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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 9 DE MAIO DE 2018. --------------------------  

*A1*  Aos 9 dias do mês de maio 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 . -----------------  

*A3*  Tratando-se da reunião pública mensal, começou por ser 

recebido o munícipe Marco Santos que , para além de fazer 

algumas sugestões, solicitou alguns esclarecimentos e 

informações àcerca da atividade municipal.  -----------------------  

Assim, começou por referir que, na qualidade de residente 

local, terá estado presente, ontem, numa reunião relacionada 

com a Festa da História e que, na sequência da mesma, gostava 

de saber se já era possível recolher mais dados acerca da 

orçamentação e organização da referida Festa. Acrescentou que 

se deveria fazer um repto aos cidadãos locais, no sentido de 

participarem na organização do evento.  ----------------------------  

Seguidamente, o referido munícipe, àcerca do projeto “Cultura 
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em Rede”, promovido pela Comunidade Intermunicipal Beiras e 

Serra da Estrela, afirmou que a informação existente, que r no 

sítio da Câmara Municipal de Trancoso, quer no daquela 

Comunidade, era deficitária. Sugeriu, então, que se procedesse 

à correção dessa “anomalia” e se divulgasse, em rede, a agen da 

cultural.  ----------------------------------------------------------------  

Por último, o mesmo munícipe disse que gostaria de saber, em 

termos gerais, quais as modalidades existentes de apoio às 

associações e aos autores de trabalhos relacionados com o 

concelho de Trancoso. Acrescentou que, na sua opinião, deveria 

haver um Regulamento de Apoio com esse objetivo e que o 

mesmo deveria ser publicitado, de forma a que toda a população 

tivesse acesso ao mesmo.  --------------------------------------------  

Em resposta às questões formuladas, o senhor Presidente da 

Câmara começou por afirmar que o programa da Festa da 

História (Bodas Reais), a decorrer nos próximos dia s 23 e 24 de 

junho, já estava a ser elaborado e que o orçamento inerente à 

mesma irá oscilar entre os trinta e cinco mil e os quarenta mil 

euros. Acrescentou que, para além da Feira de São Bartolomeu 

que é, sem dúvida, a festa mais dispendiosa, as outras terão que 

ter contenção de custos, pelas dificuldades financeiras do 

Município. Disse ainda que se irá solicitar a colaboração dos 

residentes locais, nomeadamente dos comerciantes, e que se 
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irão condicionar os estacionamentos na zona do Centro 

Histórico, no período da Festa da His tória.  ------------------------  

De seguida, o senhor Presidente da Câmara, àcerca da cultura 

em rede, informou que estão a ser preparados eventos de 

cultura, em todos os municípios da CIMBSE e que os mesmos 

irão ser publicitados, visando incrementar a participação do 

maior número de interessados. O senhor Presidente da Câmara 

disse, ainda, que irá, junto da Comunidade Intermunicipal, 

procurar melhorar a divulgação da agenda cultural.  --------------  

Relativamente aos apoios aos trabalhos desenvolvidos e 

relacionados com o concelho de Trancoso, o  senhor Presidente 

da Câmara afirmou que os mesmos têm sido analisados e 

apoiados, na sequência de pedidos de apoio formulados pelos 

autores e que o executivo municipal nunca fechará as portas a 

essas solicitações.  ----------------------------------------------------  

Voltando a intervir, o munícipe Marco Santos sugeriu que, no 

início do ano, no plano de atividades municipais, constasse o 

apoio a conceder às associações e autores de trabalhos, 

procurando incentivar o aparecimento de publicações, nas 

diversas áreas do conhecimento.  ------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Ata: ---------------------------------  

*A4*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 
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número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 18 

do passado mês de abril  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.  ---  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

86, datado de 8 do corrente mês de maio e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 1.102.072,94€; -------------------  

- Operações não Orçamentais: 182.280,76€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilizaç ão.  

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

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

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

medição de trabalhos n.º  1, respeitante à obra “Reparação e 



 

 
Ata  n . º    0 9  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    09 -0 5 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Beneficiação da E.N. 226: Trancoso –  Chafariz do Vento”.   

Ponto 5:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica relacionada com a execução de 

trabalhos de suprimento de erros e omissões, na empreitada 

“Reparação e Beneficiação da E.N. 226: Trancoso –  

Chafariz do Vento”.  ---------------------------------------------  

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

medição de trabalhos n.º  2, respeitante à obra “Construção 

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

Ponto 7:  Apreciação da 5.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 à minuta de 

protocolo a celebrar com a Direção Regional de Cultura do 

Centro, tendo em vista a realização do projeto “Do 

Monumento Construído ao Monumento Interpretado: 

Musealização e Valorização Turística do Castelo de 

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

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

protocolo a celebrar com a Administração Regional de 

Saúde do Centro, visando a operacionalização da Est ratégia 

Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável e da 

Promoção da Atividade Física.  --------------------------------  
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Ponto 10: Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao movimento anual da rede escolar para o ano letivo de 

2018/2019, referente à educação pré -escolar e do 1º ciclo 

do ensino básico.  ------------------------------------------------  

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

elaboração de uma operação de reabilitação urbana e do 

respetivo programa estratégico. --------------------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação de proposta de 

ratificação dos protocolos relativos ao funcionamento de 

duas equipas de intervenção permanente, nas Associações 

Humanitárias de Bombeiros concelhias.  ----------------------  

Ponto 13: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Antes das “Intervenções”, o executivo municipal deliberou, por 

unanimidade, exarar, em ata, um voto de pesa r pelo recente 

falecimento do senhor Manuel Pinto que foi membro da 

Assembleia Municipal de Trancoso, presidente da Junta de 

Freguesia de Reboleiro e presidente da Liga de Melhoramentos 

do Reboleiro. ----------------------------------------------------------  

*A8*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para informar que, no passado dia 21 de abril,  com a 

presença de representantes de dezoito Câmaras Municipais, 
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para além do senhor Ministro do Ambiente, havia assinado, em 

Alijó, um protocolo relacionado com a estabilização fluvial nas 

linhas de água onde ocorreu o incêndio do passado verão, na 

zona de Aldeia Velha e Aldeia Nova. Acrescentou que, visando 

esse objetivo e com base nesse protocolo, o Munic ípio de 

Trancoso irá dispor de cerca de 100.000€ para lançar um 

procedimento concursal.  ---------------------------------------------  

*A9*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara referiu que, no 

passado dia 4 do corrente mês de maio, foram assinados do is 

protocolos de colaboração com a Autoridade Nacional de 

Proteção Civil,  relativos ao funcionamento de duas equipas de 

intervenção permanente, uma na Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Trancoso e outra na Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das 

Naves. Ainda àcerca deste assunto, o senho r Presidente da 

Câmara informou que o ponto 12 da ordem de trabalhos iria ser 

retirado da mesma, uma vez que os protocolos já assinados 

ainda não haviam chegado aos serviços do Município, para 

poderem ser ratificados pelo executivo.  ----------------------------  

*A10*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara informou que já 

estavam a ser limpas as faixas de gestão de combustíveis, ao 

longo das estradas municipais e que são de responsabilidade 

municipal.  -------------------------------------------------------------  
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*A11*  Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

disse que a senhora vereadora Ana Luísa Couto esteve presente, 

em Évora, no arranque do evento “Caminhos de Santiago –  Via 

Portugal Nascente” que irá ter uma etapa a terminar em 

Trancoso, no próximo dia 20 de maio. Acrescentou que irá ter 

lugar um almoço volante, pago pelo Município de Trancoso, e 

que havia sido convidado a estar presente , sua Excelência o 

senhor Presidente da República que assistiu ao in ício da 

primeira etapa.  --------------------------------------------------------  

*A12*  Àcerca do feriado municipal, o senhor Presidente da Câmara 

informou que já estava confirmada a presença d o senhor 

Secretário de Estado das Autarquias Locais, doutor Carlos 

Miguel. Referiu, depois, que o programa inerente às 

comemorações já estava a ser ultimado e que irá incluir,  entre 

outros eventos, a exposição que esteve presente em Castelo de 

Vide, no hall do edifício da Câmara Municipal, no dia das 

comemorações da geminação dos dois municípios.  ---------------  

*A13*  Por último, o senhor Presidente da Câmara informou que havia 

sido publicitada, através de edital, a abertura do procedimento 

de hasta pública para adjudicação do direito de arrendamento 

dos espaços comerciais /  serviços do mercado municipal de 

Trancoso, fazendo, seguidamente, uma breve exposição àcerca 

do conteúdo do edital, do programa de procedimento e do 
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caderno de encargos.  -------------------------------------------------  

Seguidamente, interveio o senhor vereador João Rodrigues,  

para, relativamente ao arrendamento das lojas do mercado, 

apresentar a seguinte declaração: -----------------------------------  

----------------------------Declaração --------------------------------  

“Os vereadores do P.S.D vêm manifestar o seu desagrado pelo 

facto de terem tomado conhecimento, na passada sexta-feira, 

dia 4 de maio, à noite, da publicação do edital que dava a 

conhecer a hasta pública para o arrendamento das lojas no 

exterior do mercado.  -------------------------------------------------  

Ao longo das últimas reuniões camarárias, foi indagada, junto 

dos senhores Vereadores do P.S.D, a disponibilidade dos 

mesmos para reunirem com o Executivo Camarário, para 

análise do tema: ‘destino das lojas do mercado’.  ----------------  

Assim, a 28 de Março, escrevia -se em acta: -----------------------  

“o Senhor Presidente da Câmara informou que não foi 

possível concretizar a reunião, com os senhores Vereadores, 

que se havia perspectivado para Quarta ou Quinta Feira da 

semana passada, relacionada com o arrendamento das lojas do 

mercado, mas que iria procurar realizá -la durante a próxima 

semana”;  --------------------------------------------------------------  

E, no dia 11 de Abril ,  escrevia também: ---------------------------  

“os senhores Vereadores irão ser convidados a estarem 
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presentes numa reunião para tratar deste assunto”;  ------------  

Contrariando este convite, fomos surpreendidos com a 

publicação do anúncio, nele se constatando que o destino é o 

arrendamento e as actividades  são o comércio e os serviços. ---  

Quem ganha eleições deve governar e decidir o que, na sua 

ótica, é o melhor para Trancoso. À oposição compete 

concordar ou discordar.  ---------------------------------------------  

Porém, quando se é convidado para dar uma opinião e depois 

tal convite não se materializa , têm-se duas opções: ou se fica 

calado, ou se manifesta.  ---------------------------------------------  

No caso concreto, somos obrigados a manifesta r o nosso 

desagrado por não nos ter sido possível dar o nosso contributo 

e porque entendemos que a solução e destino das lojas, no 

exterior do mercado, é um erro.  ------------------------------------  

Com efeito, Trancoso é uma Terra com vocação turística. A 

Corredoura e o Largo da Avenida são a sala de visitas da 

Cidade. Acontece, no entanto, que a Corredoura tem vindo , nos 

últimos anos, a definhar com o encerramento cont ínuo dos 

estabelecimentos comerciais ali instalados. No entanto, não 

pode a Câmara Municipal, como um dos motores do 

desenvolvimento do concelho e em particular da cidade, 

contribuir para a desertificação do interior amuralhado da 

cidade, ao criar novas centralidades comerciais.  ----------------  
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Somos de opinião, por essa razão, que a escolha das 

actividades a serem exercidas nas lojas não poderiam passar 

pelo comércio e pelos serviços.  -------------------------------------  

Estas lojas deveriam ser destinadas a actividades relacionadas 

com o turismo. --------------------------------------------------------  

E entendemos desta forma, uma vez que o comércio e os 

serviços da Corredoura se encontram nas mãos de privados e a 

Câmara, enquanto eles estiverem abertos, não os pode 

encerrar, já a instalação de novos serviços e comércios pode 

ser condicionada.  -----------------------------------------------------  

Ora, a instalação de novos serviços e comércios, no exterior do 

amuralhado, vai criar uma concorrência desleal, para com as 

actividades fixadas na Rua da Corredoura, apressando , cada 

vez mais, o seu encerramento.  ---------------------------------------  

Estamos ainda a tempo e nunca é tarde para reconsiderarmos,  

porque o que está em causa é Trancoso. Os políticos passam - 

Trancoso fica, mas pode, com políticas erradas, ficar cada vez 

pior e mais moribundo.  ----------------------------------------------  

Queremos, pois, com esta nossa declaração, demarcarmo -nos 

desta infeliz decisão do executivo e deixar bem claro que temos 

outra visão para o futuro e para o desenvolvimento do interior 

da cidade.  --------------------------------------------------------------  

Trancoso, 10 de maio de 2018. --------------------------------------  
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Os Vereadores do P.S.D..”  ------------------------------------------  

Ainda àcerca deste assunto, acrescentou que, no caderno de 

encargos, para além de se proibir o subarrendamento, se deveria 

não permitir o trespasse. Na sua opinião, mesmo correndo o 

risco de tal proibição ser considerada nula, a mesma 

desincentivaria possíveis abusos que poderão levar à 

concentração de várias lojas, nas mãos do mesmo interessado.  -  

Por outro lado, disse que, na c láusula 10.ª do caderno de 

encargos, deveria existir um ponto em que o encerramento de 

uma loja, durante mais de três meses, deveria levar à reversão 

da mesma para o Município de Trancoso.  --------------------------  

*A14*  Continuando a intervir, o senhor vereador João Rodrigues, 

àcerca do período de abertura do Castelo de Trancoso e do 

feriado municipal, apresentou as seguintes duas propostas:  -----  

-------------------------Primeira Proposta  ----------------------------  

“Foi do nosso conhecimento que, no período em que decorreu a 

Feira Ibérica, na Guarda, o Castelo esteve fechado. Segundo 

informações que tivemos, vários visitantes ali se deslocaram e, 

porque o Castelo estava fechado, tiveram o seguinte desabafo: 

‘já que não há nada para ver em Trancoso e o que há fecham -

no, vamos jantar a Vila Nova de Foz Côa’.  ------------------------  

Deveriam os serviços da Câmara ter providenciado a 

substituição dos funcionários, de forma a que o Castelo e os 
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demais monumentos a visitar, num feriado tão longo, 

estivessem abertos, como ‘chamariz’ para incrementar o 

turismo em Trancoso.  ------------------------------------------------  

E, no tocante à abertura  do Castelo, vêm os Vereadores do 

P.S.D apresentar a seguinte proposta:  -----------------------------  

Que, desde o próximo dia 1 de Junho até 15 de Setembro, a 

Casa do Bandarra, a Sinagoga e o Castelo abram às 9 horas e 

encerrem às 20 horas.”  ----------------------------------------------  

-------------------------Segunda Proposta  ----------------------------  

“Entendem também os Vereadores do P.S.D que, para a 

comemoração do feriado municipal e porque ainda estamos em 

tempo, sejam convidadas as cidades irmãs de Madrigal de las 

Altas Torres e San Felices de los Gallegos, em Espanha.  -------  

Estes convites, para lá de óbvios, uma vez que são cidades 

geminadas, devem permitir que ambos os executivos camarários 

possam estreitar as suas relações institucionais, de forma a 

‘tentar’ que os residentes nesses concelhos vejam Trancoso 

como um destino turístico, sendo sabido que o mercado 

espanhol, em termos nacionais, é o maior neste campo 

(turismo).”  -------------------------------------------------------------  

*A15*  De seguida, usou da palavra o senhor vereador Rogério 

Tenreiro para perguntar se já havia alguma decisão àcerca da 

adjudicação respeitante ao arrendamento do quiosque do Largo 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuloLoqoXbAhVHXRQKHcMzDg4QFgg7MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.escapadarural.com%2Fque-hacer%2Fsan-felices-de-los-gallegos&usg=AOvVaw1rBpVXFmGmJJEMCTJrh2to
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da Avenida. ------------------------------------------------------------  

Intervindo, o senhor vereador Eduardo Pinto referiu que, na sua 

opinião e relativamente ao horário de funcionamento do 

Castelo, embora a questão levantada pelo senhor vereador João 

Rodrigues seja pertinente, não deixa de ser questionável, pelos 

custos que acarreta e pela escassez de trabalhadores que 

dificultam a concretização da proposta do senhor vereador.  -----  

Voltando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara , 

relativamente a algumas questões e discordâncias suscitadas 

pelos senhores vereadores referiu que:  -----------------------------  

- a reunião àcerca do arrendamento das Lojas do Mercado, com 

os senhores vereadores, não se concretizou, porque supôs que 

seria consensual o conteúdo que está plasmado nos documentos 

concursais, já abordado, em traços gerais, em reunião d o 

executivo municipal, no passado dia 11 de abril, e porque 

motivos de agenda e de urgência na concretização do processo 

não permitiram a sua realização. Acrescentou que, contraria ndo 

a opinião dos senhores vereadores do P.S.D., destinar aqueles 

espaços só à atividade turística era algo que não era defendido 

pelos vereadores da maioria no executivo;  ------------------------  

- relativamente à não permissão de trepasses nas Lojas do 

Mercado, disse que, possivelmente, o senhor vereador João 

Rodrigues terá alguma razão, mas que este assunto foi 
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desenvolvido pelos senhores doutores João Paulo Matias, 

Francisco Coelho e Válter Barreiros;  -------------------------------  

- quanto ao horário de funcionamento do Castelo, referiu que os 

espaços culturais e equipamentos municipais são diversos e que 

não é fácil mantê-los em funcionamento, durante todos os fins 

de semana e feriados. No entanto, acrescentou que quanto mais 

dilatados forem os períodos de abertura ao público dos mesmo s, 

tanto melhor e que o objetivo do executivo municipal é 

melhorar o seu funcionamento, na medida do possível;  ----------  

- no que diz respeito ao convite aos municípios geminados com 

Trancoso, disse que se iria procurar colmatar essa lacuna, uma 

vez que os respetivos convites ainda poderão, atempadamente, 

ser enviados;  ----------------------------------------------------------  

- finalmente, àcerca do arrendamento do  quiosque do Largo da 

Avenida, referiu que foram apresentadas cinco propostas, tendo 

sido excluída uma, por ter apresentado preço inferior ao preço 

base e que a adjudicação recaiu na de renda mais elevada, no 

montante de 280€. Acrescentou que, previsivelme nte, aquele 

espaço irá abrir até final do corrente mês de maio.  ---------------  

*A16*  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 
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disponíveis para o mês de maio 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, existia um valor de 

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

montante de 858.529,88€ .--------------------------------------------  

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

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

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 247 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

30 do passado mês de abril, de António Rico dos Santos, 

residente em Valdujo, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita na rua 

do Forno, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 578 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 do 

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

*A18*  Em seguida, foi presente o requerimento número 248 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 30 do 

passado mês de abril,  de Manuel Pereira, residente em Aldeia 
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Nova, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização para uma edificação destinada a garagem, 

sita no lugar de Laranjal ou Chão do Juiz , em Aldeia Nova, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 498 da Freguesia 

de Aldeia Nova, uma vez que a mesma foi construída antes da 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A19*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 249 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

30 do passado mês de abril, de Aurora Pereira da Silva, 

residente em Reboleiro, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de Belarmina Pereira, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma habitação, sita na rua do Oitão , em 

Reboleiro, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 263 da 

Freguesia de Reboleiro , uma vez que a mesma foi construída 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A20*  Em seguida, foi presente o requerimento número 256 da Secção 

de Obras Particulares que deu  entrada nesta Câmara em 4 do 
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corrente mês de maio, de Maria Isabel Rodrigues Ribeiro 

Varelas, residente em Torre do Terrenho, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma edificação destinada a arrecadações e arrumos , sita no 

lugar de Tapinhas, em Terrenho, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 1080 da União das Freguesias de Torre do 

Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho , uma vez que a mesma 

foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

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

*A21*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 257 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câma ra em 

4 do corrente mês de maio, de Arminda da Conceição dos 

Santos Ferreira, residente em Vila Franca das Naves, na 

qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma habitação, sita no Bairro das Seixas , em 

Vila Franca das Naves, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo P1225 da União das Freguesias de Vila Franca das Naves 

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

*A22*  Em seguida, foi presente o requerimento número 259 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 4 do 

corrente mês de maio, de Ana Maria Saraiva d a Rocha Beirão 

Santos, residente em Oeiras, na qualidade de coproprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita no lugar de Lameiro da Fonte , em Vila Garcia, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 414 da União das Freguesias 

de Vale do Seixo e Vila Garcia , 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.  --------  

*A23*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 262 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

7 do corrente mês de maio, de Maria Helena dos Santos 

Antunes Borrego, 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 Direita , em Porcas, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 526 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 
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de agosto de 1951.  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d a 

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

*A24*  Em seguida, foi presente o requerimento número 271 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de maio, de João Albino Filipe Martins, residente 

em Torres Vedras, na qualidade de cabeça de casal da herança 

de Maria Joaquina Albino, a solicitar isenç ão de licença de 

utilização para uma habitação, sita na rua Paço do Concelho , 

em Sebadelhe da Serra, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 384 da União das Freguesias de Torre do Terrenho, 

Sebadelhe da Serra e Terrenho, uma vez que a mesma foi 

construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração d o 

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

*A25*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 272 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

8 do corrente mês de maio, de João Albino Filipe Martins, 

residente em Torres Vedras, na qualidade de cabeça de casal da 

herança de Maria Joaquina Albino, a solicitar isenção de 

licença de utilização para uma edificação destinada a arrumos, 

sita na rua Fonte Cerdeira , em Sebadelhe da Serra, inscrita na 
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matriz predial urbana sob o artigo 882 da União das Freguesias 

de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho , uma vez 

que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A26*  Em seguida, foi presente o requerimento número 273 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 8 do 

corrente mês de maio, de João Albino Filipe Martins, residente 

em Torres Vedras, na qualidade de cabeça de casal da herança 

de Maria Joaquina Albino, a solicitar isenção de licença de 

utilização para uma edificação destinada a arrumos, sita na rua 

Fonte Cerdeira , em Sebadelhe da Serra, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 49 da União das Freguesias de Torre 

do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho , uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A27*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 274 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

8 do corrente mês de maio, de Maria Ângela Rodrigues Ferreira 

dos Santos, residente em Odivelas, na qualidade de 
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proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma habitação, sita na rua da Carreira, em Torres, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 495 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 da 

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

*A28*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de abril: De 

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

estruturas e equipamento urbano, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de abril ,  

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

Legalização de um armazém destinado a alfaias agrícolas, 

em nome de Eliseu e Filhos, Limitada, sito no lugar de 

Bispa, em Tamanhos.  -----------------------------------------  

Comunicação Prévia: ------------------------------------------------  
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Alterações efetuadas no decorrer de obra de uma moradia, 

em nome de Pedro Filipe Monteiro Pinto, sita no lugar 

de Forno da Telha, em Vila Franca das Naves.  -----------  

Autorizações de Utilização: -----------------------------------------  

Habitação, n.º 5, em nome de Isothermix, Limitada, sita no 

lugar de Crujeiro, em Trancoso;  ----------------------------  

Habitação, n.º 6, em nome de Maria Beatriz Rodrigues,  

sita no lugar de Corgo, em Valdujo;  -----------------------  

Habitação, n.º 7, em nome de Maria Adelina Poço Tavares 

Cabral, sita no lugar de Mercado, em Vila Franc a das 

Naves; ----------------------------------------------------------  

Habitação, n.º 8, em nome de Carlos Alberto Ramalho 

Alexandre, sita em Rua de Angola, em Trancoso;  --------  

Habitação, n.º 9, em nome de João Baptista Chaves, sita 

no lugar de Tapadinha, em Torre do Terrenho;  -----------  

Habitação, n.º 10, em nome de Pedro Fili pe Monteiro 

Pinto, sita no lugar de Forno da Telha, em Vila Franca 

das Naves. -----------------------------------------------------  

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

Construção de uma moradia unifamiliar, em nome de 

Maria Fátima Barreiros da Silva Franco, sit a no lugar 

de Rabaçal, em Guilheiro.”  ---------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 



 

 
Ata  n . º    0 9  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    09 -0 5 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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

*A29*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1 , respeitante à obra “Reparação e 

Beneficiação da E.N. 226: Trancoso – Chafariz do Vento”:  

Seguidamente, foi presente informação do se tor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está de acordo com as medições 

efetuadas em obra e com os preços unitários constantes na 

proposta, importando no valor de 20.375,24€, a que acresce o 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 20.375,24€.  --------------  

*A30*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica relacionada com a execução de trabalhos de 

suprimento de erros e omissões, na empreitada “Reparação e 

Beneficiação da E.N. 226: Trancoso – Chafariz do Vento”:  

De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais  que se 
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reproduz na íntegra:  --------------------------------------------------  

“1 – INTRODUÇÂO --------------------------------------------------  

A empreitada em epígrafe foi objeto de um procedimento, ao 

abrigo do Código de Contratos Públicos (Decreto -Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações), em que a 

entidade adjudicante é o Município de Trancoso e no qual 

importa registar os seguintes detalhes:  ----------------------------  

- Tipo de Procedimento: Concurso Público, publicado em 

D.R., 2ª série, n.º 150, de 4 de agosto de 2017;  -------------  

- Contrato da empreitada celebrado com a empresa António 

Saraiva & Filhos, Limitada, em 19 de fevereiro de 2018;  --  

- O valor de adjudicação é de 264.200,00 €;  --------------------  

- O Auto de Consignação é de 20 de março de 2018; A data 

em que o dono de obra comunica ao empreiteiro a 

aprovação do Plano de Segurança e Saúde foi feita em 03 

de abril de 2018;  ------------------------------------------------  

- A data de receção da comunicação ao empreiteiro da 

aprovação do Plano de Segurança e Saúde foi feita em 09 

de abril de 2018;  ------------------------------------------------  

- O prazo de execução das obras é de 90 dias.  -----------------  

Na fase de apresentação de propostas , o interessado ‘Gualdim 

Anciães Amado & Filhos, Lda.’ apresentou uma lista de erros e 

omissões que eram esclarecimentos sobre trabalhos (artigos 
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2.4, 2.5.2 e 5.3) e que o júri , após análise cuidada sobre os 

mesmos, deliberou aceitá-los e manter o mapa de trabalhos, a 

qual depois foi submetida à aprovação pela entidade 

competente para a decisão de contratar.  --------------------------  

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

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

2.1.1 – Erros e omissões que o adjudicatário não tinha 

obrigação de ter identificado na fase de formação do contrato  -  

A empresa adjudicatária detetou, na fase de execução da obra,  

uma lista de erros e omissões, tendo-os comunicado ao dono de 

obra, no dia 27 de abril de 2018.  -----------------------------------  

De acordo com o n.º 1 do artigo n.º 378 do Código dos 

Contratos Públicos, ‘o dono de obra é responsável pelos 

trabalhos de suprimento de erros e omissões resultantes dos 

elementos que tenham sido por si elaborados ou 

disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos 

da solução da obra ’.  -------------------------------------------------  

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

pelo Empreiteiro e que tem os seguintes valores:  -----------------  

- Erros…………………   0,00€  --------------------------------------  

- Omissões………28.145,27€, assim classificados:  -------------  

A - Valores a mais com preço de contrato  - 5.047,65€  -----------  

Estes trabalhos reportam-se a incorreta quantificação no mapa 
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de medições e que são indispensáveis à execução da 

empreitada.  ------------------------------------------------------------  

B - Valores a mais sem preço de contrato - 23.097,62€  ----------  

Estes trabalhos são de espécie diferente do contrato inicial, 

são indispensáveis à execução da empreitada, o que originou a 

apresentação de preços novos. A fiscalização acordou esses 

preços, uma vez que entende que os preços propostos estão de 

acordo com os preços praticados na região , para este tipo de 

trabalhos.  --------------------------------------------------------------  

O trabalho n.º 6 do Mapa 1, muro em pedra, no montante de 

14.944,50€, é necessário para se cumprir com a largura de 

1,60m para os passeios, de acordo com a legislação  em vigor, 

dado, no local, existir um grande desnível no terreno e se 

tornar necessário existir uma contenção de terras. Refira -se 

que a realização deste trabalho estava prevista em projeto, mas 

não foi contemplado no orçamento objeto de concurso. De 

acordo com o n.º 3 do Artigo n.º 376 do CCP, o preço atribuído 

aos trabalhos de Erros e Omissões não pode exceder 5% do 

preço contratual (13.210,00€). Assim, dado não se poder 

executar o muro, propomos que a construção do passeio , nesta 

zona (Km 86.900), não seja realizada.  -----------------------------  

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

Assim, caso a Ex.ma  Câmara o entenda, existirão na empreitada 
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Erros e Omissões com preço de contrato , no montante de 

5.047,65€ e Erros e Omissões sem preço de contrato , no 

montante 8.153,12€, sendo necessário realizar -se um contrato 

adicional, no montan te de 13.200,77€.  -----------------------------  

Esta classificação de trabalhos de suprimento de erros 

omissões pode merecer por parte do empreiteiro reclamação , 

por pedido de prorrogação de prazo  (Art. n.º 373, n.º 1 –  b) do 

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

O dono da obra dispõe de 10 dias para se pronunciar sobre a 

proposta do empreiteiro (Art. n.º 373, n.º 3 do CCP).  -----------  

MAPA 1 

Código Designação dos Trabalhos Unid. Quant. P. Unitário TOTAL 

 ERROS E OMISSÕES 

     A - Com Preços de Contrato 

    2.5.3 Construção de conduta da rede de 

abastecimento de água em tubo PVC PN16 

de diâmetro de 200 mm na extensão de 

78,00m. Todos os trabalhos incluídos desde 

a abertura da vala até à reposição dos 

acabamentos iguais ao existente. Conforme 

desenho. Km 86+614. vg 1,00 1590,85 1590,85 

3.6.1 Colocação de camada de regularização em 

saibro e acabamento em cubo de granito 

11x11x11 cm e valeta no mesmo material. 

Cubos assentes sobre argamassa. m² 250,00 11,87 2967,50 

5.2 Reconstrução de muro de suporte em ruínas 

em blocos maciços de betão (40x20x20 cm) 

com altura total de 0,90 m, espessura de 

0,20 m e pilares com a secção de 0,20x0,20 

de travamento de 7 em 7 m à altura do muro. 

Construção de vigas de fundação e 

coroamento com varões de D 10mm e 

estribos de 6 mm e betão ao traço 1-2-3.e 

secção 20x20cm. serão betão com 0,30 m de 

profundidade e 0,30 m de largura. 

    5.2.1 Km - 87+400. Comprimento de 17 m, 

espessura 0,20 m, altura de 0,90 m e número vg 1,00 489,30 489,30 
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de pilares 4 unidades. 

 B- Com Preços Acordados 

    1 Abertura e regularização do fundo de caixa 

e colocação de ABGE com 0,15 m de 

espessura.  m² 250,00 3,60 900,00 

2 Fornecimento e colocação de guias de 

remate em betão, nos passeios. ml 469,00 6,68 3132,92 

3 Execução de câmaras de visita normais, de 

anéis e cone excêntrico pré-fabricados de 

betão Ø 1.00m, incluindo movimento de 

terras em terreno de qualquer natureza, 

soleira pré-fabricada, tampa de FFD com 

0,60m de abertura útil com inscrição das 

palavras "CMT - SANEAMENTO", degraus 

chumbados em ferro revestido a 

polipropileno, e todos os trabalhos 

complementares conforme peças desenhadas 

e norma NP EN 124. un 2,00 343,27 686,54 

4 Fornecimento, montagem e assentamento de 

tubagem de PVC rígido SN6, de parede 

maciça, DN200mm, incluindo rede 

sinalizadora com 30 cm de largura, 

movimento de terras em terreno de qualquer 

natureza, acessórios e todos os trabalhos 

complementares. ml 12,00 24,83 297,96 

5 Semáforos: 

    5.1 Fornecimento e aplicação de semáforos 

tricolores. un 2,00 487,50 975,00 

5.2 Fornecimento e aplicação de avisador 

acústico para invisuais. un 4,00 50,00 200,00 

5.3 Sistema de pré-sinalização intermédia, 

incluindo coluna. un 2,00 425,25 850,50 

5.4 Fornecimento e instalação de interruptor 

com chave para acionamento dos semáforos 

a partir dos bombeiros. un 1,00 455,00 455,00 

5.6 Execução de caixa com grelha para recolha 

de águas pluviais, incluindo todos os 

materiais e trabalhos necessários para o seu 

bom funcionamento. Km 77+150. ml 7,00 93,60 655,20 

6 Execução de muro em pedra ao PK86+900 

com 82mts de comprimento e altura média 

de 3metros, incluído todos os trabalhos 

necessários. m2 246,00 60,75 14944,50 
 

Concordando com o teor da informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a execução 
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dos trabalhos de suprimento de erros e omissões, no montante 

global de 13.200,77€, devendo cumprir-se os formalismos 

legais subsequentes, nomeadamente a celebração do respetivo 

contrato adicional.  ---------------------------------------------------  

*A31*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 2, respeitante à obra “Construção do Centro 

Escolar da Ribeirinha”: Seguidamente, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

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

com as medições efetuadas em obra e com os preços unitários 

constantes na proposta, importando no va lor de 43.497,92€, a 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 43.497,92€.  --------------  

*A32*  Apreciação da 5ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

plano:  ------------------------------------------------------------------  

Tendo sido presentes a 5.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 65.500€ e  a 

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

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 
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verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Presidente.  ---------  

*A33*  Análise, discussão e votação relativas à minuta de protocolo 

a celebrar com a Direção Regional de Cultura do Centro, 

tendo em vista a realização do projeto “Do Monumento 

Construído ao Monumento Interpretado: Musealização e 

Valorização Turística do Castelo de Trancoso”:  De seguida, 

foi presente o protocolo de colaboração, acerca do assunto 

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

---------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE ------------  

-----A DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO  ----  

----------------E O MUNICÍPIO DE TRANCOSO ------------------  

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

1. A Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC) é um 

serviço periférico da Administração Direta do Estado, dotado 

de autonomia administrativa, que tem por missão a 

salvaguarda e valorização dos bens que, pelo seu interesse 

histórico, artístico, paisagístico , científico, social e técnico, 

integram o património cultural arquitetónico do País;  ----------  

2. Conforme decorre da alínea o) do n. º 3, do artigo 2. º do 

Decreto-Lei n.º 114/2012, de 25 de maio, compete às direções 

regionais de cultura articularem-se com outras entidades 

públicas ou privadas que prossigam atribuições ou objetivos 
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afins na respetiva área de intervenção, com a finalidade de 

incentivar formas de cooperação integrada a desenvolver e 

concretizar mediante protocolos ou contratos -programa; -------  

3. O Castelo e Muralhas de Trancoso, encontram-se 

classificados como Monumento Nacional por Decreto n. º 7586 

de 8 de julho de 1921, publicado em Diário de Governo, II  

Série, n.º 285 de 10 de dezembro de 1955, sendo propriedade 

do Estado Português, e encontrando-se localizada na 

circunscrição territorial da DRCC, onde foi equacionada a 

necessidade de implementar uma urgente intervenção de 

revitalização com o tema "Do Monumento Construído ao 

Monumento Interpretado: Musealização e Valorização 

Turística do Castelo de Trancoso"; --------------------------------  

4. Tendo conhecimento de que o Programa Valorizar, criado 

pelo Despacho Normativo n. º 9/2016, de 28 de outubro, tem por 

objetivo promover a contínua qualificação dos destinos através 

da regeneração, requalificação e reabilitação dos espaços 

públicos com interesse para o turismo e da valorização do 

património cultural e natural do país, através de uma LINHA 

DE APOIO À VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR.  ------  

Assim, entre:  ----------------------------------------------------------  

A Direção Regional de Cultura do Centro , adiante designado 

por DRCC, pessoa coletiva n.º 600025314, com sede em 
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Coimbra, na Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, Jardim da 

Manga, aqui representada pela sua Diretora, Celeste Maria 

Reis Gaspar dos Santos Amaro,  -------------------------------------  

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

O Município de Trancoso ,  adiante designado por MT, pessoa 

coletiva número 501143726, com sede na Praça do Município, 

6420-107 TRANCOSO, neste ato representado pelo seu 

Presidente da Câmara, Amílcar José Nunes Salvador,  -----------  

É estabelecido o presente PROTOCOLO, que mutuamente 

aceitam e reciprocamente se obrigam a cumprir nos termos das 

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

-------------------------------Primeira  --------------------------------  

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

O presente protocolo estabelece as formas de colaboração 

entre a DRCC e o MT tendo em vista a realização do projeto 

"Do Monumento Construído ao Monumento In terpretado: 

Musealização e Valorização Turística do Castelo de Trancoso", 

operação a candidatar pelo Município ao Programa Valorizar,  

conforme Despacho Normativo n. º 9/2016, de 28 de outubro, 

"que tem por objetivo promover a contínua qualificação dos 

destinos através da regeneração, requalificação e reabilitação 

dos espaços públicos com interesse para o turismo e da 

valorização do património cultural e natural do país".  ----------  
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-------------------------------Segunda  --------------------------------  

------------------------Obrigações das partes  -----------------------  

1. Pelo presente protocolo o MT compromete -se a executar o 

projeto "Do Monumento Construído ao Monumento 

Interpretado: Musealização e Valorização Turística do Castelo 

de Trancoso", assumindo, para esse efeito, o papel de dono da 

obra.--------------------------------------------------------------------  

2. A DRCC compromete-se a prestar todo o apoio técnico 

necessário, quer na fase de preparação do lançamento dos 

procedimentos pré-contratuais inerentes à realização da 

intervenção, quer na fase de acompanhamento da respetiva 

execução, quer ainda na definição da futura gestão do espaço, 

pelo MT. ---------------------------------------------------------------  

3. O MT compromete-se a assegurar a contrapartida nacional 

do financiamento comunitário que vier a ser atribuído em 

função da candidatura referida na cláusula primeira.  -----------  

-------------------------------Terceira  --------------------------------  

------------------------Gestão e Manutenção  ------------------------  

Após a execução da intervenção a candidatar, a manutenção e 

gestão do monumento ficará a cargo do Município de Trancoso, 

bem como a respetiva receita e despesa que venha a ser 

necessária ao bom funcionamento e abertura ao público deste  

monumento.  ------------------------------------------------------------  
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-------------------------------Quarta  ----------------------------------  

---------------------Direitos e obrigações  ---------------------------  

As partes outorgantes não assumem quaisquer outros direitos 

ou obrigações com base neste protocolo, para além dos que 

nele são expressamente atribuídos.  ---------------------------------  

-------------------------------Quinta  ----------------------------------  

-------------------Dúvidas, omissões e diferendos  -----------------  

Todas as questões que se suscitem em resultado da aplicação 

do presente protocolo serão resolvidas entre as partes 

outorgantes por via consensual.  ------------------------------------  

------------------------ -------Sexta  ------------------------------------  

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

1. O presente protocolo entra em vigor na data da sua 

assinatura e será válido por todo o tempo necessário à 

execução da intervenção candidatada ao Programa Valorizar, 

criado pelo Despacho Normativo n. º 9/2016, de 28 de outubro.  

Sem prejuízo do disposto no número anterior, a vigência do 

presente Protocolo fica condicionada à aprovação da 

candidatura apresentada.  --------------------------------------------  

2 O presente protocolo é feito em 2 (dois) originais, ficando 

cada uma das partes com um deles. --------------------------------  

Direção Regional de Cultura do Centro : Celeste Maria Reis 

Gaspar dos Santos Amaro  -------------------------------------------  
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Município de Trancoso: Amílcar José Nunes Salvador .”  --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do protocolo 

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

*A34*  Análise, discussão e votação relativas à minuta de protocolo 

a celebrar com a Administração Regional de Saúde do 

Centro, visando a operacionalização da Estratégia Integrada 

para a Promoção da Alimentação Saudável e da Promoção 

da Atividade Física:  Seguidamente, foi presente o protocolo de 

colaboração,  acerca do assunto referido em epígrafe , que se 

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

-----------------PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ----------------  

--------------------------------ENTRE ---------------------------------  

---------A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE ---------  

--------------------------DO CENTRO, I.P ---------------------------  

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

-----------A CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO ------------  

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

1. O XXI Governo Constitucional, no seu programa para a 

saúde, estabelece como prioridade, promover a saúde através 

de uma nova ambição para a Saúde Pública, defendendo que a 

obtenção de ganhos em saúde resulta da intervenção nos vários 

determinantes de forma sistémica, sistemática e integrada, e 

salientando como fundamental a política de promoção de uma 
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alimentação saudável;  -----------------------------------------------  

2. O Plano Nacional de Saúde - Extensão a 2020 define como 

um dos seus quatros eixos estratégicos as «Politicas 

Saudáveis», prevendo que todos devem contribuir para a 

criação de ambientes promotores da saúde e do bem -estar das 

populações; ------------------------------------------------------------  

3. Atualmente, e em Portugal, os hábitos alimentares 

inadequados são o fator de risco que mais contribui para o 

total de anos de vida saudável perdidos pela população 

portuguesa (19%), e um determinante importante da doença 

crónica, representando mais de 85% da carga de doença no 

nosso sistema de saúde. Estas doenças, no seu todo, são ainda 

a principal causa de absentismo e incapacidade no trabalho 

sendo contribuintes importantes para a baixa produtividade e 

competitividade nacional e ameaça importante à 

sustentabilidade do sistema da segurança social;  ----------------  

4. O Governo deu início à implementação de um conjunto de 

medidas para a promoção de hábitos alimentares saudáveis e 

da atividade física no contexto dos Programas de saúde 

prioritários nas áreas da promoção da alimentação saudável e 

da promoção da atividade física, destacando-se a definição de 

uma Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação 

Saudável (EIPAS), aprovada através do Despacho n.º 
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11418/2017, publicado no Diário da República, 2.ª  série, n.º 

249, de 29 de dezembro de 2017, e a cons tituição de uma 

Comissão Intersectorial para a Promoção da Atividade Física, 

com o objetivo de elaborar, operacionalizar e monitorizar um 

Plano de Ação Nacional para a Atividade Física, através do 

Despacho n.º 3632/2017, publicado no Diário da República, 2 ª 

série, n.º 83, de 28 de abril de 2017;  -------------------------------  

5. A EIPAS define como eixos estratégicos em linha com os 

objetivos gerais do Programa Nacional para a Promoção da 

Alimentação Saudável (PNPAS): modificar o meio ambiente 

onde as pessoas escolhem e compram alimentos através da 

modificação da disponibilidade de alimentos em certos espaços 

físicos e da promoção da reformulação de determinadas 

categorias de alimentos promovendo o acompanhamento da 

autorregulação pelo Setor da Indústria Alimentar, melhorar a 

qualidade e acessibilidade da informação disponível ao 

consumidor, de modo a informar e capacitar os cidadãos para 

escolhas alimentares saudáveis, promover e desenvolver a 

literacia e autonomia para o exercício de escolhas saudáveis 

pelo consumidor, e promover a inovação e o empreendedorismo 

direcionado à área da promoção da alimentação saudável;  -----  

6. A Administração Regional de Saúde do Centro I.P., (ARSC),  

apresentou durante vários anos indicadores de mortalidade por 
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doenças cardio e cerebrovasculares excessivos rela tivamente 

às restantes regiões do país e médias nacionais, pelo que esta 

área foi considerada uma das suas prioridades de intervenção 

em saúde pública. Neste sentido o Departamento de Saúde 

Pública da ARSC alinhado com as propostas da OMS sobre 

intervenções em fatores de risco alimentar, conceptualizou há 

vários anos estratégias e projetos cujos objetivos pretendem 

influenciar determinantes de saúde na área alimentar e de 

atividade física, sendo que as mesmas se enquadram igualmente 

nas políticas de saúde v igentes referidas nos pontos anteriores;   

7. Neste âmbito, é reconhecida a relevância dos Municípios 

como parceiros da Saúde para o desenvolvimento de 

intervenções no âmbito da promoção da alimentação saudável e 

da atividade física, numa dimensão de proxim idade e para uma 

maior adequação das políticas às diferentes necessidades e 

realidades do território;  ---------------------------------------------  

8. O desenvolvimento e a participação por parte dos 

Municípios em atividades no âmbito da prevenção da doença é 

crucial, constituindo-se como estruturas privilegiadas para 

intervir sobre os determinantes em saúde;  ------------------------  

9. As Câmaras Municipais são parceiros estratégicos e 

imprescindíveis da Saúde, na implementação de medidas que 

incluam a promoção da alimentação saudável e da atividade 
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física, devendo as mesmas ser consideradas como eixos 

prioritários de intervenção no Plano Municipal de Saúde, indo 

ao encontro dos objetivos traçados pelo Governo Português, de 

incentivar o consumo alimentar adequado e a consequente 

melhoria do estado nutricional dos cidadãos, b em como a 

prática de atividade física, com impacto direto na prevenção e 

controlo das doenças crónicas.  -------------------------------------  

Assim, é celebrado o presente protocolo de colaboração entre:  

A Direção-Geral da Saúde (DGS), com sede na Alameda D. 

Afonso Henriques, 45, em 1049-005 Lisboa, aqui representada 

pela Diretora-Geral da Saúde, Dr.ª Graça Freitas;  --------------  

A Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., pessoa 

coletiva n.º XXX, com sede XXX, aqui representada pela/o XXX;  

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

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

sede em Trancoso, aqui representado pelo XXX; -----------------  

Que se rege pelas cláusulas seguintes:  ----------------------------  

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

------------------------------ (Objeto)  ----------------------------------  

O presente Protocolo tem como objeto enquadrar a 

colaboração da Câmara Municipal de Trancoso, na 

operacionalização ao nível municipal, da Estratégia Integrada 

para a Promoção da Alimentação Saudável e da Promoção da 
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Atividade Física e dos vários projetos enquadrados na 

estratégia referida, implementados pela Administração 

Regional de Saúde do Centro, I.P., através da rede de serviços 

de saúde pública (Departamento de Saúde Pública/Unidades de 

Saúde Pública).  -------------------------------------------------------  

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

---------------------- (Áreas de colaboração)  ------------------------  

No âmbito do presente protocolo, a Câmara Municipal de 

Trancoso compromete-se a colaborar na implementação de uma 

abordagem de intervenção multissetorial, com o objetivo de 

modificar a oferta alimentar de determinados alimentos, em 

particular os que apresentam elevado teor de açúcar, sal e 

gordura, incentivar ações de reformulação nutricional dos 

produtos alimentares e capacitar os cidadãos e profissionais 

que trabalham ou influenciam o consumo de alimentos para as 

escolhas alimentares saudáveis, através das seguintes medidas:  

1-Equidade em saúde -------------------------------------------------  

A participar na implementação uma abordagem de intervenção 

multissetorial, com a finalidade de promover a maior equidade 

entre os munícipes através de um conjunto de medidas entre as 

quais se destacam uma maior acessibilidade a alimentos 

essenciais e saudáveis.  -----------------------------------------------  

2-Informar e Capacitar  ----------------------------------------------  
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Promover em articulação com os Serviços de Saúde a formação 

aos profissionais dos serviços de alimentação da Autarquia e 

das IPSS do Concelho:  -----------------------------------------------  

I. Envolver as Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS), no plano estratégico de alimentação saudável;  -------  

II. Promover a formação dos beneficiários do «Programa 

Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas 

(POAPMC)» no âmbito da estratégia da promoção da 

alimentação saudável;  ---------------------------------------------  

III. Colaborar na implementação dos projetos de luta contra a 

obesidade que venham a ser considerados pela Autarquia e 

ARSC como os mais adequados para a população do 

município, cumprindo os mesmos o «Modelo Integrado de 

Prevenção da Obesidade» (MIPO).  ------------------------------  

3-Promover e Desenvolver a Literacia em Saúde -----------------  

I. A participar nas campanhas de literacia em saúde 

promovidas pela DGS e ou ARS do Centro, ou da sua própria 

iniciativa em articulação com DGS e ARSC. Estas campanhas 

que se devem enfocar nos fatores de risco alimentar e visam 

melhorar os conhecimentos dos cidadãos e profissionais, que 

trabalham ou influenciam o consumo de alimentos, para as 

escolhas alimentares saudáveis;  ---------------------------------  

II.  Divulgar no mínimo 3 campanhas dedicadas à promoção da 
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alimentação saudável e atividade física alinhadas com as 

campanhas anuais que serão divulgadas nos órgãos de 

comunicação social nacional; utilizando a comunicação 

digital, painéis publicitários, vídeos do Ministério da Saúde 

e da ARSC para promover mensagens de qualidade sobre a 

alimentação e atividade física, devendo estas campanhas ser 

também divulgadas em espaços urbanos, em estabelecimentos 

da responsabilidade da Câmara Municipal, como escolas do 

primeiro ciclo de escolaridade, espaços desportivos,  

transportes públicos municipais entre outros; ------------------  

III. Incentivar os professores a divulgarem pelos alunos e 

encarregados de educação os conteúdos propostos nos 

manuais de boas práticas alimentares produzido pelo 

Programa Nacional de Promoção de Alimentação Saudável 

em articulação com a Direção Geral da Educação, aplicado 

através do projeto "lanches.come" da ARSC, assumindo 

quando necessário e possível, a replicação do material por 

todas as escolas sob a sua tutela.  --------------------------------  

4-Disponibilidade Alimentar  ----------------------------------------  

I. Aplicar as orientações propostas num manual de boas 

práticas alimentares a ser desenvolvido pelo Programa 

Nacional de Promoção de Alimentação Saudável em 

articulação com a Associação Nacional de Municípios, de 
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forma a promover a alimentação saudável nos coffee -break, 

de iniciativas da Câmara Municipal e restantes instituições 

públicas do município; --------------------------------------------  

II.  Sensibilizar os proprietários de espaços destinados à 

exploração de bares, cafetarias e bufetes dos edifícios da 

Autarquia para as determinações previstas no Despacho n.º 

11391/2017, de 19 de dezembro;  ---------------------------------  

III. Aplicar nas máquinas de venda automática (MVA) dos 

edifícios da Autarquia as determinações previstas no 

Despacho n.º 7516-A/2016, de 6 de junho, através da 

operacionalização do projeto "vending.saúde" da ARS do 

Centro; --------------------------------------------------------------  

IV. Disponibilizar pontos de água gratuita nos espaços 

públicos do Município e escolas do primeiro ciclo, 

divulgando pelas últimas as campanhas de consumo de água 

"Bebe+Água" e o movimento "baby no sugar", promovidas 

pela ARSC; ----------------------------------------------------------  

V. Contratualizar empresas de panificação que respeitem as 

metas propostas no projeto "pão.come" e que disponibilizem 

pão com teores de sal iguais ou inferiores a 0,8g por cada 

100g de pão, mediante previsão para o efeito a constar do 

caderno de encargos dos concursos de fornecimento de 

refeições escolares do primeiro ciclo de escolaridade e nos 
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refeitórios sob a sua tutela;  --------------------------------------  

VI. Promover iniciativas para consumo de fruta e produtos 

hortícolas frescos junto das escolas do primeiro ciclo de 

escolaridade;  -------------------------------------------------------  

VII. Sensibilizar em articulação com as Unidades de Saúde 

Pública do Concelho, os restaurantes do Município e 

restantes instituições produtoras de refeições para:  ----------  

a. A não colocação de saleiros nas mesas;  -------------------  

b. A redução do sal adicionado na sopa, de acordo com os 

objetivos determinados pelo Programa Nacional para a 

Promoção da Alimentação Saudável e com as metas 

propostas pelo projeto "sopa.come" da ARSC; ------------  

c. A controlar os compostos polares nos óleos de fritura na 

restauração sob a sua tutela através da implementação 

do projeto "oleovitae" da ARSC. ----------------------------  

5-Atividade Física ----------------------------------------------------  

Promover a prática de atividade f ísica, de acordo com o Plano 

de Ação Nacional para a Atividade Física, através do Despacho 

n.e 3632/2017, de 28 de abril, implementando entre outras 

iniciativas o projeto "salta.acorda" nas escolas do primeiro 

ciclo, e os projetos "Crescer káfora" e "Escola de Verão". Os 

referidos projetos deverão ser implementados em articulação 

com o Programa Regional para a Promoção da Atividade 



 

 
Ata  n . º    0 9  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    09 -0 5 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Física através das Unidades de Saúde Pública da ARSC. --------  

6-Identidade -----------------------------------------------------------  

Referência às marcas e logos das estratégias e projetos da s 

campanhas nacionais promovidas pelo SNS: Juntos Contra o 

Sal, Juntos Contra o Açúcar e Juntos pela Alimentação 

Saudável, e outras da ARSC, de acordo com os conteúdos 

referentes a iniciativas desenvolvidas no âmbito do presente 

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

7-Outras intervenções ------------------------------------------------  

Sem prejuízo do mencionado nos pontos anteriores, poderão ser 

incluídos outros projetos considerados de interesse pelos 

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

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

---------------(Responsabilidade da DGS; ARSC, IP)  ------------  

Comprometem-se a colaborar com a Câmara Municipal de 

Trancoso no sentido de disponibilizar conteúdos, bem como 

avaliar cientificamente as campanhas elaboradas pelo 

Município, no sentido do seu alinhamento com os programas 

prioritários da promoção da alimentação saudável e d a prática 

de atividade física, para além de promover um planeamento 

para a monitorização do seu impacto na saúde.  ------------------  

ARSC,IP: ------------------------------------------------------------  

1. Coordenar a implementação e avaliação dos projetos 



 

 
Ata  n . º    0 9  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    09 -0 5 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

"pão.come", "sopa.come" e "tãodoce.não", bem como 

das despesas decorrentes da avaliação analítica dos 

projetos referenciados;  --------------------------------------  

2. Colaborar na formação dirigida aos funcionários dos 

refeitórios de gestão municipal, no âmbito do Projeto 

"sopa.come"; --------------------------------------------------  

3. Capacitar os municípios para a implementação do 

projeto "vending.saúde" nas instalações sob a 

dependência da autarquia;  ----------------------------------  

4. Sensibilizar os munícipes, os funcionários da autarquia 

bem como a comunidade escolar sob a gestão municipal, 

para a importância do consumo de água, através da 

implementação da campanha de hidratação 

"Bebe+Água" e do movimento "baby no sugar";  ----------  

5. Colaborar nas ações de sensibilização, junto de todos 

os munícipes, em particular dos funcionários da 

autarquia e comunidade escolar sob gestão municipal, 

para o consumo de fruta e legumes e a redução da 

ingestão de açúcar e sal e gorduras saturadas; -----------  

6. Coordenar o projeto "oleovitae";  --------------------------  

7. Sensibilizar as crianças, professores e educadores, para 

a prática da atividade física;  -------------------------------  

8. Coordenar o projeto "salta.acorda", participar na 
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formação e avaliação dos projetos "Crescer Káfora" e 

"Escola de Verão".  -------------------------------------------  

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

---------------------- (Plano de Atividades)  --------------------------  

1. Comprometem-se os dois outorgantes a elaborar um Plano 

de Ação bienal, podendo o mesmo ser revisto e reformulado 

quando for considerado pertinente por alguma das partes.  -----  

2. O Plano de Atividades deverá ser elaborado por um grupo de 

trabalho integrando elementos representantes da ARSC e 

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

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

--------------------------- (Avaliação)  ---------------------------------  

Comprometem-se, a ARSC e a Câmara Municipal de Trancoso, 

a fazer a avaliação anual das atividades desenvolvidas, 

cabendo à ARSC dar conhecimento da monitorização analítica 

dos projetos em curso em que esta avaliação é determinante.  --  

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

------------------------ (Financiamento)  -----------------------------  

As despesas inerentes ao presente protocolo serão repartidas 

pelas entidades outorgantes, assegurando a ARSC o pagamento 

decorrente da implementação dos projetos que coordena, 

nomeadamente no que se refere à monitorização analítica, 

havendo o compromisso da Câmara Municipal de Trancoso de 
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participar financeiramente nas despesas decorrentes da 

logística e implementação de alguns dos referidos projetos, 

nomeadamente naqueles que venham a ser  implementados no 

ambiente escolar, (i.e. "tãodoce.não", "salta.acorda",  

"lanche.come", conta, peso e medida ou outros), ficando esta 

participação financeira sujeita à disponibilidade e orçamento, 

nos termos da legislação em vigor.  ---------------------------------  

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

---------------------- (Revisão e Vigência)  ---------------------------  

1. O presente Protocolo poderá ser revisto a qualquer momento 

por mútuo acordo das partes.  ---------------------------------------  

2. O presente Protocolo entrará em vigor na data da sua 

assinatura e terá a duração de dois anos, renovando-se 

automaticamente por iguais períodos se não for denunciado por 

qualquer das partes através de carta registada com aviso de 

receção e uma antecedência mínima de trinta dias.  --------------  

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

---------------------(Dúvidas e Omissões)  ---------------------------  

Todas as dúvidas e omissões do presente Protocolo serão 

resolvidas por acordo entre os outorgantes e nos termos da 

legislação em vigor.  --------------------------------------------------  

O presente protocolo foi lido, assinado e rubricado pelas 

Partes, tendo sido entregue um exemplar a cada um a delas.  ----  
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Pela Direção-Geral da Saúde, (Graça Freitas)  -------------------  

Pela Administração Regional de Saúde do Centro, (Rosa Reis 

Marques) ---------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, (Amílcar José 

Nunes Salvador) .”  ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de pro tocolo 

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

*A35*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

movimento anual da rede escolar para o ano letivo de 

2018/2019, referente à educação pré -escolar e do 1º ciclo do 

ensino básico:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara 

apresentou a proposta,  acerca do assunto referido em epígrafe , 

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

“À semelhança de anos anteriores, a DGESTE/Direção Geral 

dos Estabelecimentos Escolares do Centro, remeteu à Câmara 

Municipal de Trancoso, no passado di a 20 de abril, a proposta 

relativa à Rede Escolar concelhia, para 2018/2019, no que 

respeita à educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.  --  

Ora, atendendo ao facto da previsão de frequência de alunos, 

para o citado ano, quer na EB de Freches, quer n os jardins de 

infância de Freches, Palhais, Reboleiro e Rio de Mel, apontar 

para um acréscimo, ainda que modesto, daquele número de 

alunos, justifica-se, em nossa opinião, que estes 
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estabelecimentos escolares se mantenham em funcionamento no 

próximo ano letivo. Para além desta razão, importa igualmente 

referir que está prevista a conclusão e a entrada em 

funcionamento do Centro Escolar da Ribeirinha, apenas em 

novembro ou dezembro do corrente ano.  ---------------------------  

Assim, dado o circunstancialismo atrás descrito, proponho q ue 

a Câmara Municipal delibere que, no próximo ano letivo, se 

mantenha a rede escolar atualmente existente, devendo a 

mesma deliberação ser comunicada à DGESTE.”  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A36*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

elaboração de uma operação de reabilitação urbana e do 

respetivo programa estratégico:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a proposta,  acerca do assunto 

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

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

a) A Assembleia Municipal aprovou em 20/12/2015, sob 

proposta da Câmara Municipal, a Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Trancoso;  ----------------------  

b) O artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro,  

na sua redação atual, dispõe ‘no caso da aprovação da 

delimitação de uma área de reabilitação urbana não ter 
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lugar em simultâneo com a aprovação da operação de 

reabilitação urbana a desenvolver nessa área, aquela 

delimitação caduca se, no prazo de três anos, não for 

aprovada a correspondente operação de reabilitação ’; -------  

c) Se revela necessário , assim, impedir que tal facto ocorra, 

impõe-se por isso que seja tomada a decisão de realizar a 

mencionada operação de Reabilitação Urbana, de forma a 

proceder à reabilitação do património construído na área do 

Centro Histórico de Trancoso, à melhoria do ambiente 

urbano e qualificação dos espaços públicos, bem como o 

envolvimento e participação dos cidadãos na preservação 

dos bens patrimoniais em causa, consolidando, desta forma, 

os instrumentos essenciais à implementação da estratégia 

municipal para a reabilitação urbana da área em causa;  -----  

d) Neste âmbito, propõe-se a qualificação do Município de 

Trancoso, como entidade gestora de todas as operações de 

reabilitação urbana a promover na área citada;  ---------------  

e) O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, que se 

pretende desenvolver no âmbito da elaboração da operação 

de reabilitação urbana, visa prosseguir, entre outros, os 

seguintes objetivos:  ------------------------------------------------  

1-Apresentar as opções es tratégicas de reabilitação e de 

revitalização da ARU-CHT, compatíveis com as opções 
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de desenvolvimento do Município;  --------------------------  

2-Estabelecer o prazo de execução da reabilitação urbana;   

3-Definir as prioridades e especificar os objetivos a 

prosseguir na execução da  operação da reabilitação 

urbana; --------------------------------------------------------  

4-Estabelecer o programa da operação da reabilitação 

urbana, identificando as  ações estruturantes de 

reabilitação urbana a adotar, distinguindo, 

nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, as 

infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços 

urbanos e verdes de utilização coletiva e as atividades 

económicas;  ---------------------------------------------------  

5-Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação 

urbana e de execução da  respetiva operação de 

reabilitação. ---------------------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal a prove a elaboração 

de uma Operação de Reabilitação Urbana Sistemática 

destinada à área de delimitação urbana em causa, através de 

instrumento próprio, de acordo com os artigos 8 .º, n.º 3 e 17.º 

do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual 

redação, devendo igualmente ser elaborado o corresponde 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, nos termos do 

artigo 33.º do citado Decreto-Lei.”  --------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

*A37*  De seguida, foi presente o requerimento número 9 88 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 23 do passado mês 

de abril,  da Sociedade de Instrução e Recreio Cogulense , a 

solicitar a atribuição de um apoio financei ro, destinado à 

concretização do seu plano de atividades para o corrente ano . --  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A38*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 119 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 16 do passado mês 

de janeiro, da Associação “Amigos TTrancoso” ,  a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 3 .000€, 

destinado à concretização do seu plano de atividades para o 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A39*  De seguida, foi presente o requerimento número 187 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 19 do passado mês 

de janeiro, da Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, a 

solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no montante de 

30.000€, destinado a fazer face às despesas inerentes ao 
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funcionamento do ATL, em Freches e Cogula. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 25.450€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A40*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A41*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A42*  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:  


