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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 13 DE FEVEREIRO DE 2019. ----------------  

*A1*  Aos 13 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, 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 e Rogério Tenreiro. ------------  

*A2*  Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador João Rodrigues. ----------------------  

*A3*  Às  14h30m,  constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A4*  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 30 

do passado mês de janeiro 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.  --------------------------------------------------------------  

*A5*  Tendo a mesma sido aprovada,  por unanimidade, foi, ainda, 

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria  número 

30, datado de 12 do corrente mês de fevereiro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 588.803,50€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 191.526,20€.  ----------------  

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

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

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

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 2:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

da delegação de competências, durante o mês de janeiro / 

2019. --------------------------------------------------------------  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas  ao auto de 

medição de trabalhos n.º  1, respeitante à empreitada 

“Centro de Desenvolvimento e Inovação Social”.  -----------  

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

medição de trabalhos n.º  11, respeitante à empreitada 

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

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas ao plano de 

trabalhos, respeitante  à empreitada “Área de Acolhimento 
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Empresarial de Trancoso”,  na sequência da aprovação do 

Plano de Segurança e Saúde. -----------------------------------  

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

Sinalização Temporária, a instalar na “Área de 

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

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas  a pedidos de 

esclarecimentos, solicitados por interessados no concurso 

respeitante à empreitada “Reparação e Beneficiação da 

E.N. 226: Trancoso – Lactovil” .  -------------------------------  

Ponto 8:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta referente à propositura de uma Ação Judicial para 

desobstrução de um caminho público, em Maçal da Ribeira .  

Ponto 9:  Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta referente à constituição do Município como 

assistente nos processos crime, motivados por obras e 

serviços não concursados, bem como no âmbito da parceria 

público privada. -------------------------------------------------  

Ponto 10: Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de constituição de mandatário do Munic ípio, 

relativamente a um processo judicial  que corre termos no 

TAF de Castelo Branco. ----------------------------------------  

Ponto 11: Análise, discussão e votação de proposta de 

ratificação de despacho do senhor Presidente da Câmara, 
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respeitante à intervenção do Município de Trancoso, a 

título principal, no processo relativo à providência cautelar 

requerida pela CIMBSE contra os CTT. ----------------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação relativas  ao exercício  

ou não do direito de preferência, na aquisição de um 

imóvel, sito na rua Dr. Fernandes Vaz, em Trancoso . -------  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara 

para propor que, por conveniência de serviço, relacionada com 

a apreciação de alguns assuntos que carecem de ser submetidos 

a votação, na próxima sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Trancoso, a reunião do executivo municipal, 

agendada para o dia 27 do corrente mês de fevereiro, fosse 

antecipada para o dia 20 do mesmo mês, pelas 14h30m.  ---------  

Esta proposta foi, prontamente, aceite pelos senh ores 

vereadores presentes.  -------------------------------------------------  

*A9*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  

Seguidamente, foi presente informação da divisão financeira  

que se reproduz na integra: ------------------------------------------  

‘No âmbito do disposto no n .º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação d e 

aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-

lei n.º 127/2012, de 21 de junho, tendo formalizado tal opção , 
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através de comunicação dirigida à DGAL, em dezembro último.   

Ainda assim, entende o Executivo ser imprescindível que os 

serviços municipais continuem a apurar, monitorizar e prestar 

informação sobre os Fundos Disponíveis, nos exatos termos 

previstos na referida lei, conforme despacho exarado, no 

passado dia 28 de dezembro. ----------------------------------------  

Informa-se que, na execução do referido cálculo, foram 

consideradas as  disposições previstas nos citados diplomas 

legais (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto-lei 127/2012, 

de 21 de junho), nas suas redações atuais, bem como as 

disposições sobre a matéria , previstas na Lei 71/2018, de 31 de 

dezembro. --------------------------------------------------------------  

Considerando as circunstâncias atrás descritas, apurou-se um 

saldo inicial de Fundos Disponíveis no montante de 559.057,98 

euros, sendo que, à presente data, e após a realização dos 

compromissos já assumidos no quadro de apuramento de 

Fundos para o mês de fevereiro, o valor disponível para a 

assunção de novos compromissos é 544.144,70 euros, conforme 

mapa em anexo.’  ------------------------------------------------------  

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

*A10*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de janeiro / 2019:  

De seguida, foi presente informação do setor de Obras 
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Particulares e Loteamentos, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de janeiro, 

designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice -Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do d isposto no artigo 34.º do 

Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

‘Licenças Administrativas: ------------------------------------------  

Construção de habitação, alvará n.º 1 (Proc. Interno 

01/2016/27), em nome de André Filipe Alexandre Matos, 

sita no lugar de Forno do Telheiro, em Tamanhos; ---------  

Construção de habitação, alvará n.º 2 (Proc. Interno 

01/2018/18), em nome de Ricardo Paulos Madeira, sita no 

lugar de Ladeira, em Vila Franca das Naves; ---------------  

Construção de habitação e arrumos, alvará n.º 3 (Proc. 

Interno 01/2018/09), em nome de José Fernando Dias 

Rodrigues, sita no lugar de Relva, em Vila Franca das 

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

Construção de armazém, alvará n.º 4 (Proc. Interno 

01/2018/16), em nome de Maria Lúcia do Couto Inácio, 

sita no lugar de Eiras, em Castanheira; ----------------------  

Aditamento ao alvará, n.º 11/2010 (Proc. Interno 

01/2009/33), para alterações de habitação e construção de 
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um anexo, em nome de Aurélio Teixeira Fonseca Saldanha, 

sita no lugar de Silveira, em Cótimos; ------------------------  

Aditamento ao alvará n.º 01/2015 (Proc. Interno 

01/2014/35), para alterações de armazém, em nome de 

José Manuel Domingues Pinheiro, sita na Rua 1º de Maio, 

n.º 5, em Trancoso; ---------------------------------------------  

Legalização de habitação, (Proc. Interno 01/2018/34) em 

nome de Agostinha da Conceição Lopes Soares Coelho, 

sita na Rua Direita , em Fiães. ---------------------------------  

Comunicação Prévia:  ------------------------------------------------  

Comunicação Prévia no decorrer da obra (Proc. Interno 

01/2015/12), em nome de Luís Carlos Monteiro da Silva 

Batista, sita no lugar de Picoto, em Vila Franca das 

Naves. -------------------------------------------------------------  

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

Aditamento ao Alvará de Utilização n .º 51/2010 (Proc. Interno 

09/2010/51), em nome de Maxixapa, Lda., sita na Av. das 

Indústrias, n.º 25, em Trancoso.’  -----------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de de cisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

Câmara Municipal, previstas no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo 

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



 

 
Ata  n . º    0 3  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    13 -0 2 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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

*A11*  Análise, discussão e votação relativas  ao auto de medição de 

trabalhos n.º  1, respeitante à empreitada “Centro de 

Desenvolvimento e Inovação Social”: 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, importan do no valor de 

33.516,55€, 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 33.516,55€.  --------------  

*A12*  Análise, discussão e votação relativas  ao auto de medição de 

trabalhos n.º 11, respeitante à empreitada “Construção do 

Centro Escolar da Ribeirinha”:  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 6.926,71€, 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 6.926,71€.  ---------------  
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*A13*  Análise, discussão e votação relativas ao plano de trabalhos, 

respeitante à empreitada “Área de Acolhimento Empresarial 

de Trancoso” ,  na sequência da aprovação do Plano de 

Segurança e Saúde: Seguidamente, foi presente informação do 

setor de acompanhamento e fiscalização de obras municipais , a  

dar conta que, tendo o adjudicatário apresentado o Plano de 

Trabalhos ajustado à data da aprovação do Plano de Segurança 

e Saúde da empreitada, não t inham os serviços nada a opor à 

sua aprovação.  --------------------------------------------------------  

Na sequência da informação técnica prestada pelos serviços, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de trabalhos , 

respeitante à empreitada suprarreferida. -------------------------  

*A14*  Análise, discussão e votação relativas  ao Plano de 

Sinalização Temporária, a instalar na “Área de Acolhimento 

Empresarial de Trancoso”:  De seguida, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o empreiteiro havia apresentado o 

"Plano de Sinalização Temporária", onde são propostos 

esquemas de sinalização e circulação para se poderem executar 

os trabalhos previstos na empreitada.  ------------------------------  

Acrescentava que, tendo a proposta o intuito de facilitar o fluxo 

de trânsito, dados os condicionalismos causados pelos trabalhos 

a desenvolver, não viam os serviços nenhum inconveniente na 
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sua aprovação, por parte do órgão competente para a decisão de 

contratar e que da decisão deveria ser dado conhecimento à 

GNR, anexando, para o efeito, o "Plano de Sinalização 

Temporária", apresentado pelo empreiteiro.  -----------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o Plano de 

Sinalização Temporária apresentado  pelo empreiteiro. Mais , 

do teor desta deliberação deverá ser dado conhecimento à 

GNR. -------------------------------------------------------------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas  a pedidos de 

esclarecimentos, solicitados por interessados no concurso 

respeitante à empreitada “Reparação e Beneficiação da E.N. 

226: Trancoso –  Lactovil”: Seguidamente, foi presente a 

informação elaborada pelo júri do procedimento, 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 al terações, alguns dos interessados apresentaram 

pedidos de esclarecimentos, erros e omissões, tendo os mesmos 

sido canalizadas para a equipa projetista.  ------------------------  

Analisadas as respostas desta, existem alterações nos aspetos 

fundamentais das peças de procedimento que se anexam, pelo 

que o órgão competente para a decisão de contratar deve 
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pronunciar-se sobre os esclarecimentos, erros e omissões 

identificados pelos interessados.  -----------------------------------  

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 

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 contra tar 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.  -----  

Consequentemente, anexa-se o novo Mapa da Proposta (Lista 

de Medições), o qual deverá ser rubricada pelos elementos do 

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

------------RESPOSTA AOS ESCLARECIMENTOS,  -----------  

------------ERROS E OMISSÕES APRESENTADOS  -----------  
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-“Reparação e Beneficiação da E.N.226 –  Trancoso – Lactovil”   

Foram apresentados pedidos de esclarecimentos / erros e 

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

Tomé Saraiva, Lda.  e Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A.   

Após análise cuidada sobre os erros e omissões apresentados, o 

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

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

1 - O processo contem uma Pasta denominada por:  ---------------  

DOC_5703_Programa_Procedimento,  ------------------------------  

Caderno_Encargos,_Mapa_Proposta,_Modelo_Anúncio_201901

25_140832 -------------------------------------------------------------  

e outra ------------------------------------------------------------------  

DOC_5705_Projeto_de_execução_20190125_140904 \Projeto_ex

ecução\Peças_Escrita, que inclui  os seguintes documentos: -----  

1- Memoria,  -----------------------------------------------------------  

3- Programa de concurso,  --------------------------------------------  

4- Caderno de Caderno de Encargos C.G,  --------------------------  

5 - Caderno de Encargos C.T,  ---------------------------------------  

6 - PSS, Memoria Descritiva, ect.  ----------------------------------  

Os documentos mencionados, referem-se à Obra do Chafariz do 

Vento, e, além disso, na pasta 

DOC_5703_Programa_Procedimento,_Caderno_Encargos,_Map

a_Proposta,_Modelo_Anúncio_20190125_ 140832, já existe um 
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Programa de concurso e um Caderno de Encargos,  quais os 

documentos que devemos ter em conta na elaboração da nossa 

proposta, nomeadamente Programa de Concurso e Caderno  de 

Encargos? --------------------------------------------------------------  

Além disso, os restantes documentos, ainda que esteja 

referenciada a obra do Chafariz do  Vento, devem ser tidos em 

conta? ------------------------------------------------------------------  

Resposta:  Os documentos a serem considerados são os 

disponibilizados na plataforma onde decorre o presente 

procedimento com a seguinte referência: 

DOC_5703_Programa_Procedimento,_Caderno_Encargos,_Map

a_Proposta,_Modelo_Anúncio_20190125_ 140832  ---------------  

 - João Tomé Saraiva, Lda.  ----------------------------------------  

Esclarecimento Nº  1  -------------------------------------------------  

1. O fornecimento, caso seja possível, o cadastro de 

infraestruturas existentes enterradas na área a intervir.  ----------  

Resposta:  Não podemos fornecer estes elementos dado não 

existir cadastro das mesmas.  Contudo, na zona de intervenção,  

existem redes de águas, saneamento, pluviais, telecomunicações 

e eletricidade.  ---------------------------------------------------------  

Esclarecimento Nº  2  -------------------------------------------------  

2. O fornecimento das peças desenhadas do projeto  de 

execução, se possível, em formato DWG e compatível (modo 
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“model”) para medição da quantidade real dos trabalhos a 

realizar (ex. artigo 6.3.2 do mapa de quantidades), pois os 

desenhos enviados estão formato “block”, modo layout.  ---------  

Resposta:  Junto se anexa o ficheiro DWG com o nome: 

EN226_Trancoso-EXEC-Final_Model ------------------------------  

Esclarecimento Nº 3  -------------------------------------------------  

3. Artigo 2.1.2.1- A descrição no articulado não coincide com 

os desenhos de pormenor, o articulado somente prevê um tipo 

de valeta, o desenho de pormenor  refere dois tipos de valetas.  -  

Resposta:  No desenho n.º  12, existente nas peças desenhadas 

do projeto de execução, deve ser considerada a valeta  com 

largura de 0,90m ------------------------------------------------------  

Esclarecimento Nº  4  -------------------------------------------------  

4. Artigos 2.2.1.1/2.2.2.1 – A descrição do articulado não 

coincide com as peças  desenhadas, no que respeita a tipologia 

de tubo a aplicar, nas peças  desenhadas está descrito, tubo PP 

Corrugado, o articulado prevê tubo PVC. Qual a tipologia a 

aplicar? ----------------------------------------------------------------  

Resposta:  Deve ser considerado, nos dois troços da rede de 

águas pluviais a construir ,  tubo corrugado no diâmetro 

proposto.  ---------------------------------------------------------------  

Esclarecimento Nº  5  -------------------------------------------------  

5. Artigos 2.2.1.6/ 2.2.2.1/ 2.2.2.2/2.2.2.3/2.3.1.1 –  Não 
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referem o levantamento e reposição de pavimentos, conforme 

indicam as peças desenhadas.  ---------------------------------------  

Resposta:  O levantamento e reposição de pavimentos  estão 

incluídos, pelo que a descrição dos artigos acima referidos vai 

ser alterada.  -----------------------------------------------------------  

Esclarecimento Nº  6  -------------------------------------------------  

6. Artigo 3.3 –  Não refere o levantamento e reposição de lancil 

(90 ml), de acordo com as peças desenhadas.  ---------------------  

Resposta:  Este trabalho está previsto e deve ser executado 

conforme o descrito no artigo 5.1.1.1 do mapa da proposta.  -----  

Esclarecimento Nº  7  -------------------------------------------------  

7. Artigo 3.4 –  Não refere o levantamento de lancil existente, 

se é necessária abertura  de caixa e colocação de base em tout -

venant e as dimensões do lancil de  granito.  -----------------------  

Resposta:  Está incluído o levantamento e reposição de lancis , 

bem como a abertura de caixa e colocação  de ABGE - agregado 

britado de granulometria extensa . A descrição do artigo 3.4 e 

5.1 vai ser alterada.  ---------------------------------------------------  

Esclarecimento Nº 8  -------------------------------------------------  

8. Artigo 3.5 –  Não refere fornecimento e aplicação de novo 

lancil (250 ml), nem aplicação de pavê vermelho, conforme 

peças desenhadas. A quantidade de pavê do articulado não 

coincide com as peças desenhadas (700 m2 de cor cinza + 320 
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m2 de cor vermelha).  -------------------------------------------------  

Resposta:  Devem ser considerados os trabalhos descritos no 

artigo 3.5. , com a quantidade de 1020 m2 e cor cinza.  A 

quantidade do artigo 5.1.1.4 foi alterada e já contempla o 

fornecimento e aplicação do novo lancil.  --------------------------  

Esclarecimento Nº 9 -------------------------------------------------  

9. Artigo 5.1 –  Não existem dimensões do lancil no articulado e 

peças desenhadas.  -----------------------------------------------------  

Resposta:  Os lancis de betão e de granito serão conforme o 

pormenor que se anexa.  ----------------------------------------------  

Esclarecimento Nº 10------------------------------------------------  

10. Artigos 5.2/5.3 – Não existe pormenor de execução.  ---------  

Resposta:  Em anexo, disponibilizam-se desenhos de pormenor. 

As peças a colocar nas caldeiras serão conforme as existentes, 

considerando os movimentos de terras e a colocação de ABGE 

devidamente compactado e argamassa de assentamento . ---------  

Esclarecimento Nº 11------------------------------------------------  

11. Artigo 5.4 – Não existe pormenor de execução do muro de 

betão e dimensão das respetivas peças.  ----------------------------  

Resposta:  O muro deverá ser executado de acordo com o 

desenho de pormenor que se anexa e de acordo com os 

seguintes trabalhos preparatórios:  ----------------------------------  

- Abertura da vala, com largura aproximada de 1,00m de 
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profundidade e 0,50m de largura, considerando o terreno de 

qualquer natureza e corte de raízes; --------------------------------  

- Movimentos de terra e respetivo transporte;  ---------------------  

- Cofragem dos dois lados do muro em madeira ou metálica;  ---  

- Betão de limpeza com 0,10m;  -------------------------------------  

- O betão a aplicar será o C16/20. devidamente vibrado;  --------  

- O aço a utilizar será o A 400 .  ----------------------------------------  

Esclarecimento Nº 12------------------------------------------------  

12. Artigo 5.5.2 - Não existe pormenor de execução. ------------  

Resposta:  Conforme pormenor que se anexa.  ---------------------  

Esclarecimento Nº 13------------------------------------------------  

13. Artigo 5.6.1 – Peças desenhadas em planta e em pormenor 

relativas à construção do muro, não coincidem. Em planta , é 

referida a construção de um muro betão ciclópico, o desenho de 

pormenor refere a construção de muro em peças pré -fabricadas.   

Resposta:  Deve ser considerada a execução em peças pré-

fabricadas, idênticas às existentes.  ---------------------------------  

Esclarecimento Nº 14------------------------------------------------  

14. Artigo 5.7 – Não é possível identificar tampas nas peças 

desenhadas.  ------------------------------------------------------------  

Resposta:  Conforme descrito no artigo acima referido, deverão 

ser substituídas todas as tampas, 20 unidades existentes, na 

zona a intervir.  --------------------------------------------------------  
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Esclarecimento Nº 15------------------------------------------------  

15. Artigo 5.8 –  Não existe localização do arranque das árvores.  

Resposta:  As árvores a arrancar localizam-se aos Km 84+850 

(1 un.), 85+000 (1 un.), 85+100 (2 un.) e 85+300 (1  un.).  -------  

Esclarecimento Nº 16------------------------------------------------  

16. Artigo 6.3.2 –  Não existe pormenor com dimensões do 

lancil galgável.  --------------------------------------------------------  

Resposta:  Conforme pormenor que se anexa.  ---------------------  

Esclarecimento Nº 17------------------------------------------------  

17. Artigo 8.3.8 – Quantidades de pavimento referidas no 

articulado não coincidem com as quantidades medidas nas peças 

desenhadas.  ------------------------------------------------------------  

Resposta:  A quantidade de pavimento a executar é a prevista 

no mapa da proposta.  -------------------------------------------------  

 - Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A. -------------------  

Esclarecimento Nº  1 -------------------------------------------------  

Trabalhos de pavimentação nos estacionamentos existentes, 

reparações e ou repavimentações  -----------------------------------  

Não são referenciadas intervenções nestas zonas, nas plantas de 

trabalhos. Não estão previstas reparações e/ou 

repavimentações? -----------------------------------------------------  

Resposta:  No mapa da proposta, no capítulo 4, estão 

quantificadas e incluídas as zonas de estacionamento na área a 
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pavimentar.  ------------------------------------------------------------  

Esclarecimento Nº  2 -------------------------------------------------  

5.1.1 Substituição dos lancis existentes e colocação de novos, 

entre o km …e o km…  -----------------------------------------------  

Falta pormenor dos lancis . -------------------------------------------  

Resposta:  Os lancis de betão e de granito serão conforme o 

pormenor que se anexa.  ----------------------------------------------  

Esclarecimento Nº  3 -------------------------------------------------  

5.3 Substituição dos lancis existentes e  colocação de novos, em 

granito cinza, nas caldeiras das árvores: ---------------------------  

Falta pormenor dos lancis  -------------------------------------------  

Resposta:  Em anexo, disponibilizam-se desenhos de pormenor. 

As peças a colocar nas caldeiras serão conforme as existentes, 

considerando os movimentos de terras e a  colocação de ABGE 

devidamente compactado e argamassa de assentamento . ---------  

Esclarecimento Nº  4 -------------------------------------------------  

5.4 Construção de muro de betão armado para contenção das 

raízes das árvores e enterrado nas frentes das mesmas com 1,00 

m de profundidade, largura variável, espes sura de 0,15 m e 

altura de 0,80 m.  ------------------------------------------------------  

Falta pormenor dos muros em betão armado propostos. Na 

execução dos mesmos, e sempre que as raízes das árvores 

interfiram, como será solucionada a execução?  -------------------  
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Resposta:  O muro deverá ser executado de acordo com o 

desenho de pormenor que se anexa e de acordo com os 

seguintes trabalhos preparatórios:  ----------------------------------  

- Abertura da vala com largura aproximada de 1,00m de 

profundidade e 0,50m de largura considerando o terreno de 

qualquer natureza e corte de raízes; --------------------------------  

- Movimentos de terra e respetivo transporte;  ---------------------  

- Cofragem dos dois lados do muro em madeira ou metálica;  ---  

- Betão de limpeza com 0,10m; -------------------------------------  

- O betão a aplicar será o C16/20.  devidamente vibrado;  --------  

- O aço a utilizar será o A 400 .  ----------------------------------------  

Esclarecimento Nº  5 -------------------------------------------------  

5.5.1 Km ‐ 85+000 ‐ Requalificação de entroncamento 

conforme pormenor, incluindo levantamento de pavimentos 

existentes e movimento de terras, transporte a vazadouro, 

construção de separadores em lancil curvo galgável em granito 

serrado cinza com base de 20 cm, a ltura de 20 cm e espessura 

superior de 10 cm, e todos os materiais e trabalhos necessários 

a sua boa execução.  ---------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no ponto 7 do artº 43º do CCP 

Portaria 701 ‐ H/2008 de 29/07/2008  -------------------------------  

Resposta:  O caderno de encargos do procedimento inclui um 

projeto de execução, constituído por um conjunto coordenado 
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das peças escritas e desenhadas de fácil e ine quívoca 

interpretação por parte das entidades intervenientes na 

execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e 

regulamentação aplicável . -------------------------------------------  

Esclarecimento Nº 6 -------------------------------------------------  

6. Sinalização luminosa, a intervencionar no decorrer da 

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

Sinais luminosos a intervencionar?  ---------------------------------  

Resposta:  Não existem trabalhos a executar dessa natureza.  ----  

Esclarecimento Nº 7 -------------------------------------------------  

6.3 Outros trabalhos --------------------------------------------------  

6.3.1 Reconstrução de ilha central em betão, em f orma de 

lágrima, com um aumento de 1 m para a frente e 0,50 m para 

trás.  ---------------------------------------------------------------------  

6.3.1.1 Km ‐  84+200 -------------------------------------------------  

Resposta:  A executar conforme peça  desenhada apresentada e 

descrito no artigo 6.3.1. ----------------------------------------------  

Esclarecimento Nº 8 -------------------------------------------------  

6.3.2 Substituição dos lancis existentes nas 4 ilhas d o 

cruzamento, por lancis de granito cinza galgáveis. Ao Km 

84+700. ----------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no ponto 7 do artº 43º do CCP 

Portaria 701 ‐ H/2008 de 29/07/2008  -------------------------------  
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Resposta:  O caderno de encargos do procedimento inclui um 

projeto de execução, constituído por um conjunto coordenado 

das peças escritas e desenhadas de fácil e inequívoc a 

interpretação por parte das entidades intervenientes na 

execução da obra, obedecendo ao disposto na legisl ação e 

regulamentação aplicável.  -------------------------------------------  

Esclarecimento Nº 9 -------------------------------------------------  

8 ARRANJO URBANÍSTICO JUNTO ÁS BOMBAS DA GALP  

8.1 DEMOLIÇÕES----------------------------------------------------  

8.1.1 Demolição e transporte a  vazadouro de todos os elementos 

não reaproveitados, nomeadamente: betonilhas, betuminoso,  

sinalética, lancis e guias e ainda, algumas espécies arbóreas.  

Desmonte de pavimentos (cubos , cubeta e lancis em granito) , 

para reaproveitamento no novo pavimento. Ha verá ainda 

remoção de solos em todo o espaço para execução dos novos 

pavimentos (incluindo caixa) nas cotas do projeto. Todos estes 

trabalhos de demolição e remoção dos solos, serão e xecutados, 

no escrupuloso cumprimento das indicações fornecidas pelo 

gabinete de arqueologia do Município, nomeadamente quanto à 

forma de fazer, aos materiais e equipamentos a utilizar e aos 

timings para execução dos mesmos. Tudo conforme desenhos e 

pormenorização do projeto de arquitetura.  -------------------------  

De acordo com o disposto no ponto 7 do art.º 43º do CCP 
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Portaria 701 ‐ H/2008 de 29/07/2008  -------------------------------  

Resposta:  O caderno de encargos do procedimento inclui um 

projeto de execução, constituído por um conjunto coordenado 

das peças escritas e desenhadas de fácil e inequívoca 

interpretação por parte das entidades intervenientes na 

execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e 

regulamentação aplicável.  -------------------------------------------  

Esclarecimento Nº 10------------------------------------------------  

8.4 ESPAÇO VERDE -------------------------------------------------  

8.4.4 Execução de ramal de alimentação/ligação à rede 

municipal, incluindo execução de caixa de visita com tampa, 

fornecimento e aplicação de contador, válvulas de  

seccionamento, e todos os acessórios de montagem 

complementares necessários, conforme projeto e regulamentos 

em vigor (Águas da Teja), e tubagem aplicada em vala sobre 

almofada de areia, abertura  e tapamento de vala, reposição de 

pavimentos, transporte de materiais sobrantes a vazadouro 

autorizado, com carga, descarga, espalhamento e indemnização 

para depósito, assim como todos os materiais e trabalhos  

complementares necessários. ----------------------------------------  

De acordo com o disposto no ponto 7 do artº 43º do CCP 

Portaria 701 ‐ H/2008  de 29/07/2008 -------------------------------  

Resposta:  O caderno de encargos do procedimento inclui um 
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projeto de execução, constituído por um conjunto coordenado 

das peças escritas e desenhadas de fácil e ine quívoca 

interpretação por parte das entidades intervenientes na 

execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e 

regulamentação aplicável.  -------------------------------------------  

Este trabalho está previsto realizar -se. -----------------------------  

Esclarecimento Nº 11------------------------------------------------  

8.5 DIVERSOS --------------------------------------------------------  

8.5.1 Fornecimento e aplicação de sinais de trânsito (direcional 

simples: 2x7 placas) a definir pela Fiscalização, sobre poste em 

ferro tubular pintado de cor preto, incluindo todos os trabalhos, 

materiais e acessórios necessários à sua correta aplicação.  ------  

De acordo com o disposto no ponto 7 do artº 43º do CCP 

Portaria 701 ‐ H/2008 de 29/07/2008  -------------------------------  

Resposta:  O caderno de encargos do procedimento inclui um 

projeto de execução, constituído por um conjunto coordenado 

das peças escritas e desenhadas de fácil e inequívoca 

interpretação por parte das entidades intervenientes na 

execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e 

regulamentação aplicável.  -------------------------------------------  

Este trabalho está previsto realizar -se. -----------------------------  

Esclarecimento Nº 12------------------------------------------------  

8.5.2 Limpeza e tratamento de todos os elementos em granito à 
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vista (lancil), incluído todos os trabalhos, materiais e 

acessórios necessários à sua correta execução. --------------------  

De acordo com o disposto no ponto 7 do artº 43º do CCP 

Portaria 701 ‐ H/2008 de 29/07/2008  -------------------------------  

Resposta:  O caderno de encargos do procedimento inclui um 

projeto de execução, constituído por um conjunto coordenado 

das peças escritas e desenhadas de fácil e inequívoca 

interpretação por parte das entidades intervenientes na 

execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e 

regulamentação aplicável.  -------------------------------------------  

Este trabalho está previsto realizar -se. -----------------------------  

Esclarecimento Nº 13------------------------------------------------  

8.6.1 ILUMINAÇÃO EXTERIOR -----------------------------------  

Ligação ao quadro existente do posto de turismo, incluindo 

todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta 

instalação (relógio astronómico, diferenciais e disjuntores).  ----  

De acordo com o disposto no ponto 7 do artº 43º do CCP 

Portaria 701 ‐ H/2008 de 29/07/2008 -------------------------------  

Resposta:  O caderno de encargos do procedimento inclui um 

projeto de execução, constituído por um conjunto coordenado 

das peças escritas e desenhadas de fácil e inequívoca execução 

da obra, obedecendo ao disposto na legislação e regulamentação 

aplicável.  --------------------------------------------------------------  
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Este trabalho está previsto realizar -se: Este ponto contempla o 

fornecimento e instalação, em quadro existente, de 1 relógio  

astronómico 2 canais, 1 diferencial (30mA/25A) e 1 disjuntor 

16A, bem como todos os trabalhos e materiais necessários para 

a sua correta instalação.  ---------------------------------------------  

Anexa-se o Mapa da Proposta (Lista de Medições),  em que os 

art igos alterados estão a verde.  -------------------------------------------  

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

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

O prazo limite para apresentação de propostas passa a ser o dia 

15 de março até às 23.59 horas.  -------------------------------------  

Trancoso, 11 de fevereiro de 2019 ----------------------------------  

O Júri  ------------------------------------------------------------------  

ORÇAMENTO 

Reparação e beneficiação da E.N. 226 - Trancoso - Lactovil 

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

 

Fornecimento, aplicação ou montagem dos seguintes 
materiais ou equipamentos de acordo com o caderno de 
encargos e projeto, incluindo todos os acessórios e 
materiais necessários à sua boa execução.     

1 ENCARGOS GERAIS DA OBRA     
1.1 Montagem, utilização e desmontagem do estaleiro.     

1.1.1 
Montagem do estaleiro, incluindo acessos, ramais de água, 
esgotos, eletricidade e telefones. vg 1,00  0,00 € 

1.1.2 

Desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da 
empreitada, repondo as condições iniciais do local, 
limpeza final da obra. vg 1,00  0,00 € 

1.2 

Execução e fornecimento ao dono da obra das telas finais 
da obra, de todas as especialidades, em papel e formato 
digital. un 1,00  0,00 € 

1.3 

Fornecimento e montagem, em local a acordar com a 
fiscalização, de 1 (um) painel identificativo da obra com os 
seus intervenientes. un 2,00  0,00 € 
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1.4 

Conservação, limpeza e manutenção de boas condições de 
serviço das estradas utilizadas pelo empreiteiro na 
execução da empreitada, incluindo sinalização temporária 
regulamentar de todos os trabalhos, de acordo com o 
projeto elaborado nos termos da legislação aplicada, 
referente à sinalização vertical, horizontal e outros 
equipamentos necessários, incluindo fornecimento, 
implantação e colocação. un 1,00  0,00 € 

1.5 

Gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de 
edifícios ou de derrocadas, compreendendo a sua 
prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, tratamento, 
valorização, eliminação e eventual indemnização por 
depósito, tudo de acordo com a legislação em vigor. vg 1,00  0,00 € 

2 DRENAGEM 
    

2.1 

Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo 
todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua 
implantação, a escavação em terreno de qualquer 
natureza, a remoção, reposição, compactação e condução 
a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais 
indemnizações por depósito:     

2.1.1 

Colocação nas valetas de uma camada de ABGE com 0,10 
m de espessura, com características de regularização, 
para receber o betão hidráulico, incluindo todos os 
trabalhos e materiais necessários. m³ 8,90  0,00 € 

2.1.2 Valetas e valas:     

2.1.2.1 
Valetas de plataforma (laterais): De fundo regularizado 
com betão com 0,12 m de espessura:     

2.1.2.1.1 

Com lados de 0,45 m e com profundidade 0,15 m, 
conforme desenho de pormenor. Ao km 84+200. ml 99,00  0,00 € 

2.2 

Execução de órgãos ou trabalhos acessórios no sistema 
de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e 
ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de 
qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, 
condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e 
eventuais indemnizações por depósito:     

2.2.1 
Rede de águas pluviais existente com tubo de diâmetro de 
400 mm ao KM 84+400.     

2.2.1.1 

Construção de rede de águas pluviais ao KM - 84+400: 
fornecimento e colocação de coletor em tubo corrugado de 
diâmetro 400 mm.  m 125,00  0,00 € 

2.2.1.2 

Construção de rede de águas pluviais ao KM - 84+400: 
fornecimento e colocação de caixas de visita com diâmetro 
de 1 m E 1,20 m de altura, com cones e tampas de ferro 
reforçadas. un 3,00  0,00 € 

2.2.1.3 

Levantamento e reposição de pavimento do passeio em 
pavê de betão retangular 20x10x6 cm. m2 300,00  0,00 € 

2.2.1.4 Fornecimento e colocação de sumidouros. un 10,00  0,00 € 

2.2.1.5 
Ramais de ligação dos sumidouros às caixas de visita 
existentes em tubagem PVC de diâmetro 200 mm. un 10,00  0,00 € 

2.2.1.6 

Levantamento e reposição de sumidouro existente, 
incluindo demolição do existente e reposição de tubagem e 
pavimentos quando necessário, equivalente ao existente, e 
todos os trabalhos e materiais para o seu bom 
funcionamento.  un 2,00  0,00 € 
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2.2.2 

Construção de rede de águas pluviais ao KM - 85+500: 
fornecimento e colocação de coletor em tubo PVC de 
diâmetro 400 mm.  m 300,00  0,00 € 

2.2.2.1 

Construção de rede de águas pluviais ao KM - 85+500: 
fornecimento e colocação de sumidouros, incluindo 
reposição de pavimentos equivalentes ao existentes e 
todos os trabalhos e materiais para o seu bom 
funcionamento. un 15,00  0,00 € 

2.2.2.2 

Construção de rede de águas pluviais ao KM - 85+500: 
fornecimento e colocação de caixas de visita com diâmetro 
de 1 m E 1,20 m de altura, com cones e tampas de ferro 
reforçadas, incluindo reposição de pavimentos 
equivalentes ao existentes e todos os trabalhos e materiais 
para o seu bom funcionamento. un 8,00  0,00 € 

2.2.2.3 

Construção de rede de águas pluviais ao KM - 85+500: 
fornecimento e colocação de ramais com diâmetro de 200 
mm, com cones e tampas de ferro reforçadas, incluindo 
reposição de pavimentos equivalentes ao existentes e 
todos os trabalhos e materiais para o seu bom 
funcionamento. un 15,00  0,00 € 

2.2.3 

Levantamento e reposição de sumidouro existente KM 
85+000, incluindo demolição do existente e reposição de 
tubagem quando necessário equivalente ao existente, e 
todos os trabalhos e materiais para o seu bom 
funcionamento.  un 2,00  0,00 € 

2.3 Outros Trabalhos: 
    

2.3.1 
Limpeza e desmatação de bermas com limpeza de valetas 
existentes de largura variável.     

2.3.1.1 

Desde o Km - 83+400 até ao km - 84+200 em ambos os 
lados da estrada. ml 1600,00  0,00 € 

3 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS     

3.1 

Levantamento e reposição de pavimento do passeio em 
pavê de betão retangular 20x10x6 cm ao KM 84+300, e 
eventual substituição dos danificados, incluindo base em 
tout-venant com espessura mínima de 0,10 m, e todos os 
trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento. m2 425,00  0,00 € 

3.2 

Desenraizamento de arvores, incluindo movimento de 
terras e todos os trabalhos e materiais para o sua boa 
execução un 2,00  0,00 € 

3.3 

Levantamento e reposição de pavimento do passeio dos 
cubos de calcário (vidraço) ao KM 84+700, e eventual 
substituição dos danificados, incluindo base em tout-
venant com espessura mínima de 0,10 m, e todos os 
trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento. m2 200,00  0,00 € 

3.4 

Pavimentação/execução de passeios entre o Km 84+800, 
com uma largura variavel, substituição pavê existente por 
cubos em granito de dimensões 5*5*5 cm com 
assentamento em areia e traço seco, incluindo abertura de 
caixa levantamento e reposição com colocação de ABGE 
agregrado britado de granulometria extensa com 
espessura minima 0,15 m.  m² 750,00  0,00 € 
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3.5 

Fornecimento e aplicação de pavê de betão cinza 
retangular 20x10x6 cm ao KM 85+500, incluindo 
levantamento dos pavimentos existentes e execução base 
em tout-venant com espessura mínima de 0,10 m, e todos 
os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento. m2 1020,00  0,00 € 

4 TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO NA FAIXA DE RODAGEM     
4.1 Fresagem do pavimento existente     

4.1.1 

Fresagem na espessura de 10 cm desde o Km 83+400 até 
ao Km 85+952 m2 22600,00  0,00 € 

4.2 
Aplicação de macadame betuminoso AC 20, com 
características de camada de regularização e desgaste:     

4.2.1 

Camada de regularização com espessura média igual a 
0,06 m, em toda a faixa de rodagem. m² 22600,00  0,00 € 

4.2.2 

Camada de desgaste com espessura média igual a 0,04 m, 
em toda a faixa de rodagem. m² 22600,00  0,00 € 

4.3 Regas betuminosas:     

4.3.1 
Aplicação de rega de colagem sobre o pavimento fresado 
e após escovagem deste. m² 22600,00  0,00 € 

4.3.2 

Aplicação de rega de colagem entre a camada de 
regularização e a camada de desgastem betão 
betuminoso. m² 22600,00  0,00 € 

5 OBRAS ACESSÓRIAS 
    

5.1 

Fornecimento e colocação de lancis em passeios, entre o 
km… incluindo abertura de caixa levantamento e reposição 
com colocação de ABGE agregrado britado de 
granulometria extensa com espessura minima 0,15 m.      

5.1.1 

Substituição dos lancis existentes e colocação de novos, 
entre o km …e o km… 

    
5.1.1.1 Km  - 84+700 - Granito cinza. ml 90,00  0,00 € 

5.1.1.2 Km - 84+800 - Granito cinza. ml 241,00  0,00 € 

5.1.1.3 Km - 85+100 - Granito cinza. ml 100,00  0,00 € 

5.1.1.4 Km - 85+500 - Betão ml 350,00  0,00 € 

5.2 

Baixar lancil dos dois lados da passadeira em toda a sua 
largura, incluindo o rebaixamento dos pavimentos dos 
passeios para as novas cotas, e todos os trabalhos e 
materiais para os eu bom funcionamento:     

5.2.1 Km - 84+300 ml 8,00  0,00 € 

5.2.2 Km - 84+400 ml 8,00  0,00 € 

5.2.3 Km - 84+600 ml 7,00  0,00 € 

5.2.4 Km - 84+800 ml 7,00  0,00 € 

5.2.5 Km - 84+900 ml 7,00  0,00 € 

5.2.6 Km - 85+100 ml 8,00  0,00 € 

5.2.7 Km - 85+300 ml 6,00  0,00 € 

5.2.8 Km - 85+600 ml 6,00  0,00 € 

5.2.9 Km - 85+800 ml 6,00  0,00 € 

5.3 
Substituição dos lancis existentes e colocação de novos, 
em granito cinza, nas caldeiras da árvores:     

5.3.1 Km - 84+700 - Árvores 1 a 7 ml 22,40  0,00 € 

5.3.2 Km - 84+800 - Árvores 8 a 11 ml 8,70  0,00 € 

5.3.3 Km - 84+900 - Árvores 12 a 15 ml 8,70  0,00 € 
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5.3.4 Km - 84+900 - Árvores 16 a 18 ml 9,40  0,00 € 

5.3.5 Km - 85+000 - Árvores 19 a 27 ml 34,60  0,00 € 

5.3.6 Km - 85+700 - Árvore 32 ml 2,40  0,00 € 

5.4 

Construção de muro de betão armado para contenção das 
raízes das árvores e enterrado nas frentes das mesmas 
com 1,00 m de profundidade, largura variável, espessura 
de 0,15 m e altura de 0,80 m.      

5.4.1 Km - 84+700 - Árvores 1 a 7 (21,00 x ,015 x 0,80 m) m3 2,52  0,00 € 

5.4.2 Km - 84+800 - Árvores 8 a 11 (10,50 x 0,15 x 0,80 m) m3 1,26  0,00 € 

5.4.3 Km - 84+900 - Árvores 12 a 15 (4,00 x 0,15 x 0,80 m) m3 0,48  0,00 € 

5.4.4 Km - 84+900 - Árvores 16 a 18 (4,00 x 0,15 x 0,80 m) m3 0,48  0,00 € 

5.4.5 Km - 85+000 - Árvores 19 a 27 (11,20 x 0,15 x 0,80 m) m3 1,35  0,00 € 

5.5 
Construção de novas passadeiras, com rebaixamento dos 
lancis na largura da passadeira.     

5.5.1 

Km - 85+000 - Requalificação de entroncamento conforme 
pormenor, incluindo levantamento de pavimentos 
existentes e movimento de terras, transporte a vazadouro, 
construção de separadores em lancil curvo galgável em 
granito serrado cinza com base de 20 cm, altura de 20 cm 
e espessura superior de 10 cm, e todos os materiais e 
trabalhos necessários a sua boa execução. vg 1,00  0,00 € 

5.5.2 
Km - 85+000 - Construção de duas novas passadeiras 
com rebaixamento dos lancis na largura das mesmas. m 16,00  0,00 € 

5.6 
Substituição de peças partidas em betão armado, 
conforme desenho de pormenor:     

5.6.1 Km - 85+300. un 2,00  0,00 € 

5.7 

Substituição de todas as tampas das caixas existentes de 
saneamento e águas pluviais (20 Unidades), por novas 
tampas reforçadas e colocadas à nova cota, incluindo 
subida das válvulas de seccionamento da água potável à 
cota final do pavimento. vg 1,00  0,00 € 

5.8 

Arranque de àrvores existentes e respetivas raízes, 
incluindo o seu transporte a vazadouro e todos os 
trabalhos e materiais necessários. un 5,00  0,00 € 

6 SINALIZAÇÃO 
    

6.1 Sinalização horizontal (pinturas) 
    

6.1.1 Pintura de guias com traço contínuo e 0,12 m de largura. ml 7600,00  0,00 € 

6.1.2 
Pintura de guias com traço descontínuo e 0,12 m de 
largura. ml 500,00  0,00 € 

6.1.3 

Pintura do eixo da estrada a traço contínuo e 0,12m de 
largura. ml 1600,00  0,00 € 

6.1.4 

Pintura do eixo da estrada a traço descontínuo e 0,12 m de 
largura. ml 2700,00  0,00 € 

6.1.5 

Pintura de duas inscrições de STOP com banda 
transversal contínua. un 3,00  0,00 € 

6.1.6 
Pintura bandas cromáticas duplas com 3,00 m de 
comprimento médio ao KM 84+100. un 26,00  0,00 € 

6.1.7 Pintura de 23 passadeiras. un 23,00  0,00 € 

6.1.8 

Pintura de seta de seleção M15d aos KM 84+100 e 
85+000. ml 8,00  0,00 € 

6.1.9 

Pintura de triângulo de cedência com 4 m de comprimento 
e 2 de largura com banda transversal descontínua. ml 14,00  0,00 € 

6.2 Sinalização vertical 
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6.2.1 

Aplicação de sinalização vertical triangular de largura 74 
cm em chapa de alumínio incluindo suporte metálico com 
3,50 m de altura. un 19,00  0,00 € 

6.2.2 

Aplicação de sinalização vertical circular de diâmetro 74 
cm em chapa de alumínio incluindo suporte metálico com 
3,50 m de altura. un 33,00  0,00 € 

6.2.3 

Aplicação de sinalização vertical quadrada de lado = 74 cm 
em chapa de alumínio incluindo suporte metálico com 3,50 
m de altura. un 22,00  0,00 € 

6.2.4 

Aplicação de sinalização vertical de STOP de 74 cm de 
largura em chapa de alumínio incluindo suporte metálico 
com 3,50 m de altura. un 12,00  0,00 € 

6.2.5 

Aplicação de sinalização vertical de início e fim de 
localidade de 74 cm de largura em chapa de alumínio 
incluindo suporte metálico com 3,50 m de altura. un 2,00  0,00 € 

6.2.6 Aplicação de vaias direcionais com 4 listas amarelas. un 5,00  0,00 € 

6.2.7 Aplicação de vaias direcionais com 2 listas amarelas. un 3,00  0,00 € 

6.2.8 

Aplicação de balizas verticais duplas com suporte metálico 
ao KM - 84+200. un 4,00  0,00 € 

6.2.9 
Aplicação de balizas anexas ao sinal de sentido 
obrigatório. un 13,00  0,00 € 

6.3 Outros trabalhos 
    

6.3.1 

Reconstrução de ilha central em betão, em forma de 
lágrima com um aumento de 1 m para a frente e 0,50 m 
para trás.     

6.3.1.1 Km - 84+200 vg 1,00  0,00 € 

6.3.2 

Substituição dos lancis existentes nas 4 ilhas do 
cruzamento por lancis de granito cinza galgáveis. Ao Km 
84+700. vg 1,00  0,00 € 

7 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS     

7.1 

Abertura e tapamento de Vala Exclusiva para troços de 
Energia Electra para BT ou IP, na largura exigida e 
regulamentar, em todo o tipo de terreno, incluindo 
reposição de pavimento similar ao encontrado, fitas e 
redes de sinalização, compactação de terrenos, todos os 
materiais e acessórios necessários. ml 200,00  0,00 € 

7.2 

Fornecimento e montagem de tubo de cor vermelha, 
PEAD 160mm2, em vala aberta, incluindo todos os 
trabalhos para a sua perfeita instalação. ml 630,00  0,00 € 

7.3 

Fornecimento e montagem de tubo de cor vermelha, 
PEAD 125mm2, em vala aberta, incluindo todos os 
trabalhos para a sua perfeita instalação. ml 260,00  0,00 € 

7.4 

Fornecimento e montagem de  tubo de cor vermelha, 
PEAD 63mm2, em vala aberta, incluindo todos os 
trabalhos para a sua perfeita instalação. un 10,00  0,00 € 

8 

ARRANJO URBANÍTICO JUNTO ÁS BOMBAS DA 
GALP      

8.1 DEMOLIÇÕES     
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8.1.1 

Demolição e transporte a vazadouro de todos os 
elementos não reaproveitados, nomeadamente: 
betonilhas, betuminoso, sinalética, lancis e guias e ainda, 
algumas espécies arbóreas. Desmonte de pavimentos 
(cubos, cubeta e lancis em granito) para reaproveitamento 
no novo pavimento. Haverá ainda remoção de solos em 
todo o espaço para execução dos novos pavimentos 
(incluindo caixa) nas cotas do projeto. Todos estes 
trabalhos de demolição e remoção dos solos, serão 
executados, no escrupuloso cumprimento das indicações 
fornecidas pelo gabinete de arqueologia do Município, 
nomeadamente quanto à forma de fazer, aos materiais e 
equipamentos a utilizar e aos timings para execução dos 
mesmos. Tudo conforme desenhos e pormenorização do 
projeto de arquitetura. vg 1,00  0,00 € 

8.2 CANTARIAS     

8.2.1 

Reaproveitamento do lancil em granito existente, incluindo 
a sua aplicação, conforme desenhos do projeto de 
arquitetura. Inclui ainda a fundação e todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários à sua correta 
aplicação. ml 130,00  0,00 € 

8.2.2 

Fornecimento e aplicação de guia em granito bujardado 
pico fino (cinza Pinhel ou equivalente) 0,10m de largura x 
0,15m de altura, para delimitação dos espaços dedicados 
aos peões e alguns espaços verdes ou outros, incluindo 
fundação e todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários à sua correta aplicação. Tudo conforme 
desenhos do projeto de arquitetura. ml 160,00  0,00 € 

8.2.3 

Fornecimento de aplicação de um banco em granito (cinza 
Pinhel ou equivalente) com cerca de 6,5m de 
comprimento, 0,6 m de altura e 0,6m de largura, incluindo 
fundação e todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários à sua correta execução. Tudo conforme 
desenhos do projeto de arquitetura. un 1,00  0,00 € 

8.3 PAVIMENTOS 
    

8.3.1 

Fornecimento e assentamento de pavimento em cubo de 
granito (cinza Pinhel ou equivalente) 0,10*0,10*0,10m, 
sobre almofada de areia, camada de brita, nos espaços de 
circulação automóvel, incluindo enchimento do terreno 
para as cotas do projeto (em caso de necessidade), bem 
como, todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários à sua correta execução. Tudo conforme 
desenhos do projeto de arquitetura. m2 175,00  0,00 € 

8.3.2 

Fornecimento e assentamento de pavimento em cubeta de 
granito (cinza Pinhel ou equivalente) 0,05*0,05*0,05m, 
sobre almofada de areia com traço de cimento, camada de 
brita, nos espaços de circulação pedonal, bem como, o 
enchimento do terreno para as cotas do projeto (em caso 
de necessidade) e todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários à sua correta execução. Tudo 
conforme desenhos e do projeto de arquitetura. m2 120,00  0,00 € 

8.3.3 

Levantamento/reposição de pavimento em cubeta de 
granito 0,05*0,05*0,05m, tom cinza, sobre almofada de 
areia com traço de cimento, camada de brita, nos espaços 
de circulação pedonal, bem como, o enchimento do terreno 
para as cotas do projeto (em caso de necessidade) e todos 
os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua 
correta execução. Tudo conforme desenhos e do projeto 
de arquitetura. m2 140,00  0,00 € 
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8.3.4 

Fornecimento e assentamento de pavimento em cubo de 
granito 0,10*0,10*0,10m, tom amarelo, sobre almofada de 
areia, camada de brita e tela anti infestante, nos espaços 
de das passadeiras, incluindo enchimento do terreno para 
as cotas do projeto (em caso de necessidade), bem como, 
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à 
sua correta execução. Tudo conforme desenhos do projeto 
de arquitetura. m2 65,00  0,00 € 

8.3.5 

Baixar lancil dos dois lados da passadeira em toda a sua 
largura, incluindo o rebaixamento dos pavimentos dos 
passeios para as novas cotas, e todos os trabalhos e 
materiais para os eu bom funcionamento. ml 8,00  0,00 € 

8.3.6 

Fornecimento e pintura de uma passadeira na EN 226 de 
cor branca, incluindo, todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários à sua correta execução. Tudo 
conforme desenhos do projeto de arquitetura. un 1,00  0,00 € 

8.3.7 

Fornecimento e aplicação de camada de inerte cinza 
(gravilha) com 0,25m de altura, incluindo todas as 
caldeiras das árvores, incluindo ainda todos os trabalhos, 
materiais e acessórios necessários à sua correta 
aplicação. Tudo conforme desenhos do projeto de 
arquitetura. m2 90,00  0,00 € 

8.3.8 

Fornecimento e assentamento de pavimento tátil cerâmico 
(0,20*0,20*m), sobre almofada de areia com traço de 
cimento, camada de brita, nos espaços de circulação 
pedonal (junto às passadeiras), bem como, o enchimento 
do terreno para as cotas do projeto (em caso de 
necessidade) e todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários à sua correta execução. Tudo conforme 
desenhos e do projeto de arquitetura. m2 16,00  0,00 € 

8.3.9 

Fornecimento e aplicação de saibro estabilizado 
(Pavistab), incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários à sua correta aplicação. Tudo 
conforme desenhos do projeto de arquitetura. m2 100,00  0,00 € 

8.4 ESPAÇO VERDE     

8.4.1 

Execução de "espaço verde", composto por compactação 
do terreno, fornecimento e espalhamento de terra vegetal 
com 0,60 m de espessura. Tudo conforme desenhos e 
pormenorização do projeto de arquitetura. m2 170,00  0,00 € 

8.4.2 

Fornecimento e plantação de relva no "espaço verde". 
Tudo conforme desenhos e pormenorização do projeto de 
arquitetura. m2 170,00  0,00 € 

8.4.3 

Fornecimento e aplicação de sistema de rega no espaço 

verde, incluído tubo em PEAD  32mm (100 ml.), 
eletroválvulas (3 un.), aspersores (8 un.), pulverizadores 
reguláveis (15 un.), programador Galcom elétrico ou 
equivalente de quatro estações (2 un.), incluindo caixa em 
PVC Standard e todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários ao  seu correto funcionamento. vg 1,00  0,00 € 



 

 
Ata  n . º    0 3  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    13 -0 2 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

8.4.4 

Execução de ramal de alimentação\ligação à rede 
municipal, incluindo execução de caixa de visita com 
tampa, fornecimento e aplicação de contador, válvulas de 
seccionamento, e todos os acessórios de montagem 
complementares necessários, conforme projeto e 
regulamentos em vigor (Águas da Teja), e tubagem 
aplicada em vala sobre almofada de areia, abertura e 
tapamento de vala, reposição de pavimentos, transporte de 
materiais sobrantes a vazadouro autorizado, com carga, 
descarga, espalhamento e indemnização para depósito, 
assim como todos os materiais e trabalhos 
complementares necessários. un 1,00  0,00 € 

8.4.5 

Fornecimento e plantação de espécies arbóreas 
envasadas, de médio porte, "Taxus baccata fastigiata 
robusta verde" (de cerca de 1,50 a 2,00m de altura), 
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua 
correta efetivação. un 9,00  0,00 € 

8.5 DIVERSOS     

8.5.1 

Fornecimento e aplicação de sinais de trânsito (direcional 
simples: 2x7 placas) a definir pela Fiscalização, sobre 
poste em ferro tubular pintado de cor preto, incluindo todos 
os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua 
correta aplicação.  vg 1,00  0,00 € 

8.5.2 

Limpeza e tratamento de todos os elementos em granito à 
vista (lancil), incluído todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários à sua correta execução. vg 1,00  0,00 € 

8.6 INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS     
8.6.1 ILUMINAÇÃO EXTERIOR     

8.6.1.1 

Abertura e tapamento de vala para para IP, incluindo todos 
os materiais de acordo com o pormenor tipo (Vala Tipo), e 
todos os trabalhos necessários. m 120,00  0,00 € 

8.6.1.2 

Fornecimento e instalação de condutor tipo XV-3G10mm a 
colocar em tubo PEAD 63 em vala aberta, incluindo todos 
os trabalhos e acessórios para o seu perfeito 
funcionamento. m 200,00  0,00 € 

8.6.1.3 

Fornecimento e instalação de tubo PEAD 63mm a colocar 
em vala aberta, incluindo todos os trabalhos e  acessórios 
para o seu perfeito funcionamento. m 50,00  0,00 € 

8.6.1.4 

Fornecimento e instalação de cabo FVV-3G2,5mm e tubo 
PEAD 40 a colocar em vala aberta, incluindo todos os 
trabalhos e acessórios para o seu perfeito funcionamento. m 135,00  0,00 € 

8.6.1.5 

Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação tipo 
P1, ou equivalente, conforme descrição da memoria 
descritiva, totalmente equipada, incluindo todo o 
equipamento necessário para o seu perfeito 
funcionamento. un 7,00  0,00 € 

8.6.1.6 

Fornecimento e montagem de aparelho de iluminação tipo 
P2, ou equivalente, conforme descrição da memoria 
descritiva, totalmente equipada, incluindo todo o 
equipamento necessário para o seu perfeito 
funcionamento. un 2,00  0,00 € 

8.6.1.7 

Ligação ao quadro existente do posto de turismo, incluindo 
todos os trabalhos e materiais necessários para a sua 
correta instalação (1 relógios astronómico 2 canais, 1 
diferencial (30mA/25A) e 1 disjuntor 16 A). vg 1,00  0,00 € 

8.6.1.8 

Fornecimento e montagem de caixas de visita do tipo 
redondo conforme pormenor tipo, incluído todos os 
acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação. un 2,00  0,00 € 
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Código Designação dos Trabalhos Unid. Quant. P. Unitário TOTAL 

 
 

    
 

 

    

RESUMO 
 

 

    
1 ENCARGOS GERAIS DA OBRA    0,00 € 

2 DRENAGEM    0,00 € 

3 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS    0,00 € 

4 
TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO NA FAIXA DE 
RODAGEM    

0,00 € 

5 OBRAS ACESSÓRIAS    0,00 € 

6 SINALIZAÇÃO    0,00 € 

7 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS    0,00 € 

8 ARRANJO URBANÍSTICO JUNTO ÁS BOMBAS DA GALP     0,00 € 
 

Na sequência da informação prestada pelo júri do  

procedimento, a Câmara Municipal, concordando com o teor 

da mesma e em conformidade com o previsto no n.º 5 do art.º 

50.º de Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as 

alterações que lhe foram introduzidas, deliberou prestar aos 

interessados os esclarecimentos solicitados e constantes da 

referida informação. Mais foi deliberado cumprir os 

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

*A16*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta 

referente à propositura de uma Ação Judicial para 

desobstrução de um caminho público, em Maçal da Ribeira :  

De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a seguinte proposta que se 

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

‘Chegou ao nosso conhecimento, através do Sr. Presidente da 
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Junta de Freguesia de Vilares, José Bernardo, que um caminho 

público foi obstruído, parcialmente, em Maçal da Ribeira, 

Freguesia de Vilares, concelho de Trancoso, mediante a 

colocação de ferros e arame, por um proprietário confinante.  -  

Após deslocação ao local, recolhida informação e analisada a 

documentação pertinente para o efeito, designadamente 

certidão de matriz e de registo do prédio urbano do 

proprietário confinante, bem como a informação do Serviço de 

Finanças, datado de 28/08/2018, verifica -se que o caminho em 

causa é público, competindo , legalmente, ao Município a sua 

desobstrução.----------------------------------------------------------  

Foi solicitada a presença da Guarda Nacional Republicana , 

com vista à desobstrução do caminho por funcionários do 

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

No entanto, não foi possível levar a cabo a referida 

desobstrução, pelo facto do proprietário vizinho ter 

manifestado a sua oposição.  -----------------------------------------  

Nestes termos, proponho a propositura da competente ação,  

com vista ao reconhecimento da natureza pública do caminho 

em causa e condenação do proprietário confinante na sua 

desobstrução.----------------------------------------------------------  

Assim, proponho que, para o efeito, seja mandatado o Dr. João 

Paulo Matias, cujo contrato de prestação de serviços 
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contempla a propositura de ações judiciais em nome do 

Município, prevendo-se que o montante da taxa de justiça 

associada à propositura da ação judicial em  causa seja de 

210€.’  ------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, constituindo como mandatário, para propor a 

referida ação, o senhor Dr. João Paulo Matias que, no âmbito 

das suas funções de jurista avençado do Município e na 

qualidade de advogado em exercício, patrocinará o Município.  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta 

referente à constituição do Município como assistente nos 

processos crime, motivados por obras e serviços não 

concursados, bem como no âmbito da parcer ia público 

privada: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca 

do assunto referido em epígrafe, apresentou a seguinte proposta 

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

‘Encontram-se a correr termos diversos processos de inquér ito 

no Ministério Público da Guarda. ----------------------------------  

Os factos em investigação são, em resumo, os seguintes: --------  

- Conjunto de obras e serviços adjudicados pelos executivos 

anteriores a Outubro de 2013, sem procedimento concursal;   

- Construção de uma zona industrial no Reboleiro em Zona de 

Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, 
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Domínio Público Hídrico e fora da zona urbana e 

urbanizável;  --------------------------------------------------------  

- Aprovação de subsídios para a Santa Casa da Misericórdia , 

na reunião de Câmara de 27/09/2013;  --------------------------  

- Desapossamento de uma parcela de terreno , sem prévio 

processo de expropriação, para o Centro Comercial 

Grossista e construção, sem licenciamento e com 

conhecimento e anuência do então executivo.  ------------------  

Ademais, encontra-se a correr termos, desde 2010, um processo 

de inquérito no Departamento e Investigação e Ação Penal de 

Coimbra, referente ao processo de constituição da Parceria 

Pública Privada.  ------------------------------------------------------  

Decorridos mais de 3 anos, após a denúncia dos factos em 

investigação no Ministério Público da Guarda e 8 anos , após a 

instauração de inquérito no âmbito da Parceria Público 

Privada, desconhece-se o estado em que se encontram os 

referidos processos, tendo sido o Município apenas notificado, 

pontualmente, para juntar documentos.  ----------------------------  

Impõe-se, assim, que o Município se constitua assistente  nos 

referidos processos, sendo necessário , para tanto, constituir 

mandatário(a), acompanhar os referidos processos  e, se tal se 

justificar, deduzir pedido de indemnização civil.  -----------------  

Nestes termos, propõe-se a constituição de mandatário(a) com 
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a finalidade de o Município se constituir assistente nos 

processos de inquérito em curso, proceder ao pagamento da 

respetiva taxa de justiça, acompanhar os mesmos e , 

eventualmente, deduzir pedido de indemnização civil,  

prevendo-se que o montante das taxas de justiça , associadas à 

constituição como assistente nos mencionados processos, seja 

cerca de 410€.’  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal  deliberou, por maioria,  aprovar a 

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

O senhor vereador Rogério Tenreiro absteve -se. ----------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

constituição de mandatário do Município, relativamente a 

um processo judicial que corre termos no TAF de Castelo 

Branco:  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do 

assunto referido em epígrafe, apresentou a seguinte proposta 

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

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

a) A Câmara Municipal de Trancoso deliberou, em sua reunião 

de 27/01/2016, contestar a ação n .º 2/2016.5BECTB, 

intentada pela Companhia de Seguros Zurique Insurance 

PLC, Sucursal em Portugal, que corre termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Caste lo Branco, contratando, 

para o efeito, os serviços de um advogado;  ---------------------  
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b) Por Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

promovido na sequência da citada deliberação, foi designada 

a Dr.ª  Marta Neves de Almeida como mandatária da 

Autarquia na mencionada ação, tendo sido elaborada , para o 

efeito, a competente procuração;  --------------------------------  

c) A Dr.ª Marta Neves de Almeida veio, por requerimento 

datado de 21/01/2018, informar o Município que não poderia 

dar continuidade ao mandato em causa, em virtude de 

circunstâncias supervenientes que impossibilitavam tal 

exercício; -----------------------------------------------------------  

d) O Município de Trancoso foi já notificado, pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, da necessidade 

de constituição de mandatário no mencionado processo, face 

à renúncia ao mandato apresentada  pela Dr.ª  Marta Neves de 

Almeida; ------------------------------------------------------------  

e) Foi já outorgado, nos termos do n .º 1 do artigo 331.º do 

CCP, o Acordo de Revogação do Contrato de Pr estação de 

Serviços Jurídicos /  Mandato Judicial, celebrado com a 

mencionada advogada.  --------------------------------------------  

Assim, proponho que a Câmara Municipal, face às 

circunstâncias descritas, delibere constituir novo mandatário 

no citado processo, propondo, para o efeito, o senhor Dr. João 

Paulo Rodrigues Matias, advogado em exercício e jurista 



 

 
Ata  n . º    0 3  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    13 -0 2 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

avençado do Município. ’  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, constituindo como mandatário, no referido 

processo, o senhor Dr. João Paulo Matias , no âmbito das suas 

funções de jurista avençado do Município e na qualidade de 

advogado em exercício. ----------------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação de proposta de ratificação de 

despacho do senhor Presidente da Câmara, respeitante à 

intervenção do Município de Trancoso, a título principal, no 

processo relativo à providência cautelar requerida pela 

CIMBSE contra os CTT: Seguidamente, foi presente o 

despacho exarado pelo senhor Presidente da Câmara,  acerca do 

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

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

a) A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela  

requereu, junto do TAF de Castelo Branco, uma providência 

cautelar de intimação, para abstenção de condutas, pedindo 

o decretamento provisório da providência, contra os CTT -

Correios de Portugal S.A. - Sociedade Aberta;  -----------------  

b) O referido TAF veio notificar todos os municípios 

associados da Comunidade Intermunicipal das Bei ras e Serra 

da Estrela para, querendo, virem intervir do processo, a 

título principal, aceitando-o na fase em que este se encontra  
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e para declararem se aceitam ou não serem representados 

pelo Requerente (CIMBSE).  ---------------------------------------  

Assim, determino, face à urgência decorrente do prazo fixado 

para a resposta ao citado Tribunal, que se informe o mesmo, 

que este Município, nos termos do disposto no artigo 15 .º da 

Lei n.º 83/95, de 31 de agosto, aceita intervir no processo,  a 

título principal, aceitando-o na fase em que se encontra, bem 

como aceita ser representado pelo autor, Comunidade 

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

Nos termos do nº 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deverá o presente despacho ser objeto de ratificação, 

na próxima reunião de Câmara.’  -----------------------------------  

Concordando com o teor do despacho do senhor Presidente da 

Câmara, de seis do corrente mês de fevereiro, a Câmara 

Municipal deliberou ratificá-lo. ------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas ao exercício ou não do 

direito de preferência, na aquisição de um imóvel, sito na 

rua Dr. Fernandes Vaz, em Trancoso:  Em seguida, foi 

presente o requerimento número 59 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 31 do passado 

mês de janeiro, de Maria Adília Gomes Rodrigues Batista , 

residente em Braga, na qualidade de proprietária, a solicitar que 

a Câmara Municipal informe se deseja ou não exercer o direito 
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de preferência, relativo à venda de um prédio urbano, sito na 

rua Dr. Fernandes Vaz, em Trancoso, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 1470 da União de Freguesias de Trancoso e 

Souto Maior, pelo valor de 140.000 euros. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não exercer o direito de 

preferência, na aquisição do referido imóvel . --------------------  

*A21*  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. ---------------------------------------------------------------  

*A22*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas  por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A23*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 17h00m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata  que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Diretor de Departamento  

que a redigiu. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  
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O Diretor de Departamento:  


