neste ato representado pelo Vice -

Presidente do Conselho Diretivo, António Sequeira Ribeiro, 

nomeado pelo Despacho n. º 8571/2014, de 23 de junho, 
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publicado no Diário da República, 2. ª Série, n.º 125, de 2 de 

julho de 2014, no uso da competência própria, doravante 

designada como Primeira Outorgante ou APA. -------------------  

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

O Município de Trancoso, pessoa coletiva n. º 501143726, com 

sede em Praça Município, 6420-107 Trancoso, neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Trancoso, Amílcar José Nunes Salvador, no da competência 

própria, doravante designada como Segundo Outorgante ou 

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

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

a) O Fundo Ambiental tem por finalidade apoiar políticas 

ambientais para a prossecução dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável, contribuindo para o 

cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e 

internacionais, designadamente os relativos às alterações 

climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à 

conservação da natureza e biodiversidade, financiando 

entidades, atividades ou projetos que cumpram os objetivos 

enunciados no artigo 3.° do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 

de agosto; -----------------------------------------------------------  

b) Nos termos do disposto no n. º 5 da Resolução do Conselho 

de Ministros n. º 11-A/2018, de 25 de janeiro, publicado no 
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Diário da República, 2. ª  série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 

2018, o Fundo Ambiental deverá apoiar a Agência 

Portuguesa do Ambiente, I. P., no financiamento das 

intervenções urgentes e inadiáveis de regularização fluvial, 

até ao montante de €12 .000.000; ---------------------------------  

c) Foi estabelecido um protocolo de colaboração técnica e 

financeira entre o Fundo e a Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P. (APA), com vista ao apoio ao financiamento 

das intervenções urgentes e inadiáveis de regularização 

fluvial, até ao montante de €12.000.000, nos concelhos aí  

referidos, o qual estabeleceu as regras do finan ciamento; ---  

d) O princípio da subsidiariedade inserto em diversos diplomas 

regulamentares das políticas de ambiente dispõe que os 

procedimentos ao nível da Administração Pública deverão 

ser coordenados, de forma a privilegiar o nível decisório 

mais próximo das populações;  ------------------------------------  

e) A proximidade entre os níveis de decisão e de ação favorece 

um quadro de entendimento local que permite garantir a 

integração intersectorial, a compatibilização de interesses e 

conferir uma responsabilidade partilhada para a consecução 

de objetivos ambientais, segundo princípios de eficácia e 

eficiência económica, com a tomada de decisões atempadas e 

eficientes no âmbito da execução material dos projetos;  -----  
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f) A despesa tem enquadramento na classificação económica 

D.04.03.05.01.xx - "Transferências correntes -Administração 

Central - Serviços e fundos autónomos", do orçamento do 

Fundo, sob o cabimento n. º FX41800xxx e compromisso 

inicial n.º FX51800xxx.  -------------------------------------------  

É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, que se rege 

nos termos das cláusulas seguintes.  --------------------------------  

--------------------------Cláusula Primeira  -------------------------  

--------------------------------Objeto  ----------------------------------  

O presente protocolo de colaboração visa regular os termos e 

condições de natureza operacional a promover entre a Agência 

Portuguesa do Ambiente , I. P. (APA) e o Município de 

Trancoso, no âmbito da RCM n. º 11-A/2018, de 7/2.  -------------  

--------------------------Cláusula Segunda  --------------------------  

-------------------------Obrigações da APA  -------------------------  

Constituem obrigações da APA:  ------------------------------------  

a) Executar de modo adequado as suas responsabilidades, 

incluindo as suas obrigações de informação, de cooperação, 

de pagamento e outras expressamente previstas no presente 

protocolo; -----------------------------------------------------------  

b) Prestar e disponibilizar informação, documentos e 

orientações necessários à execução do presente protocolo;  --  

c) Assegurar o financiamento necessário à execução do 
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presente protocolo, nos termos da Cláusula Sexta.  ------------  

--------------------------Cláusula Terceira  --------------------------  

--------------------------Direitos da APA  ----------------------------  

A APA pode a todo o tempo e pela forma que considerar 

conveniente:  -----------------------------------------------------------  

a) Verificar a execução técnica, operacional e financeira do 

Protocolo; ----------------------------------------------------------  

b) Exigir a devolução das verbas não utilizadas.  -----------------  

--------------------------Cláusula Quarta  ----------------------------  

-------------Obrigações do Município de Trancoso  ---------------  

Constituem obrigações do Município de Trancoso:  ---------------  

a) Zelar pela execução do presente Protocolo;  -------------------  

b) Afetar à execução do presente protocolo os meios humanos, 

materiais e informáticos que sejam necessários e adequados, 

sem prejuízo das limitações legais ou financeiras a que 

esteja sujeito;  ------------------------------------------------------  

c) Lançar os procedimentos de contratação nos termos do 

Código da Contratação Pública, tendo em vista a 

adjudicação das intervenções de regularização fluvial;  ------  

d) Assegurar a fiscalização dos trabalhos das empreitadas;  ----  

e) Analisar as propostas e adjudicar as obras;  -------------------  

f) Disponibilizar à  APA informação nos termos do n. º 3 da 

Cláusula Sétima;  ---------------------------------------------------  
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g) Remeter à APA relatórios mensais de progresso relevantes 

sobre indicadores de realização e de resultados das 

operações (mapa em anexo I ao presente protocolo), nos 

termos do n.º 4 da Cláusula Sétima; -----------------------------  

h) Zelar pela boa organização dos processos de gestão 

documental, informática ou outra, comprometendo -se a 

disponibilizá-los às entidades a quem incumbe a fiscalização, 

inspeção ou auditoria, assegurando a sua manutenção  até à 

cessação do presente protocolo e nunca por um período 

inferior a 10 anos;  -------------------------------------------------  

i) Proceder ao reembolso das verbas não utilizadas, no prazo 

máximo de 30 dias a contar da notificação da APA para  

o efeito.  -------------------------------------------------------------  

--------------------------Cláusula Quinta  ----------------------------  

---------------------------Interlocutores  -----------------------------  

1. São nomeados dois interlocutores, designados por cada um 

dos outorgantes que têm por missão promover e  

acompanhar a execução do presente protocolo:  ----------------  

a) Por parte da APA/ARH Norte, a/o  XXX; ------------------ ; 

b) Por parte do Município , a senhora eng.ª Sandra 

Ribeiro. --------------------------------------------------------  

2. Compete, designadamente, aos interlocutores:  ----------------  

a) Reunir, sempre que seja necessário;  -----------------------  
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b) Monitorizar a execução do presente protocolo, conforme 

disposto na Cláusula quarta;  --------------------------------  

3. Propor a adoção de medidas tidas por necessárias ao bom 

cumprimento do presente protocolo. -----------------------------  

--------------------------Cláusula Sexta  -----------------------------  

--------------------------Financiamento  -----------------------------  

1. Os encargos resultantes da execução do Protocolo são 

suportados pela APA, até ao montante de €100 .000 (Cem mil  

euros), distribuídos da seguinte forma:  -------------------------  

a) 40% do encargo global, no prazo de 30 dias após a 

assinatura do presente protocolo;  --------------------------  

b) Três tranches relativas ao remanescente, em montantes 

de 20% cada, desde que seja previamente demonstrada  a 

execução física e financeira do montante transferido, 

mediante a presentação de relatórios de execução.  ------  

2. Os relatórios devem identificar, pelo menos, o projeto, a 

câmara municipal, os encargos previstos e executados e  

respetivas taxas de execução, conforme anexo I ao presente 

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

--------------------------Cláusula Sétima  ----------------------------  

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

1. As comunicações e notificações entre as partes devem ser 

efetuadas por via eletrónica , para os seguintes contatos:  ----  
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a) APA: XXX@apambiente.pt; ---------------------------------  

b) Município de Trancoso:  XXX@cm-trancoso.pt. -----------  

2. Qualquer alteração às informações de contacto referidas no 

número anterior deve ser comunicada à outra parte , no prazo 

de 5 dias úteis.  -----------------------------------------------------  

3. O segundo outorgante comunica ao primeiro outorgante, no 

prazo de 5 dias úteis, após a sua concretização:  ---------------  

a) O lançamento do procedimento;  ----------------------------  

b) A adjudicação;  -----------------------------------------------  

c) O início da obra; ---------------------------------------------  

d) A conclusão da obra.  ----------------------------------------  

4. O Município de Trancoso deve reportar à APA o ponto de 

situação, conforme o mapa no anexo I ao presente protocolo.   

--------------------------Cláusula Oitava  ----------------------------  

-------------------------Confidencialidade  ---------------------------  

1. Todas as informações resultantes do presente protocolo são 

de natureza confidencial, só podendo ser utilizadas para os fins 

a que se destinam e não podendo ser reveladas a terceiros.  ----  

2. As entidades outorgantes devem assegurar que os seus 

colaboradores respeitem a obrigação de confidencialidade 

prevista no número anterior.  ----------------------------------------  

--------------------------Cláusula Nona  ------------------------------  

---------------------Alteração do Protocolo  -------------------------  
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1. Qualquer alteração a introduzir no presente protocolo no 

decurso da sua execução ou prorrogação será objeto de 

acordo prévio entre as partes e convertida em adenda, a qual 

só terá validade após a aprovação pelos órgãos de ambas as 

entidades.  -----------------------------------------------------------  

2. Qualquer alteração que venha a ser introduzida no presente 

protocolo, nos termos do número anterior, e que respeite a 

qualquer uma das suas cláusulas, considera -se 

automaticamente integrada no texto originário.  

--------------------------Cláusula Décima  ---------------------------  

---------------------Resolução do Protocolo  ------------------------  

1. A qualquer uma das partes é conferido o direito de resolução 

do Protocolo, desde que se verifique ter havido , por uma das 

partes, o incumprimento reiterado das obrigações 

consubstanciadas no presente Protocolo.  -----------------------  

2. Em caso de incumprimento, a APA pode exigir a devolução 

total ou parcial das verbas transferidas.  ------------------------  

3. Não serão considerados fatores de incumprimento os que 

resultem de casos fortuitos ou de força maior.  -----------------  

----------------------Cláusula Décima Primeira  --------------------  

-----------------Casos Fortuitos ou de Força Maior  --------------  

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidades se, por 

caso fortuito ou de força maior, for impedido de cumprir as 
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obrigações assumidas no contrato.  ------------------------------  

2. Entende-se por caso fortuito ou de força maior qualquer 

situação ou acontecimento imprevisível e excecional, 

independente da vontade das partes e que não derive de falta 

ou negligência de qualquer delas.  -------------------------------  

3. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá 

comunicar e justificar tais situações à outra parte , bem como 

informar o prazo previsível para restabelecer a situação.  ----  

4. É do conhecimento oficioso a verificação do caso fortuito ou 

de força maior quando o evento a que se refere o n. º 2 

constitua facto notório, devendo considerar -se como tais os 

factos que são do conhecimento geral, e seja previsível a 

impossibilidade da prática do ato dentro do prazo.  

----------------------Cláusula Décima Segunda  --------------------  

------------Dúvidas na interpretação e na execução  --------------  

------------------------do presente Protocolo  -----------------------  

Ambas as partes acordam em conjugar esforços e recursos p ara 

que quaisquer dúvidas relacionadas com a interpretação e a 

execução do presente Protocolo sejam solucionadas por 

consenso e no mais curto espaço de tempo possível.  -------------  

----------------------Cláusula Décima Terceira  --------------------  

---------------------------Foro Competente  --------------------------  

Para a resolução de todos os litígios decorrentes da aplicação 
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do presente protocolo é competente o tribunal administrativo 

de círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.   

----------------------Cláusula Décima Quarta  ----------------------  

------------------Produção de efeitos e Vigência  -------------------  

O presente protocolo produz efeitos à data da sua assinatura e 

vigora até 31 de dezembro de 2018, sem prejuízo de todas as 

obrigações acessórias que devam perdurar para além da 

cessação do Protocolo. -----------------------------------------------  

O presente Protocolo, que vai ser assinado e rubricado por 

ambas as Partes outorgantes, é feito em dois exemplares, 

valendo ambos como originais, ficando um exemplar para cada 

uma das partes.  -------------------------------------------------------  

Primeiro Outorgante: ------------------------------------------------  

Segundo Outorgante:”  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de protocolo 

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

*A26*  Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 

Transportes Escolares, para o ano letivo de 2018/2019:  

Seguidamente, foi presente informação acerca do assunto 

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

------------"PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES  ----------  

----------------------ANO LETIVO 2018/2019  ----------------------  

-----------------------------------I  -------------------------------------  
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------------------------------Preâmbulo  -------------------------------  

O sucesso escolar  depende, entre outros, da influência de 

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 v alorizar.  -----------  

O Plano de Transportes Escolares para 2018/2019 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,  
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proporcionando aos munícipes as melhores condições no 

acesso à educação e qualificação.  ----------------------------------  

 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 

responsabil idade 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 relativos 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:  ---------------------------------------------------------  
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a) O direito ao transporte para todos os alunos do 1.º,  2.º e 3.º 

Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário que frequentam 

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.º ano do ensino secundário, a vigorar no ano letivo, 

2018/2019, com exceção dos alunos que frequentam Escola 

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

A – Pressupostos considerados na elaboração do plano de 

transportes ------------------------------------------------------------  

A elaboração do Plano de Transportes 2018/2019, nos termos 

previstos no Decreto-Lei n.º 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 
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confinantes, em resultado, sobretudo, da estruturação 

geográfica da oferta do ensino secundário no e de outros 

concelhos; ----------------------------------------------------------  

3. Nos termos previstos na Lei n.º 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 1.º, 2.º e 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 

2018/2019, com base nos elementos fornecidos pelo 

Agrupamento de Escolas é de 298, distribuído  pelos 

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

- 1.º Ciclo –  46 alunos ------------------------------------------  

- 2.º e 3.º Ciclo – 175 alunos ----------------------------------  

- Secundário – 77 alunos ---------------------------------------  

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

Ciclo e Secundário, realizados por viaturas do 

Município - 36 alunos.  ---------------------------------------  

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

1. A concretização do plano inicia -se com a abertura do ano 
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letivo e cessa com o termo da atividade letiva, definido pelo 

Agrupamento de Escolas, de acordo com o calendário a fixar 

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 monitorização, 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.  ----------------------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação relativas à proposta de minuta 

de Acordo de Gestão a celebrar com a Infraestruturas de 

Portugal, S.A. e a Ascendi Douro, S.A., na sua versão final,  

respeitante ao tratamento paisagístico do espaço interior da 

rotunda do Chafariz do Vento:  De seguida, foi presente a 

versão final do acordo de gestão que se transcreve na íntegra: --  

----------------------ACORDO DE GESTÃO  ------------------------  

‘O Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, 

aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril,  estabelece a 

possibilidade da administração rodoviária se relacionar com 

municípios e outras entidades públicas, no que respeita à 

integração paisagística.  ---------------------------------------------  

Acresce que o legislador estabelece , no artigo 5.º do Estatuto , 

a necessidade de se observarem os princípios de 
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sustentabilidade ambiental, de que o artigo 14.º constitui uma 

concretização no que se refere à vegetação existente na zona 

da estrada. -------------------------------------------------------------  

Neste último preceito, estabelece-se um conjunto de regras 

relativas aos estratos admissíveis, aos critérios que devem ser 

respeitados na elaboração de projetos e, bem assim, na 

condução de ações e intervenções nas estradas.  ------------------  

Neste âmbito, importa atender a que a lei restringe as podas e 

o abate de árvores plantadas em domínio público rodoviário ao 

que se mostre indispensável, sempre sujeito a autorização da 

administração rodoviária.  -------------------------------------------  

O Município de Trancoso  manifestou, perante a 

Infraestruturas de Portugal S.A .,  entidade gestora da 

infraestrutura e a Ascendi ,  na qualidade de subconcessionária 

do Douro Interior ,  o interesse em proceder à integração 

paisagística de uma rotunda que integra a respetiva 

subconcessão.  ---------------------------------------------------------  

Assim,  -----------------------------------------------------------------  

Nos termos das disposições conjugadas do n.º 2 e do n.º 3 do 

artigo 44.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 

Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril,  ao 

abrigo do qual foi obtido parecer prévio favorável do Instituto 

da Mobilidade e dos Transportes em XX de XXX de 201X, 
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conforme despacho do XXX; -----------------------------------------  

Acrescendo ainda as disposições do artigo 2.º, do artigo 23.º,  

n.º 2, alínea c), do artigo 33.º,  n.º 1, alínea ee) e do artigo 

35.º, n.º 1, alínea b) e n.º 2, alínea f) do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; --------------------------------------------------------------  

E, bem assim, dos artigos 1.º,  n.º 3 e 13.º,  n.º 1, alínea b) do 

Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio e dos artigos 7.º,  n.º 1, 

alínea b), 12.º e 13.º dos Estatutos da Infraestruturas de 

Portugal, S.A., anexos ao diploma legal referido por último;  ---  

Tendo a minuta do presente acordo sido aprovada pelo 

Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de 

Portugal, em reunião de XXX, pela Ascendi Douro, Estradas do 

Douro Interior S.A  e pela Câmara Municipal de Trancoso, em 

reunião de XXX. -------------------------------------------------------  

É celebrado entre:  ----------------------------------------------------  

A Infraestruturas de Portugal, S.A. ,  com sede na Praça da 

Portagem, 2809-013 Almada, pessoa coletiva n.º 503933813, 

representada neste ato pelo XXX do Conselho de Administração 

Executivo, XXX, nos termos da deliberação do Conselho de 

Administração Executivo de XXX de XXX de 2018, daqui em 

diante designada por IP,  ---------------------------------------------  

A Ascendi Douro, Estradas do Douro Interior S.A .,  com sede 
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na Estrada Nacional 102, km 38, 5360-080 Lodões, pessoa 

coletiva nº 508803756, representada neste ato pelos  seus 

Administradores, com poderes para o ato,  doravante designada 

por Ascendi ,  -----------------------------------------------------------  

e ------------------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso , com sede na Praça do Município,  

6420-107 Trancoso, pessoa coletiva n.º 501143726, 

representado neste ato pelo Dr. Amílcar José Nunes Salvador, 

Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, nos termos da 

deliberação da Câmara Municipal de Trancoso de XXX de XXX 

de 2018, doravante designado por Município de Trancoso .  -----  

O acordo de gestão que se rege pelas cláusulas seguintes:  -----  

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

------------------------------ --Objeto  ----------------------------------  

1. O presente acordo tem por objeto o tratamento paisagístico 

do espaço interior da ilha central da rotunda de Chafariz do 

Vento, rotunda de ligação do IP2 às EN102 e EN226, (cujas 

coordenadas, no sistema ETRS89, são 67641 e 120947) , no 

local designado de Chafariz do Vento, nas proximidades de 

Trancoso, sob a responsabilidade da Ascendi , conforme esboço 

corográfico, de acordo com o anexo ao presente acordo, que 

dele faz parte integrante.  --------------------------------------------  

2. Para efeitos do presente acordo, a integração paisagística 
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inclui a conceção, o projeto, a construção, o financiamento, a 

conservação e manutenção, a exploração  e a requalificação a 

realizar nos espaços descritos no número anterior.  --------------  

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

------------------------------ --Projeto  ---------------------------------  

O MT elaborou, por sua conta e risco, o projeto (de execução) 

relativo aos trabalhos de integração paisagística,  que constitui 

o anexo ao presente acordo, que dele faz parte integrante.  -----  

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

-------------------------Aprovação do Projeto  -----------------------  

O projeto de execução foi objeto de aprovação pela IP e de 

parecer favorável emitido pela Ascendi.  ---------------------------  

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

----------------------Aquisição dos bens e direitos  -----------------  

O MT responsabiliza-se pela aquisição de todos os direitos,  

serviços, materiais, espécies vegetais, infraestruturas, 

máquinas, equipamentos, mobiliário urbano, elementos de 

apoio, elementos decorativos, terras, adubos, fertilizantes, 

produtos químicos e demais bens previstos no projeto de 

integração paisagística mencionado na cláusula 2.ª , ou com ele 

relacionado.  -----------------------------------------------------------  

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

----------------------------Dono de Obra  -----------------------------  
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O MT assume-se como dono de obra relativamente à execução, 

construção, conservação, manutenção e requalificação dos 

trabalhos de integração paisagística, a realizar na área 

identificada na cláusula 1.ª  previstos no projeto mencionado na 

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

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

-----------------------Descrição dos Trabalhos  ---------------------  

1. O MT responsabiliza-se pelo tratamento paisagístico, a 

expensas próprias, do espaço referido na Cláusu la 1.ª,  

realizando todos os trabalhos necessários à sua execução, 

construção, bem como à boa conservação e manutenção, 

nomeadamente regas, mondas, podas, retanchas e 

ressementeiras na zona ajardinada ou arborizada, bem como 

distribuição de fertilizantes, pesticidas e tratamentos 

fitossanitários.  --------------------------------------------------------  

2. O MT assume a responsabilidade pela realização e o custo 

de qualquer trabalho que se torne necessário por força da lei 

ou de doença ou epidemia que afete as espécies vegetais 

existentes no espaço identificado na  Cláusula 1.ª ,  mantendo-as 

por forma a que, em momento algum, constituam perigo para a 

circulação rodoviária  no Nó. ----------------------------------------  

3. O MT assume igualmente o compromisso de limpeza do 

espaço mencionado na Cláusula 1.ª, procedendo à recolha do 
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lixo, pelo menos uma vez por semana e sempre que, por motivos 

relacionados com a segurança rodoviária no Nó, tal se 

justifique.  --------------------------------------------------------------  

4. O MT fica responsável pela manutenção do mobiliário 

urbano e outros equipamentos de apoio existentes no local.  ----  

5. O MT responsabiliza-se, também, pela manutenção e 

conservação dos órgãos de drenagem aí existentes.  --------------  

6. O MT assegura a execução de todas as tarefas da sua 

responsabilidade, recorrendo a materiais e mão-de-obra 

próprios ou contratados para o efeito, sem que sejam postas em 

causa, em todo e qualquer momento, as condições de 

circulação e segurança rodoviárias.  -------------------------------  

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

------------------------------Permissão  -------------------------------  

1. O MT requer permissão à Ascendi, relativa ao início dos 

trabalhos de conservação e manutenção que não se mostrem 

isentados pelo n.º 5.  --------------------------------------------------  

2. A permissão é requerida com a antecedência mínima de 22 

(vinte e dois) dias úteis , relativamente à data em que o MT 

pretende dar início aos trabalhos.  ----------------------------------  

3. A Ascendi, dispõe do prazo de 10 (dez) dias, contado da 

receção do pedido de permissão a que se refere o n.º 1, para se 

pronunciar.  ------------------------------------------------------------  
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4. O MT obriga-se a comunicar à  Ascendi as intervenções 

urgentes, em prazo nunca superior a 24 (vinte e quatro) horas,  

contado a partir do momento do conhecimento da necessidade 

de intervenção pelo MT.  ---------------------------------------------  

5. Estão isentos de permissão os trabalhos de conservação e 

manutenção corrente que não interfiram com a fluidez do 

tráfego, a segurança rodoviária, nem com a gestão dos b ens do 

domínio público rodoviário.  -----------------------------------------  

6. Na situação prevista no número anterior, o  MT obriga-se a 

comunicar previamente à subconcessionária os trabalhos a 

realizar, num prazo não inferior a 48 horas da data de 

execução. --------------------------------------------------------------  

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

------------------ --------------Vistoria  --------------------------------  

1. Com a conclusão dos trabalhos de execução da integração 

paisagística, o MT notifica a IP, e a Ascendi, do dia, hora e 

local de realização da vistoria , para efeitos de verificação da 

conformidade dos trabalhos com o projeto referido na Cláusula 

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

2. Deste ato será lavrado o respetivo Auto.  -----------------------  

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

----------------------------Transferência  -----------------------------  

1. Após a conclusão dos trabalhos de construção, de acordo 
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com o projeto de integração paisagística a que se refere a 

Cláusula 2.ª  e respetiva vistoria, todos os materiais,  

equipamentos, demais bens e direitos, existentes no espaço 

intervencionado, como vem referido na Cláusula 4.ª , são 

integrados no domínio público rodoviário nacional.  -------------  

2. O MT obriga-se a entregar à IP a documentação e a 

fornecer todas as informações necessárias ao cumprimento dos 

deveres que sobre ela recaem, relativamente ao fornecimento 

ao IMT, até 31 de março de cada ano, de todos os elementos 

necessários à atualização do cadastro do património 

rodoviário, a que se referem os preceitos dos artigos 27.º n.º 2 

e 29.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional.  -  

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

--------------Bens que integram o domínio público  ---------------  

O MT não tem direito a qualquer quantia, seja a que título for, 

em qualquer fase de execução do acordo ou depois do seu 

términus, designadamente por qualquer material, equipamento, 

infraestrutura, direito e/ou bem, suas aquisição, montagem, 

incorporação no solo, estudos, projetos ou obras relacionadas 

direta ou indiretamente, conservação ou manutenção, alteração 

ou melhoria, que incorpore na estrada e que integre ou deva 

integrar o domínio público rodoviário do Estado.  ----------------  

------------------------------Cláusula 11.ª  ---------------------------  
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------------------------Licenciamento rodoviário  -------------------  

A responsabilidade em matéria de licenciamento ao abrigo do 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional e demais 

legislação rodoviária, na área abrangida pela integração 

paisagística, cabe à IP.  ----------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 12.ª  ---------------------------  

------------Licenciamento perante terceiras entidades  -----------  

As atividades desenvolvidas pelo MT ,  por administração direta 

ou com recurso à prestação de serviços ou a qualquer forma de 

colaboração de terceiras entidades que necessitem ser 

acompanhadas da prática de atos de comunicação, declaração, 

autorização, licença, ou qualquer outro, bem como o 

pagamento das correspondentes taxas, emolumentos, preços ou 

qualquer quantia a que título seja, constituem obrigaçã o e 

encargo do MT .  -------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 13.ª  ---------------------------  

---------------------------Serviços Afetados  -------------------------  

1. É obrigação do MT garantir a manutenção em 

funcionamento de todos os serviços afetados, públicos ou 

privados, durante a realização da obra de integração 

paisagística, nos termos previstos nos acordos efetuados entre 

o MT e as respetivas entidades.  -------------------------------------  

2. A obrigação da MT prevista no número anterior aplica -se 
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aos trabalhos de conservação e manutenção.  ---------------------  

------------------------------Cláusula 14.ª   ---------------------------  

------------------------------ ---Danos  ---------------------------------  

1. O MT participa às autoridades policiais todos os danos que 

detetar na área/espaço que foi objeto de integração 

paisagística, no prazo máximo de 48 horas , contado da sua 

verificação.  ------------------------------------------------------------  

2 O MT envia cópia da participação à subconcessionária no 

prazo máximo de 10 dias , contado da elaboração da 

participação.  ----------------------------------------------------------  

-----------------------------Cláusula 15.ª  ----------------------------  

--------------------------Acompanhamento --------------------------  

1. A IP acompanha a execução do presente acordo , nos termos 

e para os efeitos  do artigo 44.º,  n.º 4 do Estatuto das Estradas 

da Rede Rodoviária Nacional.  --------------------------------------  

2. A Ascendi”  e/ou a IP notifica o MT,  por meio de carta 

registada com aviso de receção, sempre que detete o 

incumprimento de alguma obrigação deste que possa colocar 

em causa a segurança rodoviária ou a gestão do bem do 

domínio público rodoviário objeto deste acordo.  -----------------  

------------------------------Cláusula 16.ª  ---------------------------  

--------------------------- -Incumprimento  ---------------------------  

1. O incumprimento das obrigações de qualquer das partes 
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confere, à parte não faltosa, o direito de exigir o cumprimento 

ou reparação dos danos sofridos em prazo razoável e adequado 

às circunstâncias, nunca superior a seis meses.  ------------------  

2. No caso de a entidade faltosa não cumprir as suas 

obrigações ou reparar os danos nos termos do núm ero anterior, 

a entidade não faltosa pode rescindir o presente acordo.  -------  

3. A rescisão não prejudica o ressarcimento da contraparte 

lesada, no prazo máximo de noventa dias, contado da 

interpelação, por todos os custos em que incorrer, 

nomeadamente os associados à eventual remoção, adaptação ou 

substituição de qualquer equipamento, escultura, árvore, 

arbusto, instalados nas áreas mencionadas na Cláusula 1.ª .  ----  

4. As notificações a efetuar no âmbito da presente cláusula são 

comunicadas por carta registada com aviso de receção, para os 

endereços postais indicados no presente acordo.  -----------------  

------------------------------Cláusula 17.ª  ---------------------------  

------------------------------ --Vigência  -------------------------------  

O presente acordo vigora desde a data da sua assinatura . ------  

------------------------------Cláusula 18.ª  ---------------------------  

------------------------------ --Duração  -------------------------------  

O presente acordo tem a duração de 10 (dez) anos, 

automaticamente renovável por iguais períodos, salvo se for 

denunciado por qualquer das partes, com a antecedência 
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mínima de 18 (dezoito) meses em relação ao  seu termo, não 

cabendo às partes o direito a qualquer indemnização.  -----------  

------------------------------Cláusula 19ª  ----------------------------  

------------Modificação contratual da subconcessão  -------------  

Em caso de cessação ou modificação, por qualquer causa, do 

Contrato de Subconcessão - Estradas do Douro Interior ,  

celebrado respetivamente entre a IP  e a Ascendi, 

designadamente a retirada do lanço do objeto do contrato onde 

se integra esta rotunda, a posição contratual da 

subconcessionária no presente Acordo será automaticamente 

transferida para a IP,  podendo esta transferir aquela posição 

para qualquer entidade que venha a desenvolver a atividade 

objeto da subconcessão.  ---------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 20.ª  ---------------------------  

----------------------------Correspondência  -------------------------  

A correspondência a dirigir entre as partes, no âmbito da 

execução do presente acordo, são efetuadas por carta registada 

com aviso de receção para os respetivos endereços:  -------------  

A correspondência entre as partes deste Acordo de Gestão deve 

ser efetuada para:  ----------------------------------------------------  

a) A correspondência que o MT  remeter à IP deve ser 

efetuada para:  ---------------------------------------------------  

Infraestruturas de Portugal, S.A.  ---------------------------  
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Gestão Regional Guarda e Castelo Branco  ----------------  

Largo 1º. De Dezembro, Edifício da Estação Ferroviária 

da Guarda ---------------------------------------------------  

6300-851 Guarda ---------------------------------------------  

b) A correspondência que a IP  ou seus representantes 

dirigirem ao MT deve ser efetuada para:  --------------------  

Câmara Municipal de Trancoso  -----------------------------  

Praça do Município  ------------------------------------------  

6420-107 Trancoso -------------------------------------------  

c) A correspondência que o MT dirigir à Ascendi  deve ser 

efetuada para:  ---------------------------------------------------  

Ascendi Douro, Estradas do Douro Interior S.A . ---------  

Estrada Nacional 102, km 38, 5360 -080 Lodões ----------  

------------------------------Cláusula 21.ª  ---------------------------  

-------------------------Dever de colaboração  -----------------------  

1. O MT, a IP e a Ascendi  obrigam-se, reciprocamente, a 

colaborar, a fazer, a decidir e a diligenciar junto de terceiros 

tudo o que se mostre necessário, útil e/ou adequado à execução 

do presente acordo com eficiência, economicidade e celeridade, 

em especial o seguinte:  ----------------------------------------------  

a) Cumprimento de obrigações legais;  --------------------------  

b) Formalização de situações constituídas;  ---------------------  

c) Prestação de informação;  --------------------------------------  
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d) Fornecimento de documentos; ---------------------------------  

e) Defesa dos interesses das partes perante terceiros.  --------  

2. O dever de colaboração mantém-se para além do prazo de 

vigência do acordo. --------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 22.ª  ---------------------------  

-----------------------Responsabilidade civil  ------------------------  

O MT assume perante a IP, a Ascendi  e perante terceiros a 

responsabilidade por quaisquer danos emergentes de atos de 

gestão pública ou de gestão privada, direta ou indiretamente 

relacionados com o funcionamento, o funcionamento defeituoso 

e/ou o não funcionamento da integração pa isagística, bem 

como da atuação dos seus órgãos, funcionários, agentes, 

representantes, empreiteiros, e outros prestadores de serviços, 

ainda que com mera negligência.  -----------------------------------  

------------------------------Cláusula 23.ª  ---------------------------  

-------------------------Contagem dos prazos  -----------------------  

Para efeitos de contagem dos prazos estabelecidos no presente 

acordo, são aplicáveis as seguintes regras:  -----------------------  

a) Não se inclui na contagem do prazo, o dia em que ocorrer 

o evento a partir do qual o mesmo começa a correr;  -------  

b) Os prazos são contínuos, não se suspendendo nos sábados, 

domingos e feriados;  --------------------------------------------  

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de 
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certa data, termina às 24 horas do dia que corresponda, 

dentro da última semana, mês ou ano, a essa data, mas se 

no último mês não existir dia correspondente o prazo finda 

no último dia desse mês;  ---------------------------------------  

d) O prazo que termine em sábado, domingo, feriado ou em 

dia em que o serviço perante o qual deva ser praticado o 

ato que não esteja aberto ao público, ou não funcione 

durante o período normal, transfere -se para o 1.º dia útil  

seguinte. ----------------------------------------------------------  

------------------------------Cláusula 24.ª  ---------------------------  

----------------------------- -----Foro  ----------------------------------  

Os litígios que possam surgir em matéria de aplicação, 

interpretação ou integração das regras estabelecidas no 

presente acordo e que não possam ser resolvidos por acordo, 

serão dirimidos com recurso ao Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Almada, com expressa renúncia a qualquer outro.  ----  

Almada, XXX de XXX de 201X ---------------------------------------  

O XXX do Conselho de Administração Executivo da 

Infraestruturas de Portugal, S.A.,  ----------------------------------  

O XXX do Conselho Diretivo da  Ascendi Douro, Estradas do 

Douro Interior S.A., --------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso .’  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do Acordo de 
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Gestão presente, nos seus exatos termos.  -------------------------  

*A28*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

comparticipação do Municipio de Trancoso no 

desenvolvimento de projetos, em parceria com a “Aldeias 

Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento 

Turístico”:  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara 

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

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

“O Município de Trancoso integra a Associação "Aldeias 

Históricas de Portugal".  ---------------------------------------------  

Esta Associação vem desenvolvendo, em colaboração com os 

Municípios associados, um conjunto de projetos, com especial 

destaque no desempenho alcançado na execução da estratégia 

de eficiência coletiva no PROVER.  ---------------------------------  

Assim, o Município de Trancoso  apresentou àquela entidade, 

em 2017, a candidatura "Valorização Turística do Interior" e 

"Turismo Acessível", sendo os valores relativos à contrapartida 

nacional de 697,00€ e 7.292,00€ , respetivamente.----------------  

Desta forma, no cumprimento das responsabilidades que cabem 

a este Município, enquanto parceiro daquela associação e 

beneficiário das ações atrás identificadas, proponho que a 

Câmara Municipal delibere atribuir à Associação "Aldeias 

Históricas de Portugal", o valor relativo à contrapartida 
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pública nacional, no montante global de 7.989,00€, como 

comparticipação do Município de Trancoso no desenvolvimento 

dos projetos mencionados.  -------------------------------------------  

À Contabilidade para cabimentar.”  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

*A29*  De seguida, foi presente o requerimento número 886 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 11 do corrente 

mês de abril, da Academia de Música de Trancoso, a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro , no montante de 23.500€, 

destinado a ajudar a suportar as despesas inerentes às 

atividades anuais desenvolvidas . ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 22.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A30*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 3276 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 de dezembro de 

2017, da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de 

Golfar, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, 

destinado à concretização do seu plano de atividades para o 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  
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*A31*  De seguida, foi presente o requerimento número 770 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 27 do passado mês 

de março, do Centro Social e Paroquial de Vila Franca das 

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

montante de 7.000€, destinado a ajudar a suportar as despesas 

inerentes à utilização de diversas salas, para o funcionamento 

do Jardim de Infância da Rede Pública. ----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.300€, mediante a celebração de protocolo.  --  

Não participou na discussão e votação o senhor vereador João 

Rodrigues.  -------------------------------------------------------------  

*A32*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 547 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 5 do passado mês 

de março, da Associação Bandarra’s Clube Ciclismo de 

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

montante de 7.500€, destinado à concretização do seu plano de 

atividades para o corrente ano. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A33*  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  
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75/2013, de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

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

*A34*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A35*  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:  

O Diretor de Departamento:  


