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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 11 DE JULHO DE 2018. -----------------------  

*A1*  Aos 11 dias do mês de julho 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 27 

do passado mês de junho 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.  --------------------------------------------------------------  

*A4*  Tendo a mesma sido aprovada,  por maioria, em virtude de não 

ter participado na discussão e votação o senhor vereador João 

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

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

129, datado de 10 do corrente mês de julho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 761.832,29€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 189.679,67€.  ----------------  

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 / utilização.   

Ponto 3:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

informação técnica, relacionada com uma alteração ao 

Loteamento Municipal da Zona Industrial de Trancoso e 

referente ao lote número 8.  -------------------------------------  

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

de informação prévia referente à reconstrução e ampliação 

da Escola Primária de Falachos, destinando -a a Centro de 

Acolhimento e Lazer para Crianças e Jovens com Diversas 

Deficiências e sem Enquadramento Familiar.  ----------------  

Ponto 5:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 
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da delegação de competências, durante o mês de junho.  ----  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de prorrogação de prazo de execução da empreitada 

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

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

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

medição de trabalhos n.º  3, respeitante à empreitada 

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

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

Ponto 8: Análise, discussão e votação relat ivas ao auto de 

medição n.º  1, de trabalhos de erros e omissões, respeitante 

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

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

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição n.º  2, de trabalhos de erros e omissões, respeitante 

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

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

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

medição de trabalhos n.º  4, respeitante à empreitada 

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

Ponto 11: Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

de esclarecimento solicitado por um dos interessados no 

concurso para “Aquisição de Combustíveis Rodoviários”.  -  
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Ponto 12: Análise, discussão e votação relativas a pedido s de 

esclarecimentos e erros / omissões solicitados por 

interessados no concurso respeitante à empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso”.  ----------------------  

Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao alargamento do período de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, durante a Feira de São 

Bartolomeu 2018.  ------------------------------------------------  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

isenção de pagamento de taxas de licenciamento, durante a 

Feira de São Bartolomeu 2018.  --------------------------------  

Ponto 15:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação de um dia de comercialização destinado aos 

feirantes, durante o período da Feira de São Bartolomeu 

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

Ponto 16:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

fixação de preços de ingresso na Feira de São Bartolomeu 

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

Ponto 17:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de um fundo permanente, relacionado com as 

bilheteiras da Feira de São Bartolomeu 2018.  ---------------  

Ponto 18:  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

aquisição de um prédio urbano em Carigas.  ------------------  
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Ponto 19: Análise, discussão e votação relativas à atribuição 

à “Territórios do Côa – Associação de Desenvolvimento 

Regional” do montante inerente à comparticipação pública 

nacional destinada à execução de projetos / ações, no 

âmbito do PROVERE. -------------------------------------------  

Ponto 20: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor Presidente 

da Câmara para informar que a abertura oficial do Festival de 

Música no Castelo irá ter lugar, no próximo  dia 20 de julho,  

pelas 21 horas.  --------------------------------------------------------  

*A8*  De seguida, interveio a senhora vereadora Ana Luísa Couto 

para informar que na próxima sexta -feira, dia 13 de julho, no 

interior do Castelo de Trancoso, irá ocorrer um espetáculo de 

dança. Acrescentou que se trata de um p rojeto de Cultura em 

Rede das Beiras e Serra da Estrela.  ---------------------------------  

Seguidamente, usou da palavra o senhor vereador João 

Rodrigues para formular as seguintes questões:  -------------------  

‘Primeira: Os Vereadores do P.S.D chamaram a atenção para a 

situação que se vivia no ensino em Trancoso, nomeadamente 

o facto de a Escola Secundária não ter opções para todos os 

cursos, pedindo que fosse chamado à Câmara o Diretor da 
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Escola.  --------------------------------------------------------------  

Posteriormente, no discurso do 29 de Maio, este assunto 

voltou a ser aflorado. Ora, porque nada se fez, estamo s em 

condições de informar que há alunos que irão para Pinhel, 

Guarda e Fornos de Algodres, por falta de opções. O que 

pensa fazer o executivo? ------------------------------------------  

Segunda: Demos uma volta por Trancoso e constatámos o 

seguinte: diversas árvores secas no Largo da Feira; diver sas 

árvores no Parque e na Cidade, com ramos partidos de 

grande porte e ameaçando cair; falta de limpeza nas árvores 

com ramagem nos troncos. O que se vai fazer?  ----------------  

Como se vai resolver o problema dos troncos das árvores 

cortadas? -----------------------------------------------------------  

Terceira: É do conhecimento que, na Zona Industrial,  na 

propriedade dos “senhores Branquinhos” , as máquinas do 

empreiteiro da Estrada Chafariz do Vento  / Ecomarché 

realizaram trabalhos, no espaço compreendido dentro dos 

portões. A Câmara licenciou essas obras? De quem é a 

responsabilidade das mesmas? -----------------------------------  

Quarta: Todas as estradas do Concelho já estão limpas? ’  ------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que: ------  

●  No que diz respeito à primeira questão, relacionada com o 

ensino em Trancoso, comungava das preocupações dos senhores 
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vereados do PSD. Acrescentou que, previsivelmente no próximo 

dia 24 de julho, irá reunir o Conselho Municipal de Educação, 

onde este assunto será abordado e que se irá solicitar a presença 

do senhor Diretor da Escola , na próxima reunião do executivo 

municipal.  -------------------------------------------------------------  

●  Relativamente à segunda questão, referiu que a mesma era 

pertinente e que, por isso, estava grato aos senhores vereadores 

do PSD, pelo facto de a haverem suscitado. Acrescentou que se 

irá solicitar ao senhor Coordenador Municipal de Proteção Civil 

para avaliar e procurar resolver esta situação.  --------------------  

●  Quanto à terceira questão, disse que a Câmara Municipal não 

tem, rigorosamente, nada a ver com este assunto e que nunca 

poderia intervir em espaços privados.  ------------------------------  

●  No que diz respeito à quarta questão, relacionada com a 

limpeza de 10 metros nas bermas das estradas, referiu que a 

área concelhia havia sido dividida em 4 zonas, tendo sido 

lançados quatro procedimentos concursais, mas que a execução 

dos trabalhos, na área adjudicada à Piscotávora –  Associação de 

Produtores Florestais , estava, realmente, atrasada.  ---------------  

*A9*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  De 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 

conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 8/2012, de 

21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos fundos 
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disponíveis para o mês de junho 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 695.218,50€ .--------------------------------------------  

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

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

*A10*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 374 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

28 do passado mês de junho, de Dália de Jesus Maria Nobre 

Andrade, residente em Freches, a solicitar isenção de licença de 

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

Freches, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 286 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.  --------  

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 375 da Se cção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 28 do 

passado mês de junho, de Dália de Jesus Maria Nobre Andrade, 
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residente em Freches, a solicitar isenção de licença de 

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

Freches, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 298 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.  --------  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 385 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

2 do corrente mês de julho, de Joaquim José da Fonseca 

Maurício, residente em Pinhel, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na rua dos Cadoiços, em Póvoa do Concelho , inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 527 da Freguesia de Póvoa 

do Concelho, uma vez que a mesma foi construída antes da 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

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

*A13*  Análise, discussão e votação relativas a uma informação 

técnica, relacionada com uma alteração ao Loteamento 

Municipal da Zona Industrial de Trancoso e referente ao 
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lote número 8:  De seguida, foi presente informação prestada 

pelos serviços, acerca do assunto referido em epígrafe, que se 

transcreve 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 Maria Luísa Caldas Dias  e 

incidem no lote n.º  8, sito no lugar de “Crujeiro” , União das 

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

Maior.’  -----------------------------------------------------------------  

Em conformidade com a informação prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração solicitada ao 

alvará de loteamento, devendo cumprir -se os formalismos 

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

*A14*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

informação prévia referente à reconstrução e ampliação da 

Escola Primária de Falachos, destinando-a a Centro de 

Acolhimento e Lazer para Crianças e Jovens com Diversas 

Deficiências e sem Enquadramento Familiar:  Seguidamente, 

foi presente o requerimento número 390 da Secção de Obras 
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Particulares que deu entrada nesta Câmara em 4 do corrente 

mês de julho, da Associação de Educação e Desenvolvimento 

Social,  com sede no Porto, a solicitar informação prévia, 

referente à reconstrução e ampliação da Escola Primária de 

Falachos, destinando-a a Centro de Acolhimento e Lazer para 

Crianças e Jovens com Diversas Deficiências e sem 

Enquadramento Familiar.  --------------------------------------------  

Acerca deste assunto, foi presente informação, prestada pelos 

serviços técnicos, que se transcreve na íntegra:  -------------------  

‘Trata o presente processo do pedido de informação prévia 

referente à reconstrução e ampliação da Escola Primária de 

Falachos, com alteração de uso para "Centro de Acolhimento e 

Lazer para Crianças e Jovens com Diversas Def iciências e sem 

Enquadramento Familiar".  ------------------------------------------  

Analisada a proposta apresentada , verifica-se que se pretende 

reabilitar o edifício da Escola Primária de Falachos e 

construir a ampliação de um novo corpo. Dos dados 

apresentados, conclui-se que a intervenção em causa resultará 

numa área total de implantação de 356,854 m2, uma área bruta 

de construção de 566,965 m2 e um número total de pisos de 2. 

O terreno alvo de intervenção localiza -se em zona urbana, 

assim definida no Plano Diretor Municipal de Trancoso 

(P.D.M.). ---------------------------------------------------------------  
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À luz do regime de edificabilidade definido no P.D.M. , para a 

zona urbana em causa, o coeficiente de ocupação do solo 

(C.O.S.) é de 0,25 e o índice de utilização do solo (I.U.S.) é de 

0,50, pelo que, de acordo com a área de terreno apresentada 

(1440,00 m2), a construção total poderia ter no máximo 360,00 

m2 de área de implantação e 720,00 m2 de área bruta de 

construção. Ainda de acordo com o mesmo regime de 

edificabilidade, a altura máxima da construção permitida seria 

6,50 m, correspondente a 2 pisos.  ----------------------------------  

Assim, face à informação disponibilizada (área de implantação 

de 356,854 m2, área bruta de construção de 566,965 m2 e 

número total de pisos 2) , a presente pretensão cumpre com as 

regras urbanísticas constantes do P.D.M. , desde que os 2 pisos 

propostos não excedam a altura total de 6,50  m. -----------------  

Alerta-se que esta conformidade não dispensa o cumprimento 

da legislação específica para a utilização pretendida e de outra 

legislação conexa.  ----------------------------------------------------  

Ainda tendo em consideração a utilização pretendida, e de 

acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 

14 de março, com ulteriores alterações, em procedimento 

subsequente serão necessários os pareceres favoráveis das 

entidades competentes, nomeadamente do Instituto de 

Segurança Social I.P., da Autoridade Naciona l de Proteção 



 

 
Ata  n . º    1 3  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    11 -0 7 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Civil e da Autoridade de Saúde.  ------------------------------------  

De acordo com o disposto na Secção I do Capitulo II do 

Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com ulteriores 

alterações (R.J.U.E.), fica a realização da operação 

urbanística projetada sujeita ao procedimen to de Licença 

Administrativa como forma de controlo prévio.  -------------------  

Embora o requerente não seja o leg ítimo proprietário do artigo 

alvo da intervenção, uma vez que o mesmo é pertença do 

Município, foi apresentado Contrato de Comodato entre a 

Câmara Municipal de Trancoso e o requerente. Neste sentido e 

de acordo com o disposto nos n.os  3 e 4 do artigo 14.º do 

R.J.U.E., deverá a  Câmara Municipal tomar conhecimento da 

abertura do procedimento. ’  -----------------------------------------  

Em conformidade com a informação prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou, por maioria, emitir informação 

prévia favorável, condicionada à observância dos 

condicionalismos aí apresentados.  ---------------------------------  

Os senhores vereadores do PSD votaram contra, tendo 

apresentado uma declaração de voto. Também os senhores 

vereadores do PS apresentaram uma declaração de voto.  ------  

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

‘Os vereadores do PSD concordam com a construção do Centro 

de Acolhimento e Lazer para Crianças e Jovens com Diversas 
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Deficiências e sem Enquadramento Familiar, mas, atende ndo à 

pouca informação que é disponibilizada pela requerente, 

quanto ao montante de investimento a realizar e ainda ao facto 

de, no contrato de comodato, se referir, numa das suas 

cláusulas que o Municipio de Trancoso poderá, posteriormente, 

ter de indemnizar a requerente pelas benfeitorias realizadas, 

votamos contra, propondo que a requerente seja convidada a 

prestar os esclarecimentos devidos e a acordar com o 

Município alteração da cláusula que prevê a indemnização.’  ---  

--------------------Declaração de Voto do PS -----------------------  

‘Os membros do Partido Socialista no executivo municipal 

votam a favor do parecer favorável proposto na informação dos 

serviços técnicos de obras particulares ao pedido de 

informação prévia apresentado pela Associação de Educação e 

Desenvolvimento Social, relativo à reconstrução e ampliação 

da Escola Primária de Falachos, destinando-a a Centro de 

Acolhimento e Lazer para Crianças e Jovens com Diversas 

Deficiências e sem Enquadramento Familiar, porquanto:  -------  

1 - se trata apenas do pedido de informação prévia que, neste 

momento, visa, unicamente, avaliar a viabilidade de realizar 

determinada operação urbanística naquele local, em 

conformidade com o previsto nos n. os  1 e 4 do artigo 14.º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16-12-1999; ----------------------------  
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2 - o projeto será apresentado, apreciado pelos serviços 

técnicos e sujeito a aprovação deste órgão, em momento 

próprio; ----------------------------------------------------------------  

3 - o presente pedido de informação prévia apenas dá 

sequência ao previsto no protocolo de cedência , estabelecido 

entre esta Câmara Municipal e aquela Associação, que foi 

aprovado, por unanimidade, na reunião de Câmara de 25 de 

março de 2015;  -------------------------------------------------------  

4 - o objetivo das obras a realizar, a concretizar -se, está de 

acordo com o fim que presidiu à cedência daquele imóvel e que 

consta do protocolo já referido;  ------------------------------------  

5 - o investimento subjacente ao projeto, cujo montante ainda 

se desconhece, é do interesse municipal e local. ’  ----------------  

*A15*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

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

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:  -------------------------------------------------------------  
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Licenças: --------------------------------------------------------------  

Legalização de uma habitação, em nome de Cabeça de Casal 

da Herança de António Manuel Anciães de Aguiar, sita no 

lugar de Ferreiro, em Reboleiro; ------------------------------  

Construção de uma habitação, n .º 12, em nome de Carlos 

Alberto Ribeiro Folhinha, sita no lugar de Outeiros, em 

Moimentinha; ----------------------------------------------------  

Legalização de uma habitação, em nome de José Almeida da 

Costa, sita na Avenida de São Martinho, em Vila Franca 

das Naves; --------------------------------------------------------  

Construção de uma habitação, n .º 13, em nome de Vítor 

Alexandre Monteiro Pinto, sita no lugar de Outeiro, em 

Moimentinha.  ----------------------------------------------------  

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

Habitação, n.º 17, em nome de Tiago Daniel Garcia dos 

Santos Rosa Capelão, sita no lugar de Tapada - 

Loteamento Fonte da Vide, em Trancoso; --------------------  

Habitação, n.º 18, em nome de José Almeida da Costa , sita 

na Avenida de São Martinho, em Vila Franca das Naves.  --  

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 
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I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto,  

subdelegadas no senhor vereador Eduardo Pinto.  ---------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

prorrogação de prazo de execução da empreitada 

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

Chafariz do Vento”:  Seguidamente, foi presente informação 

prestada pelos serviços, acerca do assunto referido em ep ígrafe, 

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

‘A obra em epígrafe tem um prazo de execução de 90 dias, 

tendo o prazo para execução da empreitada começado a contar 

a partir do dia 03 de abril de 2018.  --------------------------------  

O prazo para execução da empreitada termina no dia 02 de 

julho de 2018. ---------------------------------------------------------  

O adjudicatário vem, agora, solicitar uma prorrogação até 20 

de julho de 2018, isto é, de 18 dias, baseando -se na dificuldade 

de execução dos trabalhos de pavimentação às sextas -feiras, 

dado o trânsito que utiliza a via, pelo atraso na autorizaç ão 

por parte da DRCC para os trabalhos localizados na área de 

proteção da Zona da Batalha de Trancoso e por terem 

acontecido, na empreitada, trabalhos de suprimento de Erros e 

Omissões.  --------------------------------------------------------------  

As situações passíveis de prorrogação do prazo de execução de 

obras encontram-se contempladas nos artigos 361.º,  n.º 3, 
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374.º e 377.º do Código dos Contratos Públicos.  -----------------  

Quando o atraso da empreitada é da responsabilidade do 

empreiteiro, este fica sujeito às penalizações legais e 

contratuais (artigo 403.º do Código dos Contr atos Públicos).  --  

Estes serviços não veem nenhum inconveniente na pretensão 

apresentada pelo adjudicatário.  ------------------------------------  

O adjudicatário da empreitada da obra em epígrafe apresent ou 

novo Plano de Trabalhos, de acordo com a nova 

calendarização, que deverá ser aprovado , caso seja concedida 

a prorrogação de prazo solicitada.  ---------------------------------  

Quanto à competência para aprovar a referida prorrogação, 

convirá referir que o prazo de execução inicial foi aprovado no 

ato de adjudicação, pelo órgão competente para a decisão de 

contratar. Assim, a competência para decidir a prorrogação 

caberá também ao órgão competente para a decisão de 

contratar.’  -------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Considerando o teor da informação e tendo em vista evitar a 

interrupção dos trabalhos, bem como a urgência na conclusão 

da empreitada, aprovo ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a prorrogação do  

prazo de execução dos trabalhos, pelo período solicitado. 

Mais, aprovo o novo Plano de Trabalhos apres entado, de 
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acordo com a nova calendarização.  --------------------------------  

Determino, ainda, que este despacho seja presente à próxima 

reunião da Câmara Municipal para ratificação. ’  -----------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho 

do senhor Presidente da Câmara, de 29/06/2018, aprovando a 

prorrogação do prazo de execução da empreitada, pelo período 

de 18 dias e aprovando, ainda, o novo plano de trabalhos . -----  

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

trabalhos n.º 3, respeitante à 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, 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 11.126,17€, 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 11.126,17€.  --------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas ao aut o de medição n.º  

1, de trabalhos de erros e omissões, respeitante à empreitada 

“Reparação e Beneficiação da E. N. 226: Trancoso - 
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Chafariz do Vento”:  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 valor de 1.761,98€, 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 1.761,98€.  ---------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas ao auto  de medição n.º  

2, de trabalhos de erros e omissões, respeitante à 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, 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 4.376,50€, 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 4.376,50€.  ---------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas ao auto  de medição de 

trabalhos n.º 4, respeitante à empreitada “Construção do 
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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 valor de 67.878,26€, 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 67.878,26€.  --------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

esclarecimento solicitado por um dos interessados no 

concurso para “Aquisição de Combustíveis Rodoviários”:  De 

seguida, foi presente um esclarecimento do júri a um pedido 

formulado por um dos interessados, acerca do assunto referido 

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

‘Foi apresentado um pedido de esclarecimento por parte de um 

dos interessados ao concurso acima referido e que foi o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------  

1 - Petrogal, S.A.  -----------------------------------------------------  

A questão formulada foi a seguinte:  --------------------------------  

De acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 4.º do 

caderno de encargos, o fornecedor contratado ficará obrigado 

a faturar os combustíveis , mediante a média dos preços DGEG 
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nacionais. Ora, estes preços consideram a média dos preços de 

todos os operadores e não apenas do fornecedor, não sendo  

possíveis automatizar nos sistemas de faturação.  ----------------  

Os fornecimentos realizados através de cartão frota são 

faturados pelos preços de referência semanais de cada 

operador para fornecimentos , através de cartão frota e a 

granel.  -----------------------------------------------------------------  

Assim, agradecemos que seja esclarecido quais os preços que 

deverão ser apresentados na proposta e considerados para 

efeito de faturação.  ---------------------------------------------------  

Resposta:  Entende o júri que o preço a considerar será o  que 

estiver em vigor, no ato de abastecimento no posto. ’  ------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Verificados os requisitos  previstos no n.º 3 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determino a aprovação do 

relatório do júri respeitante  ao esclarecimento solicitado no 

âmbito do presente concurso, devendo este despacho ser objeto 

de ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal. ’ -----  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara, de 06/07/2018, aprovando o relatório 

de resposta ao esclarecimento solicitado, elaborado pelo júr i  

do procedimento. -----------------------------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas a pedidos de 
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esclarecimentos e erros / omissões solicitados por 

interessados no concurso respeitante à empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso”:  Seguidamente, foi 

presente informação do setor de acompanhamento e fiscalização 

de obras municipais, acerca do assunto referido em epígrafe , 

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

‘Ao abrigo do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos, 

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

ulteriores alterações, dois dos interessados apresentaram 

pedidos de esclarecimentos, erros e omissões, tendo os mesmos 

sido canalizados para a equipa projetista.  ------------------------  

Analisada a resposta desta, existem alterações nos aspetos 

fundamentais das peças de procedimento, pelo que o órgão 

competente para a decisão de contratar deve pronunciar -se 

sobre os esclarecimentos, erros e omissões identificados pelo 

interessado.  -----------------------------------------------------------  

De acordo com o n.º 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos 

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

janeiro e ulteriores alterações, o prazo fixado para a 

apresentação das propostas deve ser prorrogado, no mínimo, 

por período equivalente ao tempo decorrido desde o início 

daquele prazo até à publicitação da decisão sobre os mesmos. 

De acordo com o n.º 4 do artigo 64.º do Código dos Contratos 
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Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro e ulteriores alterações, as decisões de prorrogação 

cabem ao órgão competente para a decisão de contratar e 

devem ser juntas às peças  do procedimento e notificadas a 

todos os interessados que as tenham adquirido, publicando -se, 

imediatamente, aviso daquelas decisões, no Diário da 

República, através de anúncio , conforme modelo aprovado por 

portaria dos ministros responsáveis pela edição do Diário da 

República e pelas áreas das finanças e das obras públicas.  -----  

Anexa-se a lista de medições, a qual deverá ser rubricada pelos 

elementos do órgão competente para a decisão de contratar.  ---  

--Resposta aos esclarecimentos, erros e omissões apresentad os   

--------"Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso" -------  

Foram apresentados pedidos de esclarecimentos / erros e 

omissões, por parte de António Saraiva e Filhos, Lda. e 

Biosfera - Construções Unipessoal, Lda. . -------------------------  

Após análise cuidada sobre os erros e omiss ões apresentados, o 

Júri deliberou, por unanimidade, o seguinte:  ---------------------  

CONCORRENTE: António Saraiva e Filhos, Lda. .  --------------  

Esclarecimento n.º 1  -------------------------------------------------  

Artigo 5.7.1.1 - Este tipo de cabo não está designado nos 

desenhos.  --------------------------------------------------------------  

Resposta:  Este lapso aconteceu por esta folha de cálculo ter as 
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duas soluções possíveis para os esgotos, solução com descarga 

gravítica para a estação existente , na atual zona industrial e 

solução com a estação elevatória a construir , na nova zona 

empresarial. Com a definição da solução final aceite pela 

CMT, a segunda atrás referida, permaneceram os itens 

referentes à mesma. --------------------------------------------------  

Esclarecimento n.º  2  -------------------------------------------------  

Artigo 5.8.7 - No desenho, está mencionado que este cabo é 

400mm. No entanto, no mapa de trabalhos, está referido 

250mm. Qual deve ser tido em conta?  ------------------------------  

Resposta:  Deverá ser eliminado o item 5.8.7.  ---------------------  

Este lapso aconteceu por esta folha de cálculo ter as duas 

soluções possíveis para os esgotos, solução com descarga 

gravítica para a estação existente , na atual zona industrial e 

solução com a estação elevatória a construi r, na nova zona 

empresarial. Este item dizia respeito à ligação da rede de 

esgotos da nova zona empresarial à estação elevatória da zona 

industrial existente . Como a solução adotada não foi essa, este 

item deverá ser excluído.  --------------------------------------------  

Esclarecimento n.º  3  -------------------------------------------------  

Artigo 5.10.1.14 - Não é possível identificar este trabalho, nos 

desenhos enviados.  ---------------------------------------------------  

Resposta:  Este trabalho está patente na folha n.º 05.01.00 da 



 

 
Ata  n . º    1 3  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    11 -0 7 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Rede de drenagem de esgotos, parte integrante do ficheiro 

TRA-04_2016-5_1-Planta E.DWF, no qual existe a 

representação da ligação da estação elevatória E.E. 1 (CX8), a 

caixa de visita CX3, numa extensão medida em projeção 

vertical e roços retilíneos de 121,70m e a ligação da estação 

elevatória E.E. (CX7) à primeira caixa da rede pública 

existente, a aproximadamente 400m (para norte) da localização 

da E.E.. Neste contexto e para salvaguardar qualquer possível 

contorno adicional da tubagem, foram considerados para a 

medição 535,0m em vez dos 421,7m reais , medidos em projeção 

vertical e em roços retos.  --------------------------------------------  

Esclarecimento N.º 4  -------------------------------------------------  

Artigo 7.2.7 e Artigo 7.3 - Estes artigos têm praticamente o 

mesmo descritivo. No entanto, não existem desenhos onde se 

consigam identificar os trabalhos em causa, além do 

mencionado, o artigo 7.3, surge com 2 V.G, a que se refere?  ---  

Resposta:  Deve o instalador verificar , em obra, a necessidade 

destes ajustes.  ---------------------------------------------------------  

É apenas uma salvaguarda, caso existam instalações não 

cadastradas nos subsolos e com necessidade de ser ajustadas.  -  

Esclarecimento N.º 5  -------------------------------------------------  

Após análise ao local da obra, é percetível a existência d e 

linhas de alta tensão, estas são para passar a subterrâneas e 
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este trabalho é para ser quantificado na empreitada em causa?  

Se sim, aguardamos o envio da descrição dos trabalhos a 

executar, devidamente quantificados.  ------------------------------  

Resposta:  Não, as linhas de alta tensão são para se manter 

como estão.  ------------------------------------------------------------  

Esclarecimento N.º 6  -------------------------------------------------  

Artigo 8.12 - Não é possível quantificar o trabalho em causa, 

pois não está devidamente descrito e quantificado.  --------------  

Resposta:  Deve ser contactado o proprietário das 

infraestruturas existentes, o qual fornecerá o custo do desvio 

destas infraestruturas. -----------------------------------------------  

Apenas vamos deixar as redes de tubagem para que o 

proprietário das linhas possa passar as mesmas para 

subterrâneo.  -----------------------------------------------------------  

Esse trabalho terá de ser pago e tem de ser realizado pelo 

proprietário das linhas.  ----------------------------------------------  

CONCORRENTE: Biosfera - Construções Unipessoal, Lda. .  ---  

Esclarecimento N.º 1  -------------------------------------------------  

Qual o valor que prevalece: 300 dias do modelo de anúncio ou 

12 meses do caderno de encargos.  ----------------------------------  

Resposta:  O prazo de execução a considerar é de 12 meses.  ----  

O orçamento foi trabalhado com alguma folga, pelo que o valor 

base não se altera. ----------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 3  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    11 -0 7 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

O prazo está suspenso, desde o dia 10 de julho , até a 

publicação da decisão agora tomada pelo júri.  -------------------  

O prazo limite para apresentação de propostas passa a ser o 

dia 7 de agosto, até às 23.59 horas.’  -------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o relatório de resposta 

aos esclarecimentos e erros / omissões solicitados, elaborado 

pelo júri do procedimento , cumprindo-se os formalismos 

legais subsequentes, aí referidos. ----------------------------------  

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

alargamento do período de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, durante a Feira de São 

Bartolomeu 2018:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘O Município de Trancoso irá, conjuntamente com a 

AENEBEIRA, promover, no próximo mês de agosto, de 10 a 19, 

mais uma edição da Feira de São Bartolomeu.  --------------------  

Ora, trata-se de um Evento de referência em toda a região, 

quer pela qualidade e dimensão do espaç o da feira, quer pelo 

número de pessoas que, em regra, visitam e permanecem em 

Trancoso, durante aquele período. De facto, a Feira de São 

Bartolomeu é, hoje, reconhecidamente, um cartaz turístico que 

promove e divulga o nome de Trancoso, por toda a região,  



 

 
Ata  n . º    1 3  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    11 -0 7 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

atraindo inúmeras pessoas a este concelho.  -----------------------  

Importa, por isso, continuar a reforçar e consolidar o estatuto 

desta feira, dado o impacto da mesma, na economia local e 

regional. Assim, reconhecendo o interesse do Município, bem 

como o interesse dos comerciantes envolvidos, proponho que a 

Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições 

constantes do Regulamento dos Períodos de Abertura e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e da 

Prestação de Serviços do Município de Trancoso, a título 

excecional, proceder ao alargamento do período de 

funcionamento dos estabelecimentos de café, cafetaria, 

cervejarias, pastelarias, restaurantes, pizarias, tabernas, casas 

de pasto, bares, pubs e outros identificados no n .º 3 do artigo 

4.º do citado Regulamento, até às 4 horas, a vigorar durante o 

período de 10 a 19 de Agosto. ’  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A24*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à isenção 

de pagamento de taxas de licenciamento, durante a Feira de 

São Bartolomeu 2018:  Seguidamente, o senhor Presidente da 

Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a 

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

‘O Município de Trancoso irá, conjuntamente com a 
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AENEBEIRA, promover, no próximo mês de agosto, de 10 a 19, 

mais uma edição da Feira de São Bartolomeu.  --------------------  

Ora, face à circunstância deste Município ser coorganizador do 

referido Evento e atendendo à importância estratégica que o 

mesmo representa para a economia local e regional, ent endo 

que a Autarquia deve criar condições facilitadoras e 

incentivadoras à participação na citada feira, quer dos agentes 

de diversão, quer de outros agentes económicos ou 

associativos, sob pena de os mesmos não estarem presentes, 

comprometendo, assim, o sucesso da própria feira. Entendo, 

assim, que um certame, como a Feira da São Bartolomeu, só 

poderá atrair gente e, consequentemente, impulsionar toda a 

economia local, se puder oferecer, a quem nos visita, um 

conjunto de divertimentos e diversões, para alé m do setor 

ligado à gastronomia, representado pelas tasquinhas e 

restaurantes. Desta forma, revela-se absolutamente 

fundamental garantir a presença dos referidos agentes, na 

próxima edição da Feira de São Bartolomeu. Ora, para 

assegurar tal presença, importa, igualmente, garantir que os 

mesmos não tenham que suportar quaisquer tipos de taxas ou 

licenças municipais, mesmo que tal signifique a perda de uma 

receita eventual, avaliada, previsivelmente, em dois mil euros.   

Assim, tendo a próxima Feira de São Bar tolomeu um bom 
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programa de animação musical, uma significativa mostra das 

atividades económicas locais e regionais, a presença de 

diversos equipamentos de diversão, bem como de uma 

importante oferta gastronómica, garantida através das 

tasquinhas e restaurantes ali presentes, tal permitirá atrair a 

Trancoso milhares de pessoas e, com isso, trazer riqueza e 

dinamismo ao concelho, pelo que proponho que a Câmara 

Municipal delibere, por todas as razões já expostas, não 

proceder à cobrança de quaisquer taxas ou l icenças 

municipais, relativamente às atividades referidas na presente 

proposta.’  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A25*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de um dia de comercialização destinado aos feirantes, 

durante o período da Feira de São Bartolomeu 2018:  De 

seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘Considerando que a Feira de S. Bartolomeu se realiza de 10 a 

19 de agosto de 2018;  ------------------------------------------------  

Considerando ser habitual permitir a comercialização de mais 

um dia aos feirantes habituais do mercado semanal, durante o 
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decurso da Feira de S. Bartolomeu;  --------------------------------  

Proponho que seja concedido comercializar, aos feirantes  

habituais do mercado semanal, no dia 11 de agosto de 2018, 

para além dos mercados semanais de 10 e 17 do mesmo mês. ’  --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A26*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à  fixação 

de preços de ingresso na Feira de São Bartolomeu 2018:  

Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘Considerando que a Feira de São Bartolomeu, a realiza r de 10 

a 19 de agosto de 2018, é o principal e mais consagrado evento 

anual promovido pelo Município, aquele que maior impacto 

económico produz na economia local e o que mais projeta e 

divulga o nome de Trancoso e dos seus produtos;  ----------------  

Considerando que, para manter o nível de qualidade do evento 

e a sua atractibilidade para os diversos agentes económicos 

que nele vêm participando, bem como para o público que se 

pretende atrair, é necessário que o Município continue a 

promover, no período da Feira, um conjunto de espetáculos 

com artistas de renome e cuja participação contribua para 

revitalizar e consolidar o prestígio deste evento secular;  -------  
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Considerando que as despesas associadas a esta Feira 

implicam um investimento considerável do Município, entendo 

que deverá proceder-se à recolha de receita oriunda da venda 

de bilhetes de ingresso , em alguns dos dias de feira.  ------------  

Assim, proponho que a Câmara aprove a cobrança de bilhete 

de ingresso, bem como o preço, nos seguintes dias:  --------------  

- Dia 10 - 2,50€ a entrada;  ---------------------------------------  

- Dia 11 - 3,00€ a entrada;  ---------------------------------------  

- Dia 14 - 2,50€  a entrada; ---------------------------------------  

- Dia 16 - 2,50€ a entrada;  ---------------------------------------  

- Dia 17 - 2,50€ a entrada;  ---------------------------------------  

- Dia 18 - 2,50€ a entrada .  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A27*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de um fundo permanente, relacionado com as 

bilheteiras da Feira de São Bartolomeu 2018:  De seguida, o 

senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em 

epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra:  ---  

‘A Feira de S. Bartolomeu que decorrerá entre os dias 10 e 19 

de agosto próximos é, inquestionavelmente, uma referência 

regional e um marco da atividade económica e cultural, com 

um forte impacto no concelho, atraindo milhares de visitantes e 
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mobilizando os agentes económicos.  -------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, em parceria com a 

AENEBeira - Associação Empresarial do Nordeste da Beira, na 

qualidade de entidades organizadoras do evento, desenvolvem 

os procedimentos necessários  à implementação das diversas 

atividades previstas.  -------------------------------------------------  

Neste contexto e no âmbito da definição de repartição de 

responsabilidades na organização da Feira, compete à Câmara 

assegurar as condições necessárias à concretização da 

cobrança da receita de bilheteira, pelo que se torna 

imprescindível a existência de um Fundo Permanente de Caixa, 

constituído essencialmente por moedas, permitindo, deste 

modo, a realização de trocos na cobrança de bilhetes. Este 

Fundo Permanente de Caixa terá a duração limitada ao 

período de realização da Feira de S. Bartolomeu, constituindo -

se no dia 10, com a entrega do valor aprovado no âmbito desta 

deliberação, pela Tesoureira Municipal ao responsável pela 

gestão do referido Fundo, extinguindo -se o mesmo no primeiro  

dia útil imediatamente seguinte à última cobrança de 

bilheteira, ou seja, no dia 20 de agosto, com a restituição do 

valor integral do Fundo, na Tesouraria do Município, 

destinando-se o mesmo, exclusivamente, ao fim atrás descrito, 

não podendo ser utilizado para outros fins . -----------------------  
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Mais se propõe que o referido Fundo seja constituído no valor 

de 2.000,00 euros (dois mil euros) e que seja designado como 

responsável pela sua gestão o Técnico Superior António José 

Ramos Sobral.’  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

de um prédio urbano em Carigas:  Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto referido em epígrafe, 

apresentou a proposta que se transcreve na ín tegra: --------------  

‘Uma grande parte das localidades do concelho de Trancoso 

dispõe de um edifício que serve de apoio às suas populações, 

nomeadamente para o desenvolvimento de atividades lúdicas e 

culturais, bem como para apoio às festividades realizadas ao 

longo do ano. É de todo importante a existência de um espaço 

onde as pessoas se possam encontrar, partilhar experiências e 

confraternizar de forma assídua. A existência de um lugar onde 

possam ser desenvolvidas tais atividades, bem como o seu 

encontro e confraternização, permite uma melhoria substancial 

da qualidade de vida das populações locais.  ----------------------  

Acontece que a localidade das Carigas não possui nenhum 

edifício que reúna condições para albergar o que atrás foi 

referido. ---------------------------------------------------------------  
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Neste sentido, foram realizadas diligências,  tendo-se concluído 

que existe, na referida localidade , um edifício que o Executivo 

Municipal entende ser adequado para o efeito. Contactado o 

seu dono, verificou-se que o mesmo está disponível para o 

vender, havendo mesmo, entre o Município de Trancoso e o 

proprietário, um acordo para proceder à compra e venda do 

mesmo. -----------------------------------------------------------------  

Assim, face ao exposto e no âmbito das minhas competências, 

determino que a Câmara Municipal proceda à aquisição do 

referido prédio urbano, com o artigo matricial número 317, da 

União de Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, pelo valor 

de 4.999,00€, a José Bernardino Gomes, casado com Maria 

Teresa Caetano Lourenço, no regime de comunhão geral de 

bens.  -------------------------------------------------------------------  

Proponho que me sejam concedidos poderes para outorgar a 

respetiva escritura de compra e venda.  ----------------------------  

À contabilidade para cabimentar’  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para outorgar a referida escritura de 

compra e venda.  ------------------------------------------------------  

*A29*  Análise, discussão e votação relativas à atribuição à 

“Territórios do Côa – Associação de Desenvolvimento 

Regional” do montante inerente à comparticipação pública 
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nacional destinada à execução de projetos / ações, no âmbito 

do PROVERE:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara,  

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

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

‘”A Territórios do Côa é a Associação de Desenvolvimento 

Regional, com sede em Almeida, que representa a marca 

regional 'Vale do Côa'. É a entidade responsável por gerir e 

coordenar a Estratégia de Eficiência Coletiv a (EEC) PROVERE 

- Turismo e Património no Vale do Côa, assumindo a 

responsabilidade de Líder do Consórcio. Tem como objeto o 

desenvolvimento regional sustentável e participado e a 

melhoria das condições sociais, culturais e materiais da vida 

das comunidades e áreas abrangidas, recorrendo a todas as 

iniciativas consideradas úteis à sua prossecução, tais como a 

conceção e execução de estratégias, de planos e de projetos de 

desenvolvimento de base territorial."  ------------------------------  

O Município de Trancoso aprovou a adesão àquela Associação,  

em reunião de Câmara, tomada em 28 -set-2010.------------------  

A proposta de adesão foi objeto de análise, discussão e 

votação, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Trancoso de 30-set-2010, vindo a ser aprovada.  ------------------  

A proposta de estatutos da "Território s do Côa - Associação de 

Desenvolvimento Regional" foi objeto de análise, discussão e 
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votação, em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Trancoso de 27-dez-2010, vindo a ser aprovada.  -----------------  

No ano de 2017, aquela Associação prosseguiu a execução da 

EEC PROVERE Turismo e Património no Vale do Côa , levando 

a cabo um conjunto de ações , tendo em vista uma estratégia de 

continuidade na divulgação e promoção do Território,  

incluindo do concelho de Trancoso, executando projetos 

aprovados no novo quadro comunitário  Portugal2020.  ----------  

Assim, no cumprimento das responsabilidades que cabem ao 

Município, enquanto Parceiro daquela Associação e 

cobeneficiário dos projetos e ações executadas,  ------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere atribuir à 

"Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento 

Regional" o valor de 4.500€, como comparticipação do 

Município de Trancoso, no valor da comparticipação pública 

nacional relativa aos projetos  /  ações executados com impacto 

no concelho e dos quais o Município é beneficiário. ’  ------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, atribuindo à “Territórios do Côa –  Associação de 

Desenvolvimento Regional” o valor de 4.500€.  ------------------  

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

*A30*  Seguidamente, foi presente o despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara que se transcreve na íntegra para 
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ratificação: ------------------------------------------------------------  

‘No âmbito do Convívio Nacional e Internacional de Dadores 

de Sangue, no dia 16 de junho, determino a oferta de 1200 

Sacos Plásticos Pequenos, 60 Sacos Plásticos Grandes e 60 

livros "História de Trancoso em Banda Desenhada. ’  ------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 28/06/2018, relativo à oferta de 

material.  ---------------------------------------------------------------  

*A31*  De seguida, foi presente o despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara que se transcreve na íntegra  para 

ratificação: ------------------------------------------------------------  

‘No âmbito de um Passeio Internacional de Automóveis Antigos 

e Clássicos, a realizar em Trancoso, no dia 30 de junho, 

determino a oferta de 150 Sacos. ’  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 29/06/2018, relativo à oferta de 

material.  ---------------------------------------------------------------  

*A32*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1 577 da 

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

de junho, do Centro Social e Paroquial de Trancoso , a solicitar 

o transporte das crianças inscritas no A.T.L. para  a escola que 

frequentam e vice-versa. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou facultar, gratuitamente, o 



 

 
Ata  n . º    1 3  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    11 -0 7 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

transporte solicitado. ------------------------------------------------  

*A33*  De seguida, foi presente o requerimento número 1 758 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 6 do corrente mês 

de julho, da Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca 

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

montante de 50.000€, destinado à concretização do seu plano de 

atividades, para a época desportiva 2018/2019 . -------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um  apoio financeiro, 

no montante de 40.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A34*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1760 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 6 do corrente mês 

de julho, do Grupo Desportivo de Trancoso , a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de 60 .000€, 

destinado à concretização do seu plano de atividades, para a 

época desportiva 2018/2019. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 49.500€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A35*  De seguida, foi presente o requerimento número 1828 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 10 do corrente 

mês de julho, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Trancoso , a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, destinado a ajudar a suportar a despesa inerente ao 

apetrechamento de mobiliário e equipamento do novo quartel .  -  
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A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 30.000€, mediante a celebração de protocolo. -  

*A36*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A37*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A38*  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:  


