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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 22 DE AGOSTO DE 2018. ---------------------  

*A1*  Aos 22 dias do mês de agosto 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  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*  Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador Eduardo Pinto. -----------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação e Publicidade de Atas: --------------------------------  

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

número 75/2013, de 12 de setembro, foram as atas das reuniões 

de 25 do passado mês de julho e 8 do corrente mês de agosto  

submetidas à discussão e votação, tendo sido dispensada a sua 

leitura, atendendo a que as mesmas foram, antecipadamente, 

distribuídas a todos os membros do executivo.  --------------------  

*A5*  Tendo as mesmas sido aprovadas, por maioria, em virtude de 

não ter participado na discussão e votação o senhor vereador 
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João Rodrigues, por não ter estado presente nessas reuniões, 

foi,  ainda, deliberado afixar as referidas atas no átrio do 

edifício dos Paços do Município de Trancoso e publicá -las no 

site do Município.  ----------------------------------------------------  

*A6*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

158, datado de 21 do corrente mês de agosto e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 750.924,53€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 224.286,97€.  ----------------  

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

*A7*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1: Informação atualizada relativa ao cálculo dos 

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

Ponto 2: Dispensa de licenças de habitabilidade / utilização.   

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas ao relatório 

final apresentado pelo júri do concurso público, respeitante 

ao “Fornecimento de Gás para a Escola Integrada do 1.º  

Ciclo de Trancoso, para o Pavilhão Multiusos de Trancoso, 

para a Piscina de Trancoso e para a Piscina de Vila Franca 

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

Ponto 4:  Apreciação da 11ª alteração ao orçamento da receita 
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e da despesa e à correspondente alteração às grandes 

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

Ponto 5:  Análise, discussão e votação de proposta respeitante 

a um acordo de colaboração a celebrar com a “Transdev 

Interior, S.A,”, referente aos transportes escolares, para o 

ano letivo de 2018/2019. ---------------------------------------  

Ponto 6:  Apreciação do Relatório da Concessão da 

Exploração do Sistema de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água e do Sistema de Recolha, Tratamento 

e Rejeição de Efluentes do Concelho de Trancoso, 

referente ao 1.º semestre de 2018.  -----------------------------  

Ponto 7: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A8*  Informação atualizada relativa ao cálculo dos fundos 

disponíveis:  De seguida, foi presente informação da divisão 

financeira a dar conta que, dando cumprimento ao disposto na 

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

dos fundos disponíveis para o mês de agosto de 2018, 

verificando-se que, tendo por base as disposições previstas na 

citada Lei e no Decreto –  Lei nº 127/2012, de 21 de junho, nas 

suas atuais redações, bem como as disposições sobre a matéria, 

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

de agosto, existia um valor de fundos disponíveis, tal como 

consta do mapa que anexou, no montante de 364.314,32€ .  ------  

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

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

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 454 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

13 do corrente mês de agosto, de Isabel da Conceição Nobre 

Domingues, que também usa e é conhecida por Isabel le da 

Conceição Domingues, residente em Corças, na qualidade de 

herdeira de António do Nascimento Domingues, a solicitar 

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

Principal, n.º 66, em Corças, União das Freguesias de Torre do 

Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho , inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 600 da União das Freguesias de 

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

a mesma foi construída antes da entr ada 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.  --------  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 471 da Secção 

de Obras Part iculares que deu entrada nesta Câmara em 21 do 

corrente mês de agosto, de Joaquim António Ferreira de 
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Andrade, residente em Viseu, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita em Granja, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 30 

da Freguesia de Granja , 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.  --------  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 472 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

22 do corrente mês de agosto, de Manuel Maria Lourenço, 

residente em Vila do Conde, na qualidade de propr ietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita no Largo da Roseira, n.º 2, em Trancoso, inscrita  na matriz 

predial urbana sob o artigo 1476 da União das Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, uma vez que a mesma foi construíd a 

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.  --------  

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 473 da Secçã o 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 22 do 

corrente mês de agosto, de Amélia de Jesus Arroz de Aquino, 
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residente em Corças, na qualidade de herdeira de Florinda de 

Jesus Arroz, a solicitar isenção de licença de utilização para 

uma casa de habitação, sita na rua da Ladeirinha, em Corças, 

inscrita  na matriz predial urbana sob o artigo 909 da União das 

Freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e 

Terrenho, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

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

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração da 

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

*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso público, respeitante ao 

“Fornecimento de Gás para a Escola Integrada do 1.º Ciclo 

de Trancoso, para o Pavilhão Multiusos de Trancoso, para a 

Piscina de Trancoso e para a Piscina de Vila Franca das 

Naves”:  Seguidamente, o júri do procedimento  apresentou o 

relatório f inal, respeitante ao fornecimento  referido em 

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

‘1- INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------  

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

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

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores a lterações, reuniu, nas 

instalações deste organismo, sito no edifício dos Paços do 
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Concelho, o júri do procedimento, designado para o presente 

concurso público, com o fim de elaborar o relatório final 

fundamentado, no qual pondera as observações dos 

concorrentes efetuadas ao abrigo do direito de audiência 

prévia.  -----------------------------------------------------------------  

Nos termos do artigo 147° do Código dos Contratos Públicos , 

procedeu-se à Audiência Prévia dos interessados, tendo -lhes 

sido remetido o Relatório Preliminar, o qual constitui o Anexo 

I.  ------------------------------------------------------------------------  

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

Durante o período de audiência prévia , o concorrente 

Dourogás pronunciou-se sobre o Relatório Preliminar, 

pronúncia essa que constitui o Anexo II.  --------------------------  

3- ANÁLISE DA PRONÚNCIA DO CONCORRENTE DOURO 

GÁS -----------------------------------------------------------------  

3.1- AVALIAÇÃO DO FATOR PREÇO ------------------------------  

Alega a Dourogás que o concorrente Repsol não pode garantir 

o preço do fornecimento, apenas o valor contratual de 

146.782,85€, o qual pode não ser suficiente para o 

fornecimento das quantidades a concurso, propondo a sua 

exclusão, com fundamento que a proposta em causa vi ola os 

termos e condições previstos no artigo 13°, n.º 2, alíneas c), d) 

e e) do Programa do Procedimento, cláusula 10 .ª do Caderno 
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de Encargos e artigos 146.º,  n.º 2, alínea e), f) e o) e artigo 

70.º, n.º 2, alínea b), c), f) do Código da Contratação Públ ica.  

Relativamente à pretensão do concorrente, esclarece o júri o 

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

A Câmara Municipal, quando fixou o Preço Base 

(170.000,00€), teve em conta os consumos verificados nos 

últimos anos. Assim, no Caderno de Encargos, Parte II - 

Cláusulas Técnicas, Cláusula 23 .ª , Anexo 2, está representado 

um quadro, com a indicação das instalações objeto do 

fornecimento, o consumo médio estimado,  o preço unitário 

(€/KWh) e o valor total. O concorrente Repsol Gás Portugal, 

S.A. preencheu esse quadro, tendo sido detetado um erro de 

contas, o qual foi corrigido e é esse o valor da proposta, sendo 

que qualquer consumo será sempre multiplicado pelo pre ço 

unitário apresentado, respeitando a legislação aplicável, 

designadamente o Regulamento de Relações Comerciais que 

estabelece as regras aplicáveis às relações comerciais entre os 

vários sujeitos intervenientes no Sistema Nacional de Gás de 

Petróleo Liquefeito, o Regulamento da Qualidade de Serviço do 

Sector de Gás de Petróleo Liquefeito, aprovado pelo Despacho 

n.º 4878/2010, de 18 de março, publicado na II ª Série do 

Diário da República. O contrato terá a duração de 2 anos ou 

até ser esgotado o valor da proposta apresentada pelo 
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concorrente, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 

perdurar para além da cessação do contrato.  ---------------------  

Entende o júri que não há motivo para exclusão da proposta da 

Repsol Gás Portugal, S. A. , logo improcede, de acordo com a 

fundamentação acima exposta, o argumento invocado pela 

Dourogás.  --------------------------------------------------------------  

3.1-ATRIBUTOS QUE VIOLAM OS PARÂMETROS FIXADOS 

NO CADERNO DE ENCARGOS ----------------------------------  

Alega o concorrente que a proposta do concorrente Repsol é 

uma proposta variante e que o documento está assinado 

digitalmente por Jacinto Manuel Tavares Ramos dos Santos e o 

signatário é António Jorge da Costa Monteiro Borges e a 

representada é a Repsol, propondo a sua exclusão com 

fundamento que a proposta em causa viola os termos e 

condições previstos no artigo 13°, n.º 2, alíneas c), d) e e) e n .º 

1 artigo 10° do Programa do Procedimento, cláusula 10 .ª do 

Caderno de Encargos e artigos 146 .º, n.º 2, alínea e), f) e o) e 

artigo 70.º, n.º 2, alínea b), c), d) do Código da Contratação 

Pública.  ----------------------------------------------------------------  

Relativamente à pretensão do concorrente, esclarece o júri o 

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

Entende-se como proposta variante a proposta que, 

relativamente a um ou mais aspetos da execução do contrato a 
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celebrar, contenha atributos que digam respeito a condições 

contratuais alternativas, nos termos expressam ente admitidos 

no caderno de encargos.  ---------------------------------------------  

No processo, encontra-se uma procuração e revogação de 

procuração, onde a Repsol, Gás Portugal, S.A. constitui 

procuradores, entre outros, os senhores António Jorge da 

Costa Monteiro Borges e Jacinto Manuel Tavares Ramos dos 

Santos, conferindo poderes para representar a mandante em 

quaisquer concursos ou em quaisquer outros procedimentos de 

contratação para fornecimento de tais produtos, podendo 

praticar todos os atos para o efeito necessários, nomeadamente 

a assinatura e apresentação, por qualquer via ou suporte, de 

propostas e todos e quaisquer documentos e declarações a ela 

respeitantes, suas alterações, aditamentos e revogações, 

intervenção em licitações verbais, em sessões de negociação de 

propostas, apresentação de reclamações e recursos e 

efetivação de depósitos provisórios e definitivos e seus 

levantamentos, necessários e, ou relacionados com a 

tramitação desses concursos ou procedimentos de contratação, 

bem como, em caso de adjudicação, outorgar os respetivos 

contratos.  --------------------------------------------------------------  

Entende o júri que não há motivo para exclusão da proposta da 

Repsol Gás Portugal, S.A., logo improcede, de acordo com a 
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fundamentação acima exposta, o argumento invocado pela 

Dourogás.  --------------------------------------------------------------  

4- CONCLUSÃO ------------------------------------------------------  

Assim, o júri deliberou, por unanimidade:  ------------------------  

1- Nos termos do n.º 1, artigo 148.º do Código da 

Contratação Pública, manter o teor e as conclusões do 

relatório preliminar; --------------------------------------------  

2- Nos termos do n.º 3, artigo 148 .º do Código da 

Contratação Pública, enviar o relatório final, juntamente 

com os demais documentos que compõem o processo de 

concurso, ao órgão competente para decisão de contratar, 

Câmara Municipal, cabendo a este órgão, nos termos do 

n.º 4 artigo 148º do Código da Contratação Pública, 

decidir sobre a aprovação de todas as propostas contidas 

neste relatório.  --------------------------------------------------  

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

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

Em conformidade com o relatório final do júri do 

procedimento, a Câmara Municipal deliberou adjudicar o 

fornecimento à firma “Repsol Gás Portugal, S.A.”, pelo preço 

de 146.782,85€, a que acresce o IVA, à taxa legal em vigor.  ---  

Mais, foi deliberado aprovar a minuta do contrato,  

solicitando-se ao adjudicatário a apresentação dos 
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documentos legalmente exigíveis.  ----------------------------------  

De acordo com o previsto no artigo 290.º -A do Código dos 

Contratos Públicos, foi designado como gestor do contrato o 

senhor engenheiro Pedro Quelhas, técnico superior do 

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

*A14*  Apreciação da 11ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

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

Tendo sido presentes a 11.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com valores globais de reforços e de diminuições 

equivalentes, no montante de 137.000€ e a co rrespondente 

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

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

trata de uma competência delegada no seu Presi dente.  ---------  

*A15*  Análise, discussão e votação de proposta respeitante a um 

acordo de colaboração a celebrar com a “Transdev Interior, 

S.A,”, referente aos transportes escolares, para o ano letivo 

de 2018/2019:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a proposta 

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

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

‘Considerando que:  ---------------------------------------------------  
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a) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determina , no seu 

Anexo I, alínea g) do n.º 1 do artigo 33°, que compete às 

Câmaras Municipais "assegurar, organizar e gerir os 

transportes escolares";  -----------------------------------------  

b) A Câmara Municipal, por deliberação de 11 de abril de 

2018, aprovou o Plano de Transportes Escolares para o 

ano letivo 2018/2019;  -------------------------------------------  

c) Se releva, assim, necessário dar execução àquele Plano, 

adotando os procedimentos legalmente adequados para o 

efeito; -------------------------------------------------------------  

d) O n.º 6 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de 

setembro, na sua atual redação, determina que, nos 

transportes escolares em carreiras públicas, devem ser 

utilizados os meios de transporte coletivo que servem os 

locais dos estabelecimento de ensino e de residência dos 

alunos, não podendo, por esse facto, a realização deste 

transporte ser sujeito à concorrência do mercado, situação 

que já não se verifica relativamente à realização dos 

circuitos especiais, para os quais a Lei, conforme 

estatuído no n.º 1 do artigo 15.º do citado Decreto -Lei, 

determina que a mesma adjudicação só possa acontecer, 

através de procedimento concursal;  --------------------------  

e) O n.º 1 do artigo 5.º do Código dos Contr atos Públicos 
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determina que "A parte II não é aplicável à formação de 

contratos cujo objeto abranja prestações que não estão 

nem sejam suscetíveis de estar submetidas à concorrência 

de mercado, designadamente em razão da sua natureza ou 

das suas caracterís ticas, bem como da posição relativa das 

partes no contrato ou do contexto da sua formação.";  ------  

f) A matéria dos transportes escolares em carreiras públicas 

não se encontra, assim, sujeita às obrigações da referida 

parte II do Código dos Contratos Públicos, pelo que, sendo 

a empresa Transdev Interior SA a única entidade que pode 

prestar o serviço de transporte escolar em carreiras 

públicas no concelho de Trancoso, dado ser esta a titular 

das respetivas autorizações emitidas para a exploração do 

serviço público de transporte regular de passageiros, não 

pode deixar a Câmara Municipal de contratualizar com a 

mesma empresa, a realização do mencionado transporte;  --  

g) Daqui resulta que a realização deste transporte escolar 

em carreiras públicas não pode, de acordo c om aquilo que 

atrás já foi dito, ser objeto de procedimento concursal, 

assim como, não será objeto de contrato escrito;  -----------  

h) A despesa associada à realização dos transportes 

escolares em carreiras públicas para o ano letivo 

2018/2019, dado o seu caráter plu rianual, obteve já, nos 
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termos da Lei, a autorização por parte da Assembleia 

Municipal, mediante deliberação de 22/06/2018;  -----------  

i) Configurando a mencionada realização dos transportes 

escolares em carreiras públicas para o ano letivo 

2018/2019 uma aquisição de serviços, torna-se necessário 

dar cumprimento ao estipulado na Lei n.º 114/2017 , de 

29/12, pelo que, nos termos do n.º 3 do artigo 61.º da 

mesma Lei, proponho que a Câmara Municipal autorize a 

dispensa da aplicação do disposto no n.º 1 do atrás 

referido artigo 61.º,  à aquisição dos serviços em causa, 

dado os preços acordados para os citados transportes, 

serem, em regra, objeto de alteração no final de cada ano, 

por força da aplicação das percentagens de atualização 

definidas pelo Instituto da Mobilidade e  dos Transportes.  -  

Assim, pelas razões apontadas, tendo em vista formalizar a 

realização dos serviços de transporte escolar em carreiras 

públicas relativamente ao ano letivo 2018/2019, serviços estes 

a assegurar pela empresa Transdev Interior S.A., proponh o que 

a Câmara Municipal aprove a minuta do acordo de 

colaboração a outorgar com a citada empresa, para aquele 

efeito, cujo conteúdo se passa a transcrever:  ---------------------  

-----------------ACORDO DE COLABORAÇÃO  -------------------  

------------(Transporte Público / Transporte Escolar)  -----------  
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-----------------------Ano letivo 2018/2019  -------------------------  

Considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos do 

disposto nas alíneas ee) e gg) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, organizar os transportes 

escolares, criar vias de circulação de transporte e 

comparticipar no apoio a atividades de interesse municipal;  ---  

Considerando que, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 

do artigo 23.º do Anexo I da mesma Lei, uma das atribuições 

dos municípios são os transportes e as comuni cações; ----------  

Considerando que o concelho de Trancoso, com 71 localidades, 

espalhadas por um vasto território de mais de 371 Km 2 , tem 

vindo a perder população, fixando-se esse número, atualmente, 

em cerca de 10.000 habitantes;  -------------------------------------  

Considerando que, em função disso, os transportes públicos 

perderam procura e rentabilidade, mas que, apesar disso, 

existe a necessidade de disponibilizar transporte público para 

a sede do concelho, às populações mais isoladas e 

desfavorecidas, de forma a combater a desertificação daquela s 

zonas do concelho;  ---------------------------------------------------  

Considerando que a mobilidade de todos os cidadãos do 

concelho, estejam eles  nas vilas ou nas aldeias, é um princípio 

de igualdade e que a existência de uma rede de transportes 

públicos adequada às reais necessidades dos respetivos 



 

 
Ata  n . º    1 6  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    22 -0 8 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

utilizadores constitui uma condição essencial à garantia do 

desenvolvimento económico e do bem-estar das populações;  ---  

Considerando que a Transdev Interior, SA é a única sociedade 

concessionária de concessões de serviço público a operar no 

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

Considerando que a empresa concessionária de transportes 

públicos a operar no concelho tem interesse e disponibilidade 

para assegurar o transporte de toda a população do concelho,  

o que inclui o transporte da população escolar, verificando -se 

uma conciliação entre o transporte de alunos para as escolas 

com a necessidade daqueles que têm de se deslocar para o 

trabalho, para os serviços públicos da sede do concelho ou 

para o hospital ou centros de consulta médica espalhados pelo 

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

Tendo em conta que o equilíbrio económico -financeiro da 

exploração das concessões será garantido através de receitas 

diretas da exploração do transporte público, bem como das 

quantias pagas pela Câmara, em razão da aquisição dos títulos 

de transporte necessár ios à realização do transporte escolar;  -  

Considerando que o Regulamento (CE) n.º 1370/2007, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, 

relativo aos serviços públicos de transporte ferroviário e 

rodoviário de passageiros, permite que as autarquias 
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interessadas possam celebrar contratos que prevejam 

compensações por obrigação de serviço público aos 

concessionários de serviço de transporte público de 

passageiros;  -----------------------------------------------------------  

Considerando o parecer de 28.02.2012 emitido pelo IMTT, em 

situação congénere  e análoga, que se pronunciou no sentido de 

não ver impedimento à atribuição da comparticipação neste 

contexto, entre a Câmara Municipal e a empresa 

concessionária da referida carreira;  -------------------------------  

Considerando o estudo económico/financeiro apresentado pela 

empresa Transdev Interior, S.A., justificativo do valor da 

compensação acordada, documento este designado "anexo I" e 

que faz parte integrante do presente Acordo de Colaboração;  --  

Nestes termos, é celebrado o presente Acordo de Colaboração, 

de harmonia com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com vista à manutenção 

do serviço de transporte público de passageiros e transportes 

escolares, entre o  -----------------------------------------------------  

Município de Trancoso ,  com sede Largo do Município, pessoa 

coletiva n.º 501143726, representada neste ato por Amílcar 

José Nunes Salvador, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal e no uso dos poderes que lhe foram conferidos, 

adiante designado por Primeiro Outorgante e,  -------------------  



 

 
Ata  n . º    1 6  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    22 -0 8 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

Transdev Interior, SA ,  com sede em Estrada Nacional n.º 2,  

Castro Daire, pessoa coletiva n.º 500148775, representada pelo 

Administrador Dr. João Paulo Crava Mendes de Araújo, com 

poderes para o ato, adiante designado por Operador,  -----------  

O qual se rege pelas seguintes cláusulas:  -------------------------  

-----------------------CLÁUSULA PRIMEIRA  ----------------------  

------------------OBRIGAÇÕES DO OPERADOR  -----------------  

1.-O Operador compromete-se a assegurar a realização das 

concessões de serviço público e, por via das mesmas,  

garantir o transporte da população escolar e não escolar nos 

itinerários e nos horários previstos no Anexo A.  ---------------  

2.-O Operador obriga-se a cumprir os horários acordados e 

toda a legislação do transporte público e do transporte 

escolar em carreira pública.  --------------------------------------  

3.-O Operador obriga-se a requerer, junto do Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes , as alterações às concessões 

de serviço público outorgadas que se mostrem necessárias ,  

tendo em vista a realização dos  itinerários referidos no 

número 1, sempre que haja necessidade de os compatibilizar 

com os horários escolares e não obrigue ao aumento de 

número de viaturas afetas ao serviço.  ---------------------------  

4.-O Operador compromete-se a: -----------------------------------  

a) Manter em exploração as carreiras identificadas nos 



 

 
Ata  n . º    1 6  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    22 -0 8 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

números anteriores, tendo em conta os horários, 

itinerários e preços aprovados pelo IMT, conforme 

mapas anexos, durante o período de vig ência do 

presente acordo;  ----------------------------------------------  

b) Manter os níveis de qualidade do serviço.  ----------------  

5.-Qualquer alteração ao regime de exploração das carreiras 

será submetida à aprovação do IMT, mediante parecer do 

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

-----------------------CLÁUSULA SEGUNDA  ----------------------  

--------------------------COMPENSAÇÃO  ---------------------------  

1.-Pela realização dos serviços referidos na cláusula anterior,  

será atribuída uma retribuição global, correspondendo a 

mesma ao valor adequado a assegurar a manutenção do 

equilíbrio económico-financeiro da exploração das 

concessões de serviço público.  -----------------------------------  

2.-Durante o ano letivo, a retribuição a atribuir , nos termos do 

número anterior , terá o valor diário de €: 1.610.00 (mil  

seiscentos e dez euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, correspondente aos percursos 1 a 10 , conforme Plano 

de Transportes Escolares do Município de Trancoso, para o 

Ano Letivo 2018/2019, aprovado em reunião do órgão 

executivo de 11 de abril de 2018.  --------------------------------  

3.-Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, a verba 
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referida será dividida em duas fatu ras, a primeira 

correspondente ao valor dos passes escolares emitidos e a 

segunda à compensação do serviço , cujo valor será igual à 

diferença entre o valor da retribuição diária a receber pela 

2.ª  outorgante e o valor dos passes.  -----------------------------  

4.-A 2.ª outorgante terá,  assim, direito a receber os montantes 

correspondentes aos valores dos passes escolares, acrescidos 

das verbas a título de compensação, quando tal se verificar,  

de acordo com o previsto no presente contrato.  ----------------  

5.-Sempre que o valor dos passes escolares permita atingir os 

valores diários mencionados na cláusula anterior, não será 

cobrado qualquer valor a título de compensação, dando 

lugar apenas à emissão de uma única fatura.  ------------------  

6.-O preço acordado, no âmbito do presente Protocolo, será 

objeto de alteração, mediante aplicação da(s) 

percentagens(s) de atualização definida pelo Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, durante o período de vigência 

definido, incidindo esta atualização sobre a globalidade do 

montante da compensação.  ----------------------------------------  

-----------------------CLÁUSULA TERCEIRA----------------------  

1.-O encargo total, resultante da celebração do presente 

contrato, é de, no máximo de 349.528,30€ (trezentos e 

quarenta e nove mil,  quinhentos e vinte e oito euros e trinta 
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cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor,  

considerando os dias de aulas no presente ano letivo.  --------  

2.-O valor estimado referido no número anterior resulta do 

cálculo dos encargos atualmente disponíveis, podendo os 

mesmos sofrer alterações ao longo do presente ano letivo, em 

consequência da flutuação do número de alunos, bem como, 

pela mudança de idade dos mesmos, o que se reflete no valor 

dos passes escolares.  ----------------------------------------------  

-----------------------CLÁUSULA QUARTA  ------------------------  

------------OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL  ----------  

1.-A prestação de serviços a que se refere o presente contrato, 

devidamente orçamentada, está identificada pelo número 

sequencial de compromisso XXX, sendo o respetivo encargo 

satisfeito pela seguinte rúbrica orçamental: 02/02.02.10.  ----  

2.-A Câmara Municipal compromete-se a efetuar o pagamento 

do valor devido, a título de compensação, até ao último dia 

do mês seguinte àquele a que a compensação diz respeito.  ---  

-----------------------CLÁUSULA QUINTA  -------------------------  

--------------VALIDADE E OUTRAS CONDIÇÕES  --------------  

1.-O presente protocolo entra em vigor no dia 17 do mês de 

setembro de 2018 e vigorará até 31 de julho de 2019. --------  

2.-O presente protocolo poderá ser rescindido por qualquer das 

partes, em caso de incumprimento pela outra parte de 
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quaisquer obrigações dele decorrente.  --------------------------  

3.-O incumprimento das cláusulas previstas no presente 

protocolo, por qualquer das partes, confere à outra o direito 

de ser ressarcida pelos danos causados, nos termos da lei  

geral."  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A16*  Apreciação do Relatório da Concessão da Exploração do 

Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água e 

do Sistema de Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes 

do Concelho de Trancoso, referente ao 1.º semestre de 2018 :  

Tendo sido presente o relatório acima referido,  -------------------  

a Câmara Municipal tomou conhecimento . -----------------------  

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

*A17*  Seguidamente, foi presente uma informação, prestada pelos  

serviços, relativa aos transportes escolares, para o  ano letivo 

2018/2019, que se transcreve na íntegra:  --------------------------  

‘De acordo com o Plano de Transportes para o ano letivo 

2018/2019, encontram-se inscritos alunos que não podem 

circular nos transportes públicos existentes no concelho, quer 

por incompatibilidade de horários, quer pelas suas residências 

se situarem fora da rede de transportes e ainda uma aluna  com 

deficiência motora que carece de transporte especial, como, 



 

 
Ata  n . º    1 6  /  2 01 8 .    Reuniã o  de    22 -0 8 -2 0 1 8  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

seguidamente, se identificam:  ---------------------------------------  

Estabelecimentos Escolares de Trancoso:  ------------------------  

Aldeia Nova: ----------------------------------------------------------  

1 aluno, 8.º ano, da Quinta da Lavagem para Aldeia Nova, 

circulando a partir desta localidade de autocarr o (a 

contratar); -------------------------------------------------------  

1 aluno para o Jardim de Infância (viatura do Município) . --  

Barrocal: (viatura do Município)  -----------------------------------  

1 aluno, 10.º ano. --------------------------------------------------  

Avelal e Q.tª da Rib. ª  de Alcaide: (viatura do Município)  -------  

1 aluno, 8.º ano; ---------------------------------------------------  

1 aluno, 2.º ano. ----------------------------------------------------  

Montes: (viatura do Município) -------------------------------------  

1 aluno, 10.º ano. --------------------------------------------------  

Q.t.ª da Tapadinha: (viatura do Município)  -----------------------  

1 aluno, 5.º ano; ---------------------------------------------------  

1 aluno, 7.º ano. ----------------------------------------------------  

Castanheira: (viatura do Município)  -------------------------------  

1 aluno, Pré-Escolar. ----------------------------------------------  

Torre do Terrenho: (viatura do Município)  -----------------------  

1 aluno, Pré-Escolar. ----------------------------------------------  

Sintrão: (viatura do Município) -------------------------------------  

1 aluno, Pré-Escolar. ----------------------------------------------  
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Alverca da Beira: (a contratar) -------------------------------------  

2 alunos, 11.º e 12. º anos, com destino a Vila Franca das 

Naves, passando a partir daí a circular de autocarro . -----  

Bouça Cova: (a contratar) -------------------------------------------  

1 aluno, 9.º ano, com destino a Vila Franca das Naves,  

passando a partir daí a circular de autocarro . --------------  

Estação de Pinhel: (a contratar)------------------------------------  

1 aluno, 10.º ano, com destino a Vila Franca das Naves, 

passando a partir daí a circular de autocarro . --------------  

Estabelecimentos Escolares de Cogula:  ---------------------------  

Ameal: (viatura do Município) --------------------------------------  

1 aluno, Pré-Escolar. ----------------------------------------------  

Carigas: (viatura do Município)  ------------------------------------  

1 aluno, 2.º ano. ----------------------------------------------------  

Ribeira do Freixo: (viatura do Município)  ------------------------  

1 aluno, 3.º ano. ----------------------------------------------------  

Valdujo: (viatura do Município)  ------------------------------------  

2 alunos, um do Pré-Escolar, outro do 3.º ano. ----------------  

Vale do Seixo: (viatura do Município) -----------------------------  

2 alunos, um do Pré-Escolar, outro do 2. º ano. ----------------  

Vila Garcia: (viatura do Município)  -------------------------------  

3 alunos, um do Pré-Escolar, um do 2. º ano e outro do 3. º 

ano. ---------------------------------------------------------------  
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Estabelecimentos Escolares de Freches:  --------------------------  

B.º São Clemente: (viatura do Município)  -------------------------  

3 alunos, dois do Pré-Escolar e um do 2.º ano. ----------------  

Carnicães: (viatura do Município)  ---------------------------------  

4 alunos, um aluno do Pré-Escolar, dois do 4.º ano e um do 

1.º ano. -----------------------------------------------------------  

Estabelecimentos Escolares de Palhais:  --------------------------  

Reboleiro: (viatura do Município)  ----------------------------------  

2 alunos, um do 4.º ano e outro do 1.º ano. ---------------------  

Rio de Mel: (viatura do Município)  --------------------------------  

1 aluno, do 1.º ano. ------------------------------------------------  

Sebadelhe da Serra: (viatura do Município)  ----------------------  

1 aluno, do 3.º ano. ------------------------------------------------  

Vila Novinha: (viatura do Município)  ------------------------------  

1 aluno, do Pré-Escolar. ------------------------------------------  

Estabelecimentos de Vila Franca das Naves:  ---------------------  

Póvoa do Concelho: (viatura do Município) -----------------------  

2 alunos, do Pré-Escolar. -----------------------------------------  

Feital: (viatura do Município)  --------------------------------------  

1 aluno, do 4.º ano. ------------------------------------------------  

Broca: (viatura do Município)  --------------------------------------  

2 alunos, um do 3.º ano e outro do 8. º ano. ---------------------  

Tamanhos: (viatura do Município)  ---------------------------------  
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1 aluno, do 5.º ano. ------------------------------------------------  

Quinta da Preciosa: (a contratar) ----------------------------------  

3 alunos, um do 9.º ano, outro do 7.º ano e um outro do Pré-

Escolar. -----------------------------------------------------------  

1 aluna, com deficiência motora e com necessidades especiais 

de transporte da sua residência, Freches , para Celorico da 

Beira, onde, a partir dali, circula de autocarro, pertencen te 

à Instituição da CERCIG, a qual é frequentada pela aluna.  --  

Encontra-se, ainda, um pedido pendente, referente a 3 alunos, 

dois com 5 anos e um com 4 anos, residentes em Carnicães,  

cujos pais/encarregados de educação pretendem transporte 

escolar para Vila Franca das Naves, atendendo a que a rede 

escolar de Carnicães pertence aos estabelecimentos de Ensino 

de Freches ou, em alternativa, Trancoso’ .-------------------------  

Acerca deste assunto, a divisão financeira apresentou a 

informação referente ao processo de despesa relativa a 

transportes escolares especiais (táxis e ambulâncias) , para o 

ano letivo 2017/2018, que se transcreve na íntegra:  --------------  

‘Na sequência da informação prestada pelo serviço de 

transportes escolares, estima-se que os valores associados à 

contratação de serviços especiais de transporte (táxis e 

ambulância), para o ano letivo 2018/2019, calculados com base 

nos valores dos contratos estabelecidos para o mesmo fim em 
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2017, assumem um montante próximo dos 25.000,00 euros.  -----  

Assim, o valor estimado para o ano económico de 2018 

encontra-se já cabimentado na classificação orgânica 02, 

económica 020210, no montante de 9.000,00 euros. As despesas 

associadas à realização dos restantes tran sportes, a efetuar 

com recurso a viaturas do Município, encontram -se já previstas 

no âmbito dos contratos com despesas certas e permanentes do 

Município’.  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou apoiar os alunos constantes da 

informação, assegurando-lhes o transporte necessário, 

mediante a sua contratação.  ----------------------------------------  

*A18*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 861 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 9 do passado mês 

de abril , da Associação da Proteção da Natureza do Concelho 

de Trancoso, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, 

destinado a ajudar a concretizar o seu plano de atividades, para 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 2.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A19*  De seguida, foi presente o requerimento número 1024 da 

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

de abril,  do Moto Clube Cavaleiros D. Dinis –  Motard’s d’El 

Rey, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro, no 
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montante de 4.500€, destinado a comparticipar as despesas 

inerentes ao seu plano de atividades, para o corrente ano . -------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.410€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A20*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A21*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A22*  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:  


