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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 10 DE ABRIL DE 2019. ------------------------  

*A1*  Aos 10 dias do mês de abril 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 João Rodrigues. --------------  

*A2*  Justificação de Falta:  A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência, à presente 

reunião, do senhor vereador  Rogério Tenreiro. -------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Tratando-se da reunião pública mensal, começou por ser 

recebido o senhor Angelino Saraiva, em representação d a firma 

“Maquisaraiva, Limitada”, com sede em Trancoso. Usando da 

palavra, relativamente ao concurso lançado pela Câmara 

Municipal de Trancoso, respeitante ao arrendamento de espaços 

comerciais na zona exterior do Mercado Municipal de Trancoso 

e após referir que havia entregado nos serviços do Munic ípio, 

por escrito, uma exposição relativa ao assunto, acrescentou 

que: ---------------------------------------------------------------------  
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- a empresa “Maquisaraiva, Limitada” foi concorrente ao 

concurso supra referido, propondo-se arrendar uma das lojas 

sujeitas a leilão;  ------------------------------------------------------  

- no entanto, foi excluída do concurso, porque não juntou uma 

declaração, prevista no anexo II;  -----------------------------------  

- constata, hoje, que uma das lojas, a fração D, ainda está 

encerrada; --------------------------------------------------------------  

- as obras necessárias e a abertura dos espaços comerciais 

deveriam ocorrer nos prazos máximos, respetivamente, de 60 e 

90 dias, após a adjudicação;  -----------------------------------------  

- como tal,  solicitou que, por incumprimento  do arrendatário, a 

Câmara Municipal  rescindisse o contrato de arrendamento da 

referida loja e lançasse um novo procedimento concursal.-------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara afirmou que o 

assunto iria ser averiguado e estudado e, posteriorm ente, o 

senhor Angelino seria informado da decisão tomada pelo 

executivo municipal.  -------------------------------------------------  

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

*A5*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 27 

do passado mês de março submetida à discussão e votação, 

tendo sido dispensada a  sua leitura, atendendo a que a mesma 

foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros do 
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executivo. --------------------------------------------------------------  

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

ter participado na discussão e votação o senhor vereador João 

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

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paç os 

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

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria  número 

69, datado de 9 do corrente mês de abril  e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 963.985,10€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 221.849,08€.  ----------------  

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: Dispensa de autorizações de utilização. --------------  

Ponto 3:  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito 

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

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

medição de trabalhos n.º 3, respeitante à empreitada “Área 

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



 

 
Ata  n . º    0 7  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    10 -0 4 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

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

medição de trabalhos n.º  3, respeitante à empreitada 

“Centro de Desenvolvimento e Inovação Social de 

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

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

medição de trabalhos n.º  3 de Trabalhos Complementares, 

respeitante à empreitada “Centro de Desenvolvimento e 

Inovação Social de Trancoso” .  ---------------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas ao auto de 

medição de trabalhos n.º  4 de Trabalhos Complementares, 

respeitante à empreitada “Centro de Desenvolvimento e 

Inovação Social de Trancoso” .  ---------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas à ratificação 

de um despacho do senhor Presidente da Câmara, 

relacionado com a prestação de esclarecimentos , no âmbito 

da empreitada “Requalificação do Estádio Municipal de 

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

Ponto 10:  Apreciação das 6ª e 7ª alterações ao orçamento da 

receita e da despesa e às correspondentes alterações às 

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

Ponto 11:  Análise, discussão e votação relativas a um 

protocolo de colaboração a celebrar com a Direção G eral 

do Património Cultural para atualização do Atlas do 
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Património Cultural e do Inventário do Património 

Classificado e em Vias de Classificação. ---------------------  

Ponto 12: Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 

Transportes  Escolares para o ano letivo de 2019/2020. -----  

Ponto 13: Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao movimento escolar para o ano letivo de 2019/ 2020 e 

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

básico. ------------------------------------------------------------  

Ponto 14: Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta de acordo a celebrar com a proprietári a de um 

terreno confinante com a Área de Acolhimento Empresarial 

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

Ponto 15: Análise, discussão e votação relativas a uma 

proposta relacionada com a anulação de uma deliberação 

camarária de 10/10/2018, destinada à concessão de um 

apoio financeiro à Associação Cultural e Recreativa de 

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

Ponto 16: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A8*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  De 

seguida, foi presente informação da divisão financeira  que se 

reproduz na integra: --------------------------------------------------  
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‘No âmbito do disposto no n .º 5 do artigo 82.º da LOE/2018, 

decidiu o Executivo Municipal optar pela desobrigação de 

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 , 

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 para o mês de abril no 

montante de 484.396,56 euros, conforme mapa em anexo. ’ ------  

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

Dispensa de autorizações de utilização: -------------------------  

*A9*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 62 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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4 do passado mês de fevereiro, de Alfredo Domingos, residente 

em Cogula, na qualidade de cabeça de casal da herança de 

Manuel Domingos Baltazar , a solicitar dispensa de autorização  

de utilização respeitante a uma habitação, sita na rua do Quebra 

Costas, em Cogula, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 238 da Freguesia de Cogula, 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 dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A10*  Em seguida, foi presente o requerimento número 196 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 4 do 

corrente mês de abril, de Maria da Graça Ferreira de Viterbo 

Abreu Loureiro, residente em Estoril,  na qualidade de cabeça 

de casal da herança de Pedro António dos Santos de Viterbo, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma edificação, destinada a arrecadações e arrumos, sita na 

Quinta do Lião, em Valdujo , inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 313 da Freguesia de Valdujo, uma vez que a mesma 

foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - Lei 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  
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*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 197 da 

Secção de Obras Part iculares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de abril, de Maria da Graça Ferreira de 

Viterbo Abreu Loureiro, residente em Estoril, na qualidade de 

cabeça de casal da herança de Pedro António dos Santos de 

Viterbo, a solicitar dispensa de auto rização de utilização 

respeitante a uma habitação, sita na Quinta do Lião, em 

Valdujo, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 312 da 

Freguesia de Valdujo, uma vez que a mesma foi construída 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 210 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara  em 10 do 

corrente mês de abril,  de Joaquim Madeira Escada, residente em 

Vilares, na qualidade de proprietário, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma casa térrea, 

destinada a arrecadações e arrumos, sita no Largo do Chafariz, 

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

o artigo 962 da União das Freguesias de Vila Franca das Naves 

e Feital,  uma vez que a mesma foi construída antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 
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1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

ao processo, considerar isenta de autorização de utilização.  --  

*A13*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de março: 

Seguidamente, foi presente informação do setor de Obras 

Particulares e Loteamentos, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de março, 

designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice -Presidente, no uso 

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

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

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

‘Licença  Administrativa: --------------------------------------------  

Legalização de habitação de guarda (Proc. Interno 

01/2018/36), em nome de Maria Luísa Caldas Dias , sita na 

Zona Industrial , lote 8, em Trancoso.  -------------------------  

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

Alvará de Utilização, n.º 4/2019 (Proc. Interno 09/2019/1), 

em nome de José Manuel Domingues Pinheiro , sito na Rua 

1º de Maio, 5, na Zona Industrial de Trancoso.  -------------  

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

Comunicação prévia de alterações no decorrer da obra 
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(Proc. Interno 01/2017/22), em nome de Joaquim António 

Pinto Pires, sita na Rua de Baixo, em Corças –  União das 

Freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e 

Terrenho. ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

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

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

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

*A14*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 3,  respeitante à empreitada “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 auto de medição está de 

acordo com as medições efetuadas em obra e com os preços 

unitários constantes na proposta, importando no valor de 

113.760,45€, 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 113.760,45€.  ------------  

*A15*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 3, respeitante à empreitada “Centro de 
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Desenvolvimento e Inovação Social de Trancoso”:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

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

efetuadas em obra e com os preços unitários constantes na 

proposta, importando no valor de 5.276,75€, 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  5.276,75€.  ---------------  

*A16*  Análise, discussão e votação relativas ao auto  de medição de 

trabalhos n.º 3 de Trabalhos Complementares, respeitante à 

empreitada “Centro de Desenvolvimento e Inovação Social 

de Trancoso”:  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 125,00€, 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  125,00€.  -----------------  

*A17*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 
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trabalhos n.º 4 de Trabalhos Complementares, respeitante à 

empreitada “Centro de Desenvolvimento e Inovação Social 

de Trancoso”:  Seguidamente, foi presente informação do setor 

de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

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

efetuadas em obra e com os preços unitários constantes na 

proposta, importando no valor de 5.945,00€, 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  5.945,00€.  ---------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas à ratif icação de um 

despacho do senhor Presidente da Câmara, relacionado com 

a prestação de esclarecimentos, no âmbito da empreitada 

“Requalificação do Estádio Municipal de Trancoso” : De 

seguida, acerca do assunto referido em epígrafe, foi presente o 

despacho do senhor Presidente da Câmara  que se transcreve na 

íntegra: -----------------------------------------------------------------  

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

a) No âmbito da empreitada de "Requalificação do Estádio 

Municipal de Trancoso" foram, nos termos do n .º 1 do artigo 

50.º do Código dos Contratos Públicos, apresentados pedidos 

de esclarecimentos sobre erros e omissões por parte dos 
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concorrentes 02S - Engenharia e Construção, Lda. e João 

Tomé Saraiva, Lda., os quais foram reportados aos 

respetivos projetistas; ---------------------------------------------  

b) Após análise daqueles pedidos de esclarecimentos, o júri do 

referido procedimento produziu informação que se anexa ao 

presente Despacho. ------------------------------------------------  

Assim, dado revelar-se urgente prestar os esclarecimentos 

solicitados pelos concorrentes acima identificados  e 

concordando com o teor das respostas aos mesmos, determino, 

nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, verificados que são os requisitos aí enunciados, que 

sejam, de acordo com o n .º 5 do artigo 50.º do Código dos 

Contratos Públicos, prestados, aos concorrentes em causa, os 

esclarecimentos solici tados. -----------------------------------------  

Mais determino, de acordo com o n .º 1 do artigo 64.º do 

Código dos Contratos Públicos, que o prazo fixado para a 

apresentação das propostas seja prorrogado no mínimo por um 

período equivalente ao atraso verificado na prestação dos 

esclarecimentos solicitados, devendo, para o efeito, ser 

cumpridos os formalismos legais aplicáveis.  ----------------------  

Determino, por último, que o presente Despacho seja objeto de 

ratificação na próxima reunião de Câmara.  -----------------------  

-----------RESPOSTA AOS ESCLARECIMENTOS,  ------------  
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-----------ERROS E OMISSÕES APRESENTADOS  ------------  

-----"Requalificação do Estádio Municipal de Trancoso"  ----  

Ao abrigo do disposto no artigo 50° do Código dos Contratos 

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

janeiro e ulteriores alterações, no primei ro terço do prazo 

fixado para apresentação das propostas, os interessados podem 

solicitar os esclarecimentos necessários à boa compreensão e 

interpretação das peças do procedimento e, no mesmo prazo, 

devem apresentar uma lista na qual identifiquem, express a e 

inequivocamente, os  erros e as omissões das peças do 

procedimento por si detetadas. --------------------------------------  

Foram apresentados pedidos de esclarecimentos  / erros e 

omissões por parte de 02S -Engenharia e Construção, Lda. e 

João Tomé Saraiva, Lda., no âmbito do artigo 50 , ponto 1, do 

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

alterações, os quais foram canalizados para os projetistas.  ----  

Após análise cuidada sobre os erros e omissões apresentados, o 

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

- 02S - Engenharia e Construção, Lda.  ---------------------------  

1.  OM 01 - Fornecimento e aplicação de peitoril em alumínio 

termolacado em todos os vãos de janela.  ------------------------  

Resposta:  Sim, este trabalho está previsto no artigo 5.1 do 

mapa de quantidades que pode ser aferido na Memória 
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Descritiva e nos desenhos apresentados.  ------------------------  

2. OM 02 - Fornecimento e montagem de porta de entrada ao 

corredor (piso 1) com duas folhas de abrir 2.50x2.35m.  ------  

Resposta:  Embora estes trabalhos estejam descritos nas 

Peças do Procedimento, o dono de obra decidiu que estes 

trabalhos não seriam executados na presente empreitada.  ----  

3. OM 03 - Fornecimento e colocação de guias metálicas, para 

delimitação das diferentes pistas.  --------------------------------  

Resposta:  Em conformidade com as regras da I.A.A.F. , deve 

o primeiro corredor da pista de atletismo, corredor interior, 

ser limitado por uma guia metálica, os restantes corredores 

serão delimitados por pintura de linhas no pavimento e as 

guias limítrofes serão executadas em betão, conforme as 

peças desenhadas e as peças escritas. Este trabalho está 

previsto no artigo 4.3 do mapa de quantidades que pode ser 

aferido nos desenhos apresentados.  -----------------------------  

4. OM 04 - Pintura e reparação de paredes interiores.  ----------  

Resposta:  A pintura e reparação de paredes interiores está 

prevista no artigo 5.5 do mapa de quantidades, em valor 

global, que pode ser aferido nos desenhos apresentados, 

conforme candidatura apresentada e aprovada.  ----------------  

5. OM 05 - Pintura e reparação de tetos interiores. --------------  

Resposta:  A pintura e reparação de tetos interiores está 
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previsto no artigo 5.5 do mapa de quantidades, em valor 

global,  que pode ser aferido nos desenhos apresentados, 

conforme candidatura apresentada e aprovada.  ----------------  

6. OM 06 - Limpeza, fornecimento e pintura de guardas de 

ferro com duas demãos,  com tinta de esmalte mate, boa 

qualidade, de cor verde garrafa, incluindo todos os  trabalhos 

e materiais para a sua boa execução.  ---------------------------  

Resposta:  A limpeza, fornecimento e pintura de guardas de 

ferro está previsto no artigo 6.3 do mapa de quantidades, em 

valor global, que pode ser aferido nos desenhos 

apresentados, conforme candidatura aprese ntada e aprovada. 

7. OM 06.1 - Limpeza, fornecimento e pintura de grades de 

ferro em vãos exteriores  com duas demãos, com tinta de 

esmalte mate, boa qualidade, de cor verde garrafa,  incluindo 

todos os trabalhos e materiais para a sua boa execução.  -----  

Resposta:  A limpeza, fornecimento e pintura de guardas de 

ferro está previsto no artigo 6.3 do mapa de quantidades, em 

valor global, que pode ser aferido nos desenhos 

apresentados, conforme candidatura apresentada e aprovada.  

8. OM 07 - Reparação de pavimento em cimento do espaço 

exterior ao campo de jogos (espaço do peão) e ainda limpeza 

do restante espaço exterior, incluindo  todos os trabalhos e 

materiais para a sua boa execução.  -----------------------------  
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Resposta:  A reparação de pavimento em cimento do espaço 

exterior ao campo de jogos (espaço do peão) e ainda limpeza 

do restante espaço exterior está previsto no artigo 6.4 do 

mapa de quantidades, em valor global, que pode ser aferido 

nos desenhos apresentados.  ---------------------------------------  

9. OM 08 - Execução de caixa de areia na pista de salto em 

comprimento, inclui fornecimento de areia.  --------------------  

Resposta:  Embora estes trabalhos estejam descritos na 

Memória Descritiva e nas Peças Desenhadas, o dono de obra 

decidiu que estes trabalhos não seriam executados na 

presente empreitada.  ----------------------------------------------  

10. OM 09 - Execução de fosso de água na pista de atletismo. -  

Resposta:  Embora estes trabalhos estejam descritos na 

Memória Descritiva e nas Peças Desenhadas, o dono de obra 

decidiu que estes trabalhos não seriam executados na 

presente empreitada.  ----------------------------------------------  

11. OM 10 - Execução de sistema de drenagem de águas (pista 

de atletismo) e esgotos (junto ao fosso de água).  --------------  

Resposta:  Embora estes trabalhos estejam descritos na 

Memória Descritiva e nas Peças Desenhadas, o dono de obra 

decidiu que estes trabalhos não seriam executados na 

presente empreitada.  ----------------------------------------------  

12. OM 11 - Adaptação da rede de distribuição elétrica 
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existente às novas funções a  implantar, nomeadamente a 

criação de 7 pontos de acesso á eletricidade para  posterior 

ligação ao sistema de cronometragem.  --------------------------  

Resposta:  Embora estes trabalhos estejam descritos na 

Memória Descrit iva, o dono de obra decidiu que estes 

trabalhos não seriam executados na presente empreitada.  ----  

13. OM 12 - Adaptação da rede de distribuição de água 

existente para rega de espaços  (caixa de areia e fosso de 

água), nomeadamente a criação de dois pontos de água à 

superfície.  -----------------------------------------------------------  

Resposta:  Embora estes trabalhos estejam descritos na 

Memória Descritiva, o dono de obra decidiu que estes 

trabalhos não seriam executados na presente empreitada.  ----  

14. Lista de Erros e Omissões  ---------------------------------------  

Resposta:  Não se aceita a Lista de Erros e  Omissões, pois 

entende-se como correta a quantificação dos trabalhos 

apresentada a concurso.  ------------------------------------------  

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

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

infraestruturas existentes enterradas na  área exterior a 

intervir.  -------------------------------------------------------------  

Resposta:  Os desenhos técnicos solicitados serão 

disponibilizados na plataforma onde decorre o presente 
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procedimento.  ------------------------------------------------------  

2. A adaptação do sistema de drenagem de águas pluviais 

referida na memória descritiva  somente engloba o ponto 3 

(Canalizações) do mapa de quantidades? -----------------------  

Resposta:  A adaptação do sistema de drenagem de águas 

pluviais apenas se refere ao sistema de drenagem relativo ao 

perímetro do campo de futebol e pista de atletismo, 

encontrando-se descrito no artigo 3 do mapa de quantidades.   

3. Qual o modo de execução das ligações da caleira de 

drenagem à rede de águas pluviais? No mapa de quantidades 

não estão previstos sumidouros nem caixas de visita.  ---------  

Resposta:  As caleiras de drenagem estão atualmente ligadas 

ao sistema de águas pluviais existente. Com a sua 

deslocação, poderá ser necessária a sua ampliação com 

tubagem Ø160. Este trabalho está previsto no artigo 3.1.  ----  

4. A drenagem de águas representada em projeto (folha n .º 35) 

é existente ou a construir?  ----------------------------------------  

Resposta:  O sistema de drenagem de águas representada em 

projeto na folha n.º 35 inclui a proposta, ou seja, parte da 

mesma é existente e parte será construída como é percetível 

nos desenhos de sobreposição vermelhos e amarelos (folha s 

nos . 43 e 44).  Deverá ser construído de novo o sistema de 

drenagem de águas perimetral à pista de atletismo e à 
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extensão maior do campo de futebol.  ----------------------------  

5. Encontram-se omissos, no mapa de quantidades , a adaptação 

da rede elétrica existente e construção de sete pontos de 

eletricidade para o funcionamento do sistema 

cronometragem. Solicitamos o envio do desenho de pormenor 

do ponto de eletricidade , bem como da ligação à rede 

existente.  ------------------------------------------------------------  

Resposta:  Embora estes trabalhos estejam descritos na 

Memória Descritiva, o dono de obra decidiu que estes 

trabalhos não seriam executados na presente empreitada. ----  

6. Encontra-se omissa, no mapa de quantidades, a construção 

de pontos água. Solicitamos o  envio do desenho de pormenor 

do ponto de água, bem como da ligação à rede existente.  ----  

Resposta:  Embora estes trabalhos estejam descritos na 

Memória Descritiva, o dono de obra decidiu que estes 

trabalhos não seriam executados na presente empreitada.  ----  

7. Encontram-se omissos, no mapa de quantidades , a 

construção do fosso e caixa de areia  representados em 

projeto.  --------------------------------------------------------------  

Resposta:  Embora estes trabalhos estejam descritos na 

Memória Descritiva e nas Peças Desenhadas, o dono de obra 

decidiu que estes trabalhos não seriam executados na 

presente empreitada.  ----------------------------------------------  
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8. A guia em betão pré-fabricado representada em projeto  

encontra-se omissa no mapa de  quantidades.  -------------------  

Resposta:  A guia em betão pré-fabricado encontra-se 

integrada no artigo 4.3 do mapa de quantidades englobado 

no valor geral que pode ser aferido nos desenhos 

apresentados.  -------------------------------------------------------  

9. O Artigo 4.1 do mapa de quantidades  engloba a aplicação de 

rega de impregnação, uma camada de betuminoso de 

regularização com 4 cm, rega de colagem e uma camada de  

desgaste com 3 cm? ------------------------------------------------  

Resposta:  Sim, o trabalho descrito no artigo 4.1 será para 

executar conforme aí descrito.  -----------------------------------  

10. Qual a espessura do perfil de alumínio a aplicar nas 

soleiras existentes? ------------------------------------------------  

Resposta:  As soleiras serão em pedra idêntica à existente, 

com acabamento bujardado a pico fino, não existindo perfil  

de alumínio. Este trabalho está previsto no artigo 5.1 do 

mapa de quantidades que pode ser aferido na Memória 

Descritiva e nos desenhos apresentados. ------------------------  

11. Solicitamos desenhos técnicos do fotovoltaico ou medições 

das cablagens da UPAC.  ------------------------------------------  

Resposta:  Os desenhos técnicos solicitados serão 

disponibilizados na plataforma onde decorre o presente 
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procedimento.  ------------------------------------------------------  

O órgão competente para a decisão de contratar deve 

pronunciar-se sobre os esclarecimentos / erros e omissões 

apresentados pelos interessados, até ao dia 3 de abril, de 

acordo com o artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro e ulteriores alterações. Caso não o faça, o prazo fixado 

para a apresentação das propostas deve ser prorrogado , no 

mínimo, por período equivalente ao atraso verificado, de 

acordo com o artigo 64.º, ponto 1, do Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro e ulteriores alterações. ’  -------------------------  

Concordando com o teor da informação técnica prestada pelo 

júri do procedimento, a Câmara Municipal deliberou ratificar 

o despacho do senhor Presidente da Câmara de quatro do 

corrente mês de abril. ------------------------------------------------  

*A19*  Apreciação das 6.ª e 7.ª alterações ao orçamento da receita e 

da despesa e às correspondentes alterações às grandes 

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

Tendo sido presentes a 6.ª e a 7.ª alterações ao orçamento da 

receita e da despesa, com valores equivalentes, para os totais de 

reforços e para os totais de diminuições, nos montantes, 

respetivamente, de 201.000€ e  37.500€ e as correspondentes 

alterações às grandes opções do plano,-----------------------------  

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

trata de uma competência delegada no seu Pre sidente.  ---------  

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

colaboração a celebrar com a Direção Geral do Património 

Cultural para atualização do Atlas do Património Cultural e 

do Inventário do Património Classificado e em Vias de 

Classificação: Seguidamente, acerca do assunto referido em 

epígrafe, foi presente o protocolo de cooperação  que se 

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

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

----A DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL E  ---  

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

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

De acordo com a Lei n. º 107/2001, de 8 de setembro, o 

conhecimento, o estudo, a proteção, a valorização e a 

divulgação do património cultural constituem um dever da 

Administração Central e das Autarquias Locais, nomeadamente 

através do seu inventário, registo, partilha de informação e 

divulgação; ------------------------------------------------------------  

A Direção-Geral do Património Cultural tem como missão 

assegurar a gestão, a salvaguarda, a valorização, a 

conservação e o restauro dos bens que integram o património 

cultural imóvel;  -------------------------------------------------------  
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A competência para a classi ficação de bens imóveis como de 

interesse municipal está legalmente conferida às câmaras 

municipais;  ------------------------------------------------------------  

A Direção-Geral do Património Cultural está a proceder à 

atualização do inventário do património imó vel, classificado e 

em vias de classif icação, incluindo informação temática e 

geográfica, que possibilite a respetiva caracterização 

patrimonial e disponibilização pública numa plataforma web, 

em cumprimento das suas atribuições no domínio de inventário, 

classificação, estudo e proteção do pat rimónio cultural imóvel; 

A Direção-Geral do Património Cultural e a Câmara Municipal 

de Trancoso pretendem instituir e  consolidar uma colaboração 

mútua no âmbito das respetivas atribuições no domínio do 

património cultural, designadamente quanto a imóveis 

classificados ou em vias de classificação. -------------------------  

entre --------------------------------------------------------------------  

A Direção-Geral do Património Cultural, pessoa coletiva n. º 

600 084 914, com sede no Palácio Nacional da Ajuda, 1349 -

021 Lisboa, neste ato representada pela sua Diretora -Geral, 

arquiteta Paula Araújo da Si lva, adiante designada por DGPC;  

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

A Câmara Municipal de Trancoso, pessoa coletiva n. º 

501143728, com sede na Praça do Município , 6420-107 
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Trancoso, neste ato representada pelo seu Presidente, 

professor Amílcar José Nunes Salvador, adiante designada por 

CMT. -------------------------------------------------------------------  

É celebrado o presente protocolo de colaboração qu e se rege 

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

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

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

O presente Protocolo tem como objeto a partilha de informação 

entre a DGPC e a CMT sobre o património cultural imóvel 

classificado, ou em vias de classificação, situado no Município 

de Trancoso, com os seguintes fins:  --------------------------------  

a) Reforçar a cooperação institucional entre as duas entidades, 

visando a proteção e valorização dos imóveis class ificados 

ou em vias de classificação;  --------------------------------------  

b) Integrar os imóveis classificados de interesse municipal no 

inventário dos imóveis classificados;  ----------------------------  

c) Integrar os dados nos sistemas de informação geográfica da 

DGPC e divulgá-los na sua página eletrónica;  -----------------  

d) Criar novos instrumentos que permitam uma eficiente gestão 

do património cultural imóvel, tornando mais eficaz o 

relacionamento institucional entre as partes.  ------------------  

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

------------------------Obrigações da DGPC  ------------------------  
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A DGPC compromete-se a: ------------------------------------------  

a) Facultar à segunda Outorgante os dados atualizados 

constantes do Sistema de Informação  Geográfica relativos ao 

património imóvel situado no Município de Trancoso, 

classificado ou em vias de classificação, incluindo as 

respetivas zonas gerais e especiais de proteção e as zonas 

non aedificandi;  ----------------------------------------------------  

b) Autorizar a segunda Outorgante a utilizar a informação 

referida na alínea anterior, para efeitos de divulgação 

pública; -------------------------------------------------------------  

c) Disponibilizar à segunda Outorgante uma ficha de 

caracterização de imóvel,  sob a forma de documento digital.   

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

-------------------------Obrigações da CMT  -------------------------  

1. A CMT compromete-se a: -----------------------------------------  

a) Fornecer à DGPC a cartografia digital atualizada, e 

homologada, do Município de Trancoso respeitante às áreas 

onde se encontrem inscritos imóveis, conjuntos, monumentos 

e sítios classificados ou em vias de classificação, respetivas 

zonas de proteção, passeios, números de po lícia e nomes de 

via; ------------------------------------------------------------------  

b) Disponibilizar informação atualizada no âmbito da 

classificação de interesse municipal, sob a forma de uma 
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ficha de caracterização de imóvel;  ------------------------------  

c) Ceder informação atualizada, sempre que sejam introduzidas 

alterações nos dados referidos nas alíneas anteriores;  -------  

d) Não modificar os dados enviados pela DGPC.  -----------------  

Feito em dois exemplares, ficando um em poder de cada uma 

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

Pela Direção-Geral do Património Cultural: Arquiteta Paula 

Araújo da Silva, Diretora-Geral ------------------------------------  

Pela Câmara Municipal de Trancoso: Professor Amílcar José 

Nunes Salvador, Presidente.’  ----------------------------------------  

Na sequência de despacho do senhor vereador Eduardo Pinto, o 

setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos 

prestou a seguinte informação:  --------------------------------------  

‘Dando cumprimento ao despacho superior , datado de 

14/03/2019, e depois de analisado o ofício e de conta cto 

estabelecido com a Direção Geral do Património Cultural 

(D.G.P.C.), cumpre ao serviço informar o seguinte:  -------------  

Serve o ofício da D.G.P.C. analisado para propor à Câmara 

Municipal de Trancoso a celebração de um Protocolo de 

Colaboração entre as referidas entidades, no âmbito do 

inventário dos imóveis classificados e em vias de classificação 

de interesse municipal e da georreferenciação dos imóveis 

classificados e em vias de classificação de caráter nacional.  ---  
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No âmbito do referido protocolo , a Câmara Municipal 

comprometer-se-á a: -------------------------------------------------  

a) Fornecer à D.G.P.C. a cartografia digital atualizada  e 

homologada do Município de Trancoso, respeitante às áreas 

onde se encontrem inscritos imóveis, conjuntos, monumentos 

e sítios classificados ou em vias de classificação, respetivas 

zonas de proteção, passeios, números de polícia e nomes de 

via; ------------------------------------------------------------------  

b) Disponibilizar informação atualizada no âmbit o da 

classificação de interesse municipal, sob a forma de uma 

ficha de caraterização de imóvel;  --------------------------------  

c) Ceder informação atualizada, sempre que sejam introduzidas 

alterações nos dados referidos nas alíneas anteriores;  -------  

d) Não modificar os dados enviados pela D.G.P.C.  --------------  

Por outro lado, a D.G.P.C. ficará também comprometida a:  ----  

a) Facultar à Câmara Municipal de Trancoso os dados 

atuatizados constantes do Sistema de Informação Geográfica, 

relativos ao património imóvel situado no Município de 

Trancoso, classificado ou em vias de classificação, incluindo 

as respetivas zonas gerais e especiais de proteção e as zonas 

non aedifícandi;  ----------------------------------------------------  

b) Autorizar a Câmara Municipal de Trancoso a utilizar a 

informação referida na alínea anterior, para efeitos de 
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divulgação pública; ------------------------------------------------  

c) Disponibilizar à Câmara Municipal de Trancoso uma ficha 

de caracterização de imóvel, sob a forma de documento 

digital.  --------------------------------------------------------------  

Paralelamente à celebração do protocolo, é ainda solicitada a 

colaboração da Câmara Municipal , no preenchimento da 

"Ficha de Monumento, Conjunto ou Sítio de Interesse 

Municipal" , relativo aos imóveis assim classificados no 

concelho.---------------------------------------------------------------  

Face ao exposto e de acordo com o estipulado na Le i n.º.  

107/2001, de 8 de setembro, que determina que o conhecimento, 

o estudo, a proteção, a valorização e a divulgação do 

património cultural constituem um dever da administração 

Central e das Autarquias Locais, nomeadamente através do seu 

inventário, registo, partilha de informação e divulgação, 

considera-se de especial importância todo o contributo da 

Câmara Municipal nesta matéria. ’  ---------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelo 

setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de protocolo 

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

*A21*  Análise, discussão e votação relativas ao Plano de 

Transportes Escolares, para o ano letivo de 201 9/2020: De 



 

 
Ata  n . º    0 7  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    10 -0 4 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

seguida, foi presente informação acerca do assunto referido em 

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

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

----------------------ANO LETIVO 2019/2020  ----------------------  

-----------------------------------I  -------------------------------------  

------------------------------Preâmbulo  -------------------------------  

‘O sucesso escolar depende, entre outros, da influência de 

diversos fatores que se cruzam num contexto de um território e 

das dinâmicas que sobre o mesmo se criam e desenvolvem. 

Perante um cenário demográfico gerador de assimetrias, do 

envelhecimento acentuado da população residente e a 

desertificação de áreas mais interiores, a mobilidade, 

potenciada pelos transportes escolares, assume-se também 

como um elemento que garante a coesão social e territorial, 

como um meio de promoção da igualdade de oportunidades no 

acesso à educação a que importa atender e valorizar. -----------  

O Plano de Transportes Escolares para 2019/2020 procura 

atender: às especificidades do território, à demografia escolar, 

à rede educativa existente e respetiva oferta, à rede de 

transportes/mobilidade existente e, sobretudo, à necessidade de 

potenciar mecanismos de promoção de igualdade, no acesso ao 

ensino para todos os munícipes. Atende ao cumprimento das 

condições de segurança relativas ao transporte de 
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crianças/alunos, previstos na legislação em vigor, tem 

subjacentes princípios de racionalidade e eficiência, 

procurando potenciar soluções racionais economicamente 

ajustadas à realidade. Procura, ainda, potenciar mecanismos 

de coesão social e de igualdade de oportunidades,  

proporcionando aos munícipes as melhores condições no 

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

Por opção da Câmara Municipal, o presente Plano de 

Transportes Escolares garante o acesso aos transportes 

escolares para todos os alunos do ensino secundário, 

independentemente do seu escalão, a partir do próximo ano 

letivo. ------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------II  ------------------------------------  

----------------------------- Introdução  -------------------------------  

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, comete aos municípios 

competência para “assegurar, organizar e gerir os transportes 

escolares” (art.º 33.º,  n.º 1, al ínea gg). Decorre daqui a 

responsabilidade pela elaboração anual do Plano de 

Transportes Escolares, numa ação coordenada entre a Câmara 

Municipal, o Agrupamentos de Escolas e a operadora. Assim , 

os elementos relativos ao número de alunos previstos que 

servem de base à proposta são fornecidos pelo Agrupamento de 

Escolas, elementos que influenciam naturalmente as projeções 
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do seu custo.  ----------------------------------------------------------  

Definindo o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, o 

âmbito, o modo e a forma da concretização do Plano de 

Transportes Escolares, este consagra como princípios 

fundamentais:  ---------------------------------------------------------  

a) O direito ao transporte para todos os alunos do 1.º,  2.º e 3. º 

Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário que frequentam 

estabelecimentos públicos ou particulares e cooperativos,  

com contrato de associação e paralelismo pedagó gico, 

quando residam a mais de 3 ou 4 km dos Estabelecimentos de 

Ensino, sem ou com refeitório respetivamente.  -----------------  

b) A gratuitidade para os alunos que integram a escolaridade 

obrigatória, escolaridade que, atualmente , se estende até ao 

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

2019/2020, com exceção dos alunos que frequentam Escola 

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

A – Pressupostos considerados na elaboração do plano de 

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

A elaboração do Plano de Transportes 2019/2020, nos termos 

previstos no Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, foi 

precedida pela realização de todos os procedimentos prévios à 

sua elaboração, no que contou com a colaboração do 

Agrupamento de Escolas e operadora e tem subjacente:  ---------  
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1. A utilização, definida por lei,  da rede de transportes 

públicos existentes, quando adequados aos horários de 

funcionamento dos estabelecimentos de educação e de 

ensino; --------------------------------------------------------------  

2. A utilização de estruturas de transportes de municípios 

confinantes, em resultado, sobretudo, da estruturação 

geográfica da oferta do ensino secundário no e de outros 

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

3. Nos termos previstos na Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, é 

garantida a presença de vigilantes nos percursos realizados 

com viaturas do Município, destinados, estes, para os alunos 

do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, residentes em localidades ou quintas, 

cuja operadora não garante o transporte público.  -------------  

B – Encargos ----------------------------------------------------------  

A presente proposta está feita com base nos elementos 

previstos na tabela de preço praticada pela operadora.  ---------  

1. O número de alunos estimado para transportar no ano letivo 

2019/2020, com base nos elementos fornecidos pelo 

Agrupamento de Escolas é de 278, distribuído pelos 

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

- 1.º Ciclo –  32 alunos ------------------------------------------  

- 2.º e 3.º Ciclo – 150 alunos ----------------------------------  

- Secundário – 96 alunos ---------------------------------------  
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- Percursos especiais – Jardins de Infância, 1.º, 2.º e 3.º  

Ciclo e Secundário, realizados por viaturas do 

Município - 50 alunos.  ---------------------------------------  

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

1. A concretização do plano inicia -se com a abertura do ano 

letivo e cessa com o termo da atividade letiva, definido  pelo 

Agrupamento de Escolas, de acordo com o calendário a fixar 

pelo Ministério da Educação. ------------------------------------  

2. Durante a sua execução e tendo em vista o controlo da 

utilização dos recursos e a avaliação do serviço, será feita a 

sua monitorização, em dois momentos distintos, em 

articulação com o Agrupamento de Escolas e operadora. ’----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de transportes 

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

*A22*  Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

movimento escolar para o ano letivo de 2019 /2020 e 

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

básico:  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara,  acerca 

do assunto referido em epígrafe, apresentou a seguinte proposta 

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

‘À semelhança de anos anteriores, a  DGESTE / Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares do Centro  remeteu à Câmara 

Municipal de Trancoso, no passado dia 28 de março, a 
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proposta relativa à Rede Escolar concelhia, para 2019/2020, 

no que respeita à educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 

básico. -----------------------------------------------------------------  

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

para o citado ano, quer na EB de Freches e EB de Cogula, quer 

nos jardins de infância de Freches e Cogula, apontar para a 

manutenção do número de alunos aí inscritos, justifica -se, em 

nossa opinião, que estes estabelecimentos escolares se 

mantenham em funcionamento no próximo ano letivo.  -----------  

Importa igualmente referir que o Centro Escolar da Ri beirinha, 

irá entrar em funcionamento no início do próximo ano letivo, 

sendo, em consequência, ali agrupados, a EB de Palhais e os 

jardins de infância de Palhais, Reboleiro e Rio de Mel.  ---------  

Assim, dado o circunstancialismo atrás descrito, proponho que 

a Câmara Municipal delibere aprovar a presente proposta, 

devendo a mesma deliberação ser comunicada à DGESTE .’  ----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A23*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

acordo a celebrar com a proprietária de um terreno 

confinante com a Área de Acolhimento Empresarial de 

Trancoso:  De seguida, foi presente a proposta de acordo acerca 

do assunto referido em epígrafe  que se transcreve na íntegra:  --  
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--------------------PROPOSTA DE  ACORDO  ----------------------  

‘Entre: -----------------------------------------------------------------  

PRIMEIRO OUTORGANTE: Município de Trancoso, pessoa 

coletiva n.º  501143726, com sede na Praça do Município, 6420-

107 Trancoso, ---------------------------------------------------------  

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

SEGUNDOS OUTORGANTES: Sérgio Duarte Pereira Tenreiro 

e mulher Isabel Ribeiro dos Santos Tenreiro, portadores dos 

cartões de cidadão n.os  08301706 2 ZY3, 11156358 5 ZX2, 

contribuintes n.  o s  184612667 e 219059470, respetivamente, 

com residência na Estrada Municipal de Fiães, 6420-003 

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

É celebrado o presente acordo que se vai reger pelas cláusulas 

seguintes:  --------------------------------------------------------------  

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

O primeiro outorgante é dono e leg ítimo possuidor de um 

prédio rústico, sito no lugar de Crujeiro, da freguesia da 

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

Souto Maior, concelho de Trancoso, que confronta a  norte com 

Eng. Pedro Viterbo, sul com estrada, nascente com José Osório 

Cabral Alarão e poente actualmente com os segundos 

outorgantes, inscrito na matriz sob o artigo 193 e descrito na  

Conservatória Predial de Trancoso sob o n.º 16, no qual estão 
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a decorrer obras para instalação da nova área de acolhimento 

empresarial de Trancoso.  --------------------------------------------  

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

Os segundos outorgantes, por sua vez, são donos e legítimos 

possuidores de uma quinta constituída por 8 prédios rústicos e 

2 urbanos, sitos no lugar de Crujeiro/Heras, da União de 

Freguesias de Trancoso, Santa Maria, São Pedro e Souto 

Maior,  concelho de Trancoso, que confronta a poente e sul com 

o primeiro outorgante, inscritos na  matriz , os rústicos sob os 

números 195 inscrito na matriz sob o número 17/198, inscrito 

na matriz sob o número 20/196, inscrito na matriz  sob o 

número 109/201, inscrito na matriz sob o número 110/189, 

inscrito na matriz sob o número 272/190, inscrito na matriz sob 

o número 50/197, inscrito na matriz sob o número 2174/2601, 

inscrito na matriz sob o número 1873 e os urbanos o número 

1040 inscrito sob o número 2175/1041, inscrito sob o número 

2176. -------------------------------------------------------------------  

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

O prédio identificado na cláusula primeira, propriedade do 

primeiro outorgante confronta a poente  e a sul com o prédio 

identificado na cláusula segunda, propriedade dos segundos 

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

--------------------------Cláusula Quarta  ----------------------------  
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Em consequência das obras na nova área de acolhimento 

empresarial de Trancoso, o primeiro outorgante obriga -se a 

construir um muro de vedação, em blocos e cimento, com cerca 

de 70 metros de comprimento, na parte confinante, a poente, 

com o prédio dos segundos outorgantes. ---------------------------  

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

Sobre o referido muro de vedação, o primeiro outorgante 

obriga-se a fixar uma rede de proteção, com altura não inferior 

a 1,5 metros.  ----------------------------------------------------------  

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

O primeiro outorgante obriga-se a fazer trabalhos de 

terraplanagem, por forma a que as terras situadas no prédio do 

primeiro outorgante, na parte confinante , a poente, com o 

prédio dos segundos outorgantes, terminem em talude junto á 

base do muro identificado na cláusula quarta.  --------------------  

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

Considerando que, concluídas as obras na nova área de 

acolhimento empresarial de Trancoso, verificar-se-á o 

agravamento do escoamento das águas pluviais para o prédio 

dos segundos outorgantes, situado num plano inferior em 

relação ao prédio do primeiro outorgante, este obriga-se a 

encaminhar as águas pluviais para o prédio dos segundos 

outorgantes, no muro situado a poente . ----------------------------  
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--------------------------Cláusula Oitava  ----------------------------  

Para tanto, o primeiro outorgante obriga-se a abrir uma boca 

de saída no interior do seu prédio,  a meio e na base do muro 

identificado na cláusula quarta e a partir desta boca, ao longo 

de cerca de 50 metros, instalar uma meia cana (meia manilha), 

com 50 cm de largura,  transportando, desta forma, as águas 

pluviais para o local pretendido pelos segundos outorgantes.  --  

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

Os segundos outorgantes , por sua vez,  reconhecem que a 

parcela de terreno com 3.275,70 metros quadrados, assinalada 

a cor de rosa na planta anexa ao presente acordo , é 

propriedade plena e  exclusiva do primeiro outorgante , sendo 

parte integrante do prédio identificado na cláusula primeira . --  

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

Em contrapartida, o primeiro outorgante obriga -se a pagar a 

quantia de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) aos 

segundos outorgantes, no prazo máximo de 15 dias a contar da 

assinatura do presente acordo.  -------------------------------------  

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

O primeiro outorgante obriga-se a demolir o muro situado a 

sul do prédio identificado na cláusula primeira, mais 

concretamente junto ao caminho de acesso ao prédio dos 

segundos outorgantes  e substituí-lo por um muro em blocos e 
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cimento rebocado, bem como fixar sobre o mesmo uma rede de 

proteção com altura não inferior a 1,5 metros, por forma a 

deixar o mesmo em bom estado de conservação . ------------------  

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

O primeiro outorgante obriga-se a executar todas as obras 

previstas no presente clausulado até ao dia 30 de setembro de 

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

Por ser verdade e corresponder á vontade fiel das partes, vai o 

presente acordo ser assinado em duplicado, ficando um 

original para cada um dos outorgantes  e submetidos ambos a 

termo de autenticação. -----------------------------------------------  

Trancoso, 12 de abril  de 2019. --------------------------------------  

O Primeiro outorgante  -----------------------------------------------  

Os Segundos outorgantes.’  ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de acordo 

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

*A24*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta 

relacionada com a anulação de uma deliberação camarária 

de 10/10/2018, destinada à concessão de um apoio financeiro 

à Associação Cultural e Recreativa de Trancoso :  --------------  

A Câmara Municipal deliberou anular a deliberação do 

executivo de 10/10/2018 que concedia um apoio financeiro à 

Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, no montante 
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de 2.500€, destinado a ajudar a suportar as  despesas inerentes 

à realização da prova ‘Por Terras de Bandarra’,  atendendo a 

que a mesma não foi concretizada.  --------------------------------  

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

*A25*  Seguidamente, foi presente a seguinte informação, prestada 

pelo setor de educação e cultura do Município:  -------------------  

‘Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que, relativamente 

à participação da Academia de Música, no concerto previsto 

para o dia 16 de abril , no Convento de São Francisco em 

Trancoso, não temos capacidade para a realização do 

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

Neste sentido, proponho o aluguer de um autocarro com 50 

lugares para efetuar o transporte dos alunos da Academia de 

Música da Escola Profissional de Moimenta da Beira para 

Trancoso, ás 15.30h e vice-versa, ás 23.30h)’  --------------------  

Na sequência da informação técnica prestada, atendendo a 

que se trata de um evento de elevada importância cultural 

para o concelho de Trancoso,  a Câmara Municipal deliberou 

alugar um autocarro, com capacidade suficiente para 

transportar os alunos da Academia de Música da Escola 

Profissional de Moimenta da Beira .  -------------------------------  

*A26*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 734 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 28 do passado mês 
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de março, da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Franca das Naves, a solicitar a concessão 

de um apoio financeiro , destinado a comparticipar a aquisição  

de uma viatura para transporte de doentes. ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 10.000€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A27*  De seguida, foi presente o requerimento número 825 da 

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

de abril, da Associação Cultural e Juvenil da Ribeirinha de 

Trancoso, com sede em Reboleiro , a solicitar a concessão de 

um apoio financeiro, no valor de 4.500€ ,  destinado a ajudar a 

concretizar o seu plano de atividades para  2019. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.750€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A28*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 618 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 14 do passado mês 

de março, do Bandarra’s Clube Ciclismo de Trancoso, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, destinado a ajudar 

a suportar as despesas inerentes ao seu plano de atividades para  

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 10.250€, mediante a celebração de protocolo.-  

*A29*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  
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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 executo riedade 

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

*A30*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A31*  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:  

O Diretor de Departamento:  


