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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 5 DE JUNHO DE 2019. ------------------------  

*A1*  Aos 5 dias do mês de junho 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, João Rodrigues e Rogério 

Tenreiro. ---------------------------------------------------------------  

*A2*  Às  14h30m,  constatada a existência de quórum, o senhor 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

*A3*  Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57.º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 22 

do passado mês de maio submetida à discussão e votação, tendo 

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

antecipadamente, distribuída a todos os membros do executivo.  

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

deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

*A4*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 
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105, datado de 4 do corrente mês de junho e que apresenta os 

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

- Operações Orçamentais: 841.201,01€;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 238.288,77€.  ----------------  

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

*A5*  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 maio. -----  

Ponto 4: Análise, discussão e votação relativas  ao relatório 

final apresentado pelo júr i do concurso, respeitante à 

empreitada “Requalificação do Estádio Municipal de 

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

Ponto 5:  Análise, discussão e votação relativas  a pedidos de 

esclarecimentos e erros / omissões, solicitados por 

interessados no concurso público respeitante à Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho . ----------------------  

Ponto 6: Análise, discussão e votação relativas  auto de 

medição de trabalhos n.º  13, respeitante à empreitada 

“Construção do Centro Escolar da Ribeirinha ”.  -------------  
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Ponto 7: Análise, discussão e votação relativas  auto de 

medição de trabalhos n.º 5 de erros e omissões, respeitante 

à empreitada “Construção do Centro Escolar da 

Ribeirinha” .  ------------------------------------------------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação relativas  auto de 

medição de trabalhos a menos, respeitante à empreitada 

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

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas auto de 

medição de trabalhos n.º 5, respeitante à empreitada “Área 

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

Ponto 10:  Apreciação da 9.ª alteração ao orçamento da 

receita e da despesa e à correspondente alteração às 

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

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

indicação do coordenador da equipa do CLDS 4G. ----------  

Ponto 12: Apreciação dos relatórios respeitantes à Concessão 

da Exploração do Sistema de Captação, T ratamento e 

Distribuição de Água e do Sistema de Recolha, Tratamento 

e Rejeição de Efluentes do Concelho de Trancoso, relativos 

ao 2.º  semestre de 2018 e ao ano de 2018. -------------------  

Ponto 13: Análise, discussão e votação  de proposta relativa à 

fixação de preços inerentes às viagens e à alimentação dos 

alunos do 1.º e 2.º ciclos do concelho, relacionad os com as 
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férias desportivas promovidas pela Câmara Municipal, para 

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

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

atribuição de isenções e reduções de preços, no âmbito do 

programa de férias desportivas. --------------------------------  

Ponto 15: Análise, discussão e votação acerca de pedidos de 

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

ORDEM DO DIA 

*A6*  Intervenção: Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara  

para começar por agradecer a disponibilidade manifestada pelos 

senhores vereadores em antecipar esta reunião do executivo que 

estava agendada para o próximo dia 12 do corrente mês d e 

junho. Por sugestão sua, os senhores vereadores acordaram, 

ainda, em antecipar, para o próximo dia 19, a reunião da 

Câmara Municipal que estava agendada para o dia 26 do 

corrente mês de junho. -----------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara informou q ue, no 

dia 3 do corrente mês de junho, havia nomeado o senhor doutor 

Válter Barreiros como adjunto do Gabinete de Apoio à 

Presidência.  -----------------------------------------------------------  

*A8*  Continuando a usar da palavra, o senhor Presidente da Câmara 

informou que estava prevista, para o dia 14, ou, e m alternativa, 

para o dia 21 do corrente mês de junho, a inauguração do 
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Centro Escolar da Ribeirinha, talvez com a presença do senhor 

Ministro de Educação, Dr. Tiago  Brandão. Acrescentou que, 

oportunamente, daria mais informações, acerca deste assunto,  

aos senhores vereadores.  ---------------------------------------------  

*A9*  Por último, o senhor Presidente da Câmara referiu que, para 

uma das próximas reuniões do executivo, iria ser agendada a 

discussão e a possível aprovação do Regulamento para 

Atribuição de Lotes na Área de Acolhimento Empres arial de 

Trancoso e que, para esse efeito, iria fazer chegar aos senhores 

vereadores um estudo já desenvolvido, visando a elaboração da 

versão final desse Regulamento.  ------------------------------------  

*A10*  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 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 
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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 e ainda o teor do despacho exarado pelo senhor 

Presidente da Câmara em 5 de junho do corr ente ano. ----------  

Considerando as circunstâncias atrás descritas, apurou-se, 

para a presente data, um saldo de Fundos Disponíveis no 

montante de 576.276,74 euros, conforme mapa em anexo. ’ ------  

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

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

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 325 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 3 do 

corrente mês de junho, de Alda Maria Travasso Rebelo Gomes 

dos Santos, residente em Viseu, na qualidade de proprietária, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma edificação tipo ‘outros’ ,  sita na rua da Fonte, em 

Carnicães, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 434 da 

União das Freguesias de Vilares e Carnicães, uma vez que a 

mesma foi construída antes da entrada em vigor do Decreto - 

Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951.  -----------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 326 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

3 do corrente mês de junho, de Antero Augusto dos Santos, 

residente em Venda do Cêpo, na qualidade de herdeiro, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma edificação, destinada a arrecadações e arrumos, sita em 

Venda do Cêpo, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

1499 da União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior, uma 

vez que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A13*  Em seguida, foi presente o requerimento número 332 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 4 do 

corrente mês de junho, de Francisco José Gonçalves Morgado , 

residente em Vila Franca de Xira , na qualidade de herdeiro, a 

solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita em Porcas, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 1204 da União das Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada em 

vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de agosto de 1951. -  
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A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 333 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de junho, de Francisco José Gonçalves 

Morgado, residente em Vila Franca de Xira , na qualidade de 

herdeiro, a solicitar dispensa de autorização de utilização 

respeitante a uma edificação, destinada a arrecadações e 

arrumos, sita em Porcas, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 1254 da União das Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada em 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A15*  Em seguida, foi presente o requerimento número 334 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 4 do 

corrente mês de junho, de Maria Luísa Semião Martins de 

Moura, residente em Coimbra, na qualidade de cabeça de casal 

da herança José Augusto Martins, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita na 

rua Luís Ribeiro de Melo, em Trancoso, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 1366 da União das Freguesias de 

Trancoso e Souto Maior, uma vez que a mesma foi construída 
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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.  --  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 335 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de junho, de Maria Luísa Semião Martins de 

Moura, residente em Coimbra, na qualidade de cabeça de casal 

da herança José Augusto Martins, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a  uma edificação, 

destinada a arrecadações e arrumos, sita na rua Luís Ribeiro de 

Melo, em Trancoso, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 3195 da União das Freguesias de Trancoso e Souto 

Maior, uma vez que a mesma foi construída antes da entrada em 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A17*  Em seguida, foi presente o requerimento número 336 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 4 do 

corrente mês de junho, de Maria Luísa Semião Martins de 

Moura, residente em Coimbra, na qualidade de cabeça de casal 

da herança José Augusto Martins, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita na 
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rua do Meio, em Tamanhos, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 572 da Freguesia de Tamanhos, 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.  --  

*A18*  Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de maio:  

Seguidamente, foi presente informação do setor de Obras 

Particulares e Loteamentos, a dar conta das operações 

urbanísticas realizadas, durante o passado mês de maio,  

designadamente as que estão sujeitas a autorização de 

utilização, despachadas pelo senhor Vice -Presidente, no uso 

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

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

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

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

Alterações ao projeto inicial, alvará n.º 12/2019 (Proc. 

Interno 01/1990/387), em nome de Teresa de Jesus do 

Couto Amoedo, sito em Freches ; ------------------------------  

Construção de habitação, alvará n.º 13/2019 (Proc. Interno 

01/2017/3), em nome de Ricardo Jorge  Gonçalves Lopes, 

sito no lugar de Casa Alta, em Rio de Mel; ------------------  
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Alteração de vãos, alvará n.º 14/2019 (Proc. Interno 

01/2019/5), em nome de José Carqueijeiro Neto, sito na 

Rua da Corredoura, em Trancoso; ----------------------------  

Alterações em habitação, alvará n.º 15/2019 (Proc. Interno 

01/2019/1), em nome de Ana Jerónima Gonçalves Engrácio 

Pereira, sita na Rua da Ferraria, em Vilares. ---------------  

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

Alvará de autorização de utilização, n.º 11/2019 (Proc. 

Interno 09/2019/17), em nome de Joaquim Lúcio Soares 

Ferreira, sita na Rua da Estação, em Vila Franca das 

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

Alvará de autorização de utilização, n.º 12/2019 (Proc. 

Interno 09/2019/13), em nome de António de Almeida  

Fernandes, sita na Rua Castelo de Vide, em Trancoso; ----  

Alvará de autorização de utilização, n.º 13/2019 (Proc. 

Interno 09/2019/15), em nome de Fábio Ricardo Paredes 

da Rocha, sita no lugar de Santa Maria, em Carnicães. ----  

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

Pedido de informação prévia para construção de habitação 

(Proc. Interno 06/2019/2) , em nome de Ricardo Rodrigo 

André Umbelino, sita em Aldeia Nova. -----------------------  

Pedido de informação prévia para instalação de 2 unidades 

de turismo (Proc. Interno 06/2019/3) , em nome de Aurélio 
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Teixeira Fonseca Saldanha, sita no lugar de Silveira, 

Cruzamento do Rabaçal , em Cótimos.’  -----------------------  

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, entre tanto, 

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

*A19*  Análise, discussão e votação relativas  ao relatório final 

apresentado pelo júri do concurso, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Estádio Municipal de Trancoso”:  De 

seguida, o júri do procedimento apresentou os relatórios, 

respeitantes à empreitada referida em epígrafe, que se 

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

--------------------RELATÓRIO PRELIMINAR  --------------------  

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

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

cumprimento do disposto no artigo 146.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, reuniu, nas 

instalações deste organismo, sito no edifício dos Paços do 

Concelho, o júri do procedimento , designado para o presente 

concurso público, com o fim de proceder à análise  das 

propostas e elaborar o relatório preliminar, onde se propõe a 
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ordenação das mesmas.  ----------------------------------------------  

A composição do júri do procedimento , por deliberação da 

Câmara, em sua reunião de 13 de março de 2019.  ----------------  

Membros designados para integrarem o júri: E fetivos - 

Presidente: Eng.° Victor Jorge, Vogais: Eng.° João Mano e 

Eng.° José Carlos Fantasia. Suplentes: Dr. Francisco Coelho e 

Dr. Fernando Delgado. ----------------------------------------------  

2- ESCLARECIMENTOS, ERROS E OMISSÕES E 

RETIFICAÇÕES ÀS PEÇAS DO PROCEDIMENTO -------------  

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

alguns interessados apresentaram pedidos de esclarecimentos e 

lista de erros e omissões. O júri do procedimento, após análise 

dos esclarecimentos solicitados e das listas  de erros e omissões 

apresentadas, verificou a existência de alterações nos aspetos 

fundamentais das peças de procedimento, remetendo para o 

órgão competente para a decisão de contratar, o qual prestou 

os esclarecimentos e pronunciou-se sobre os erros e omissões 

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

O prazo fixado para apresen tação das propostas foi 

prorrogado pelo órgão competente para a decisão de contratar 

e as retificações foram juntas às peças do procedimento e 

notificadas a todos os interessados, publican do-se aviso das 

decisões, de acordo com o estipulado no artigo 64° d o Código 
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dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações.  ---------------  

3- CRITÉRIOS DE ANÁLISE PARA ADJUDICAÇÃO DA 

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

As propostas foram analisadas em todos os seus atributos, 

representados pelos fatores e  subfatores que densificam o 

critério de adjudicação, e termos ou condições. Não foi 

excluída nenhuma proposta.  -----------------------------------------  

O júri fez a verificação dos orçamentos (quantidades e 

respetivo produto pelos preços unitários, de todas as espé cies 

de trabalhos previstas), não tendo sido detetados erros de 

contas nas propostas dos concorrentes.  ----------------------------  

Elaborou-se o quadro 1, onde se indica para além do 

concorrente, o valor da proposta corrigido, a pontuação final 

atribuída, devidamente ordenado para efe itos de adjudicação.  -  

 

Fator  Subfator  Ponderação  

Preço   60% 

Val ia  técnica da proposta  
Plano de traba lhos  50% 

40% 
Memória descr i t iva  50% 

 

A aplicação dos critérios de apreciação das propostas será 

efetuada tendo em conta a presente metodologia.  ----------------  

A proposta mais vantajosa corresponde à que obtiver a melhor 

pontuação final (PF), arredondada até às centésimas,  

resultante da seguinte fórmula:  -------------------------------------  

----------------------PF = 0.60 PRE +0.40 CVTP ------------------  
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onde, -------------------------------------------------------------------  

PF - pontuação final atribuída a cada concorrente;  -------------  

PRE - Classificação relativa ao preço proposto; -----------------  

CVTP - Classificação da Valia Técnica da Proposta . ------------  

A escala de classificação de cada critério é de zero a dez. ------  

Os critérios estabelecidos serão avaliados nos seguintes 

termos: -----------------------------------------------------------------  

PREÇO -----------------------------------------------------------------  

A classificação relativa ao preço proposto será obtida através 

da fórmula seguinte:  -------------------------------------------------  

-------------------------PRE = (1-Pc/Pb)xl0 -------------------------  

Sendo, ------------------------------------------------------------------  

PRE - Classificação relativa ao preço proposto ; -----------------  

Pc - Preço Proposto em apreciação; -------------------------------  

Pb - Preço Base. ------------------------------------------------------  

VALIA TÉCNICA DA PROPOSTA -----------------------------------  

A avaliação da valia técnica da proposta será efectuada com 

base na seguinte fórmula:  -------------------------------------------  

-------------------CVTP = 0.50PT + 0.50 MD ----------------------  

CVTP - Classificação da Valia Técnica da Proposta ; ------------  

PT - Classificação do Plano de Trabalhos ; ------------------------  

MD - Classificação da Memória Descrit iva. ----------------------  

A pontuação indicada na metodo logia será atribuída em cada 
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caso com base na seguinte ponderação:  ---------------------------  

Plano de trabalhos (PT)  ----------------------------------------- 50% 

I.  Muito bom detalhe da memória descritiva e justificativa do 

Plano de Trabalhos e muito adequada à obra em causa, com 

muito boa justificação do dimensionamento  das equipas e 

rendimentos esperados. Muito bom detalhe do Plano de 

Trabalhos e muito adequado à obra em causa, abrangendo a  

totalidade das atividades, identificando claramente o 

caminho crítico, com interdependência e relações de 

precedência das atividades muito coerente. Plano de 

pagamentos muito coerente com o plano de trabalhos 

apresentado. A pontuação atribuída será 10 (dez); -----------  

II.  Muito bom detalhe da memória descritiva e justificativa do 

Plano de Trabalhos e muito adequada à obra em causa, com 

muito boa justificação do dimensionamento das equipas e 

rendimentos esperados. Bom detalhe do Plano de Trabalhos e 

adequado à obra em causa, abrangendo a totalidade das 

atividades, identificando claramente o caminho crítico, com 

interdependência e relações de precedência das atividades 

muito coerente. Plano de pagamentos muito coerente com o 

plano de trabalhos apresentado. A pontuação atribuída será 

9 (nove);  ------------------------------------------------------------  

III Muito bom detalhe da memória descritiva e justificativa do 
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Plano de Trabalhos e com boa justificação do 

dimensionamento das equipas e rendimentos esperados. Bom 

detalhe do Plano de Trabalhos e bem adequado à obra em 

causa, abrangendo cerca de 80% das atividades, 

identificando bem o caminho crítico e com interdependência 

e relações de precedência das atividades bem coerente. 

Plano de pagamentos bem coerente com o plano de trabalhos 

apresentado. A pontuação atribuída será 8 (o ito); ------------  

IV. Bom detalhe da memória descritiva e justificativa do Plano 

de Trabalhos e bem adequada à obra em causa, com boa 

justificação do dimensionamento das equipas e rendimentos 

esperados. Bom detalhe do Plano de Trabalhos e bem 

adequado à obra em causa, abrangendo cerca de 70% das 

atividades, identificando bem o caminho crítico e com 

interdependência e relações de precedência das ati vidades 

bem coerente. Plano de pagamentos bem coerente com o 

plano de trabalhos apresentado. A pontuação atribuída será 

7 (sete);  -------------------------------------------------------------  

V. Detalhe satisfatório da memória descritiva e justificativa do 

Plano de Trabalhos e adequada à obra em causa, com 

satisfatória justificação do dimensionamento das equipas e 

rendimentos esperados. Satisfatório detalhe do Plano de 

Trabalhos e adequado à obra em causa, abrangendo cerca de 
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60% das atividades, identificando satisfatoriamente o 

caminho crítico e com interdependência  e relações de 

precedência das atividades satisfatoriamente coerente. Plano 

de pagamentos satisfatoriamente coerente com o plano de 

trabalhos apresentado. A pontuação atribuída será 6 (seis) ; -  

VI. Detalhe satisfatório da memória descritiva e justificativa 

do Plano de Trabalhos e adequada à obra em causa, com 

satisfatória justificação do dimensionamento das equipas e 

rendimentos esperados. Satisfatório detalhe do Plano de 

Trabalhos e adequado à obra em causa, abrangendo cerca de 

50% das atividades, identificando satisfatoriamente o 

caminho crítico e com interdependência e relações de 

precedência das atividades satisfatoriamente coerente. Plano 

de pagamentos satisfatoriamente coerente com o plano de 

trabalhos apresentado. A pontuação atribuída será 5 (cinco) ;  

VII. Detalhe aceitável da memória descritiva e justificativa do 

Plano de Trabalhos e razoavelmente adequada à obra em 

causa, com deficiente justificação do dimensionamento das 

equipas e rendimentos esperados. Aceitável detalhe do Plano 

de Trabalhos e razoavelmente adequado à obra em causa, 

abrangendo cerca de 40% das atividades, e com 

interdependência das atividades e relações de precedência 

razoavelmente coerente. Plano de pagamentos aceitavelmente 
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coerente com o plano de trabalhos apresentado. A pontuaçã o 

atribuída será 4 (quatro);  -----------------------------------------  

VIII. Detalhe aceitável da memória descritiva e justificativa do 

Plano de Trabalhos e razoavelmente adequada à obra em 

causa, com deficiente justificação do dimensionamento das 

equipas e rendimentos esperados. Aceitável detalh e do Plano 

de Trabalhos e razoavelmente adequado à obra em causa, 

abrangendo cerca de 30% das atividades, e com 

interdependência das atividades e relações de precedência 

razoavelmente coerente. Plano de pagamentos aceitavelmente 

coerente com o plano de trabalhos apresentado. A pontuação 

atribuída será 3 (três);  --------------------------------------------  

IX. Pouco detalhe da memória descritiva e justificativa do 

Plano de Trabalhos e pouco adequada à obra em causa sem 

justificação do dimensionamento das equipas e rendimentos 

esperados. Pouco detalhe do Plano de Trabalhos e pouco 

adequado à obra em causa, abrangendo cerca de 20% das 

atividades, e com interdependência e relações de 

precedência das atividades pouco coerente. Plano de  

pagamentos pouco coerente com o plano de trabalhos 

apresentado A pontuação atribuída será 2 (dois);  -------------  

X. Pouco detalhe da memória descritiva e justificativa do Plano 

de Trabalhos e pouco adequada à obra em causa sem 
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justificação do dimensionamento das equip as e rendimentos 

esperados. Pouco detalhe do Plano de Trabalhos e pouco  

adequado à obra em causa, abrangendo cerca de 10% das 

atividades, e com interdependência e relações de 

precedência das atividades pouco coerente. Plano de 

pagamentos pouco coerente com o plano de trabalhos 

apresentado. A pontuação atribuída será 1 (um);  --------------  

XI. Muito pouco detalhe da memória descritiva e justificativa 

do Plano de Trabalhos e muito pouco adequada à obra em 

causa sem justificação do dimensionamento das equipas e 

rendimentos esperados. Muito pouco detalhe do Plano de 

Trabalhos e muito pouco adequado à obra em causa, não 

abrangendo as atividades, e sem interdependência e relações 

de precedência das atividades. Plano de pagamentos muito 

pouco coerente com o plano de trabalhos ap resentado. A 

pontuação atribuída será 0 (zero) . -------------------------------  

Memória descritiva (MD) --------------------------------------- 50% 

I. Muito bom detalhe da análise global da obra e muito 

adequada considerando a referência aos locais onde irá 

decorrer. Muito bom desenvolvimento dos tipos de trabalhos 

previstos, muito coerentes com o tipo de obra a executar e 

com muito boa descrição das medidas de minimização de 

impactes e condicionamentos viários, apresentação de planos 
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de ação muito adequados de controlo e de intervenção, em 

matéria de segurança, saúde e riscos no trabalho. A 

pontuação atribuída será 10 (dez);  ------------------------------  

II. Muito bom detalhe da análise global da obra e muito 

adequada considerando a referência aos locais onde irá 

decorrer. Muito bom desenvolvimento dos tipos de trabalhos 

previstos, muito coerentes com o t ipo de obra a executar e 

com boa descrição das medidas de minimização d e impactes 

e condicionamentos viários, apresentação de planos de ação 

bem adequados de controlo e de intervenção, em matéria de 

segurança, saúde e riscos no trabalho. A pontuação 

atribuída será 9 (nove);  -------------------------------------------  

III. Bom detalhe da análise global da obra e bastan te adequada 

considerando a referência aos locais onde irá decorrer. Bom 

desenvolvimento dos tipos de trabalhos previstos, bastante 

coerentes com o tipo de obra a executar, e com boa 

descrição das medidas de minimização de impactes e 

condicionamentos viários, apresentação de planos de ação 

bem adequados de controlo e de intervenção, em matéria de 

segurança, saúde e riscos no trabalho. A pontuação 

atribuída será 8 (oito);  --------------------------------------------  

IV. Bom detalhe da análise global da obra e bastante adequada 

considerando a referência  aos locais onde irá decorrer. Bom 
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desenvolvimento dos tipos de trabalhos previstos, bastante 

coerentes com o tipo de obra a executar, e com satisfatória 

descrição das medidas de minimização de impactes e 

condicionamentos viários, apresentação de planos de  ação 

adequados de controlo e de intervenção, em matéria de 

segurança, saúde e riscos no trabalho. A pontuação 

atribuída será 7 (sete);  --------------------------------------------  

V. Satisfatório detalhe da análise global da obra e adequada 

considerando a referência aos locais onde irá decorrer.  

Satisfatório desenvolvimento dos tipos de trabalhos 

previstos, coerentes com o tipo de obra a executar, e com 

descrição satisfatória das medidas de minimização de 

impactes e condicionamentos viários, apresentação de planos 

de ação adequados de controlo e de intervenção em matéria 

de segurança, saúde e riscos no trabalho. A pontuação 

atribuída será 6 (seis);  --------------------------------------------  

VI. Satisfatório detalhe da análise global da obra e adequada 

considerando a referência aos locais onde irá decorrer.  

Satisfatório desenvolvimento dos tipos de trabalhos 

previstos, coerentes com o tipo de obra a executar, e com 

descrição pouco satisfatória das medidas de minimização de 

impactes e condicionamentos viários, apresentação de planos 

de ação pouco adequados de controlo e de intervençã o em 
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matéria de segurança, saúde e riscos no trabalho. A 

pontuação atribuída será 5 (cinco);  -----------------------------  

VII. Aceitável detalhe da análise global da obra e 

razoavelmente adequada considerando a referência aos 

locais onde irá decorre. Aceitável desenvolvimento dos tipo s 

de trabalhos previstos, algo coerentes com o tipo de obra a 

executar, e com alguma descrição das medidas de 

minimização de impactes e condicionamentos viários, 

apresentação de pianos de ação pouco adequados de 

controlo e de intervenção em matéria de segu rança, saúde e 

riscos no trabalho. A pontuação atribuída será 4 (quatro);  --  

VIII. Aceitável detalhe da análise global da obra e 

razoavelmente adequada considerando a referência aos 

locais onde irá decorre. Aceitável desenvolvimento dos tipos 

de trabalhos previstos, algo coerentes com o tipo de obra a 

executar, e com pouca descrição das medidas de minimização 

de impactes e condicionamentos viários, apresentação de 

planos de ação pouco adequados de controlo e de 

intervenção em matéria de segurança, saúde e risc os no 

trabalho. A pontuação atribuída será 3 (três);  -----------------  

IX. Pouco detalhe da análise global da obra e pouco adequada 

considerando a referência aos locais onde irá decorrer.  

Pouco desenvolvimento dos tipos de trabalhos previstos, 
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pouco coerentes com o tipo de obra a executar, apresentação 

de planos de ação muito pouco adequados de controlo e de 

intervenção em matéria de segurança, saúde e riscos no 

trabalho. A pontuação atribuída será 2 (dois);  ----------------  

X. Muito pouco detalhe da análise global da obra e pouco 

adequada considerando a referência aos locais onde irá 

decorrer. Muito pouco desenvolvimento dos tipos de 

trabalhos previstos, muito pouco coerentes com o tipo de 

obra a executar, apresentação de planos de ação muito 

pouco adequados de controlo e de intervenção em m atéria de 

segurança, saúde e riscos no trabalho. A pontuação 

atribuída será 1 (um);  ---------------------------------------------  

XI. Inexistente detalhe da análise global da obra e nada 

adequada considerando a referência aos locais onde irá 

decorrer. Inexistente desenvolvimento dos tipos de  trabalhos 

previstos, incoerentes com o tipo de obra a executar, não 

apresentação de planos de ação muito pouco adequados de 

controlo e de intervenção em matéria de segurança, saúde e 

riscos no trabalho. A pontuação atribuída será 0 (zero);  -----  

A classificação de cada um dos concorrentes tendo em conta os 

factores e subfactores e respetivas ponderações encontra -se 

registada no Quadro 2. ----------------------------------------------  

4- CONCLUSÃO ------------------------------------------------------  
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Face à análise do mérito das propostas e de acordo com o seu 

ordenamento, propõe-se a intenção de adjudicação ao 

concorrente Edibeiras, Lda.,  pelo preço de 248 845,35 € + IVA.  

De acordo com o disposto no artigo 147° do Decreto -Lei n.º  

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, deverá 

proceder-se à audiência prévia, concedendo-se, para o efeito, o 

prazo de 5 dias, para que os concorrentes se pronunciem, por 

escrito.  -----------------------------------------------------------------  

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

está escrito em nove páginas, todas numeradas, o qual vai ser 

assinado por todos os membros do júri.  ---------------------------  

Trancoso, 2 de maio de 2019 . ---------------------------------------  

O Júri do procedimento. ---------------------------------------------  

------------------------------QUADRO 1  ------------------------------  

REQUAL IFIC AÇ ÃO D O ES TÁDIO MUN IC IPAL DE TR ANC OSO  

Ord en ação  Con cor r en t es  Va lor  d a  P r op os t a  Pon tu ação  Fin a l  

1  Ed ib ei ra s ,  Ld a .  2 4 8 .84 5 ,35  €  3 , 3 2  

2  B ios f e ra  Con s t ru ç õ es ,  Un ip essoa l ,  Ld a .  2 6 3 .00 0 ,00  €  3 , 0 2  

3  Joã o  Tom é Sa ra i va  -  Soc i ed a d e  d e  C on s t ru çõ es ,  Ld a .  2 8 2 .94 2 ,00  €  3 , 0 0  
 

------------------------------QUADRO 2  ------------------------------  

 P r eço :     2 8 2 .9 6 0 ,0 0  
Base :      €  

 Ed ib ei ra s ,  Ld a .  Joã o  Tom é Sa ra i v a ,  Ld a .  B ios f e ra  Con s t ru ç õ es ,  Un ip essoa l ,  Ld a  

Va lor  Pr op o s t a   2 4 8 .84 5 ,35 €   2 8 2  94 2 ,00 €   2 6 3  00 0 ,00 €  

Fo rmu la  p r eç o   1 .2 1   0 ,0 0   0 ,7 1  

Cr i t é r i o  (6 0 %)   0 ,7 2   0 ,0 0   0 ,4 2  

Va l i a  t écn i ca  d a  p rop os t a  (4 0  %)        

P lan o  d e  Trab a lh o s        

PT 1  (0 ,5 0 %)  6 ,0 0  3 ,0 0  7 ,0 0  3 ,5 0  7 ,0 0  3 ,5 0  

Tota l  (5 0  % P T)   3 ,0 0   3 ,5 0   3 ,5 0  

Memo r i a  d esc r i t i va        

MDJ  1  (5 0 %)  7 ,0 0  3 ,5 0  8 ,0 0  4 ,0 0  6 ,0 0  3 ,0 0  

Tota l  (5 0 % MDJ)   3 ,5 0   4 ,0 0   3 ,0 0  

CVTP (4 0 %)   2 ,6 0   3 ,0 0   2 ,6 0  

Pon tação  Fin a l   3 ,3 2   3 ,0 0   3 ,0 2  
 

-------------------------RELATÓRIO FINAL  -----------------------  
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1- INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------  

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

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

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, reuniu, nas 

instalações deste organismo, sito no edifício dos Pa ços do 

Concelho, o júri do procedimento, designado para o presente 

concurso público, com o fim de proceder à análise das 

propostas e elaborar o relatório final, onde se propõe a 

ordenação das mesmas.  ----------------------------------------------  

A composição do júri do procedimento , por deliberação da 

Câmara, em sua reunião de 13 de março de 2019.  ----------------  

Membros designados para integrarem o júri: E fetivos - 

Presidente: Eng° Victor Jorge, Vogais: Eng° João Mano e Eng° 

José Carlos Fantasia . Suplentes: Dr. Francisco Coelho e Dr. 

Fernando Delgado. ---------------------------------------------------  

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

Nos termos do disposto no artigo 147 .º do Código dos 

Contratos Públicos, procedeu-se á audiência prévia dos 

interessados, tendo-lhes sido remetido o relatório preliminar. 

Durante o período de audiência prévia, nenhum concorrente se 

pronunciou sobre o relatório preliminar.  --------------------------  

3- CONCLUSÃO ------------------------------------------------------  

O júri,  nos termos do disposto no n .º 1 do artigo 148° do 
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Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, elaborou o 

presente relatório final, mantendo o teor, as conclusões e a 

ordenação constantes no relatório preliminar.  -------------------  

Nos termos do disposto no n .º 3 do artigo 148.º do Código dos 

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

29 de janeiro e ulteriores alterações,  envia-se o presente 

relatório final, juntamente com os demais documentos que 

compõem o processo de concurso , à Câmara Municipal, órgão 

competente para a decisão de contratar, cabendo a este órgão, 

nos termos do n.º 4 do citado artigo, decidir sobre a aprovação 

de todas as propostas contidas neste relatório, nomeadamente 

para efeitos de adjudicação.  ----------------------------------------  

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

qual vai ser assinado por todos os membro s do júri.  -------------  

Trancoso, 13 de maio de 2019. --------------------------------------  

O Júri do procedimento.’  --------------------------------------------  

Em conformidade com o relatório final do júri do 

procedimento, a Câmara Municipal deliberou adjudicar a 

empreitada à firma “Edibeiras –  Edifícios e Obras Públicas 

das Beiras, Limitada”, pelo preço de 248.845,35€, a que 

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

Mais, foi deliberado aprovar a minuta do contrato,  
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solicitando-se ao adjudicatário a apresentação do s 

documentos legalmente exigíveis, bem como da caução, no 

montante de 12.442,27€, correspondente a 5% do valor da 

adjudicação.-----------------------------------------------------------  

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

Contratos Públicos, foi designado como gestor do contrato o 

senhor engenheiro Humberto Almeida.  ---------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas  a pedidos de 

esclarecimentos e erros / omissões, solicitados por 

interessados no concurso público respeitante à Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho:  Seguidamente, foi  

presente informação do setor de acompanhamento e fiscalização 

de obras municipais, respeitante  à prestação de serviços 

suprarreferida que se reproduz na íntegra:  -------------------------  

‘Ao abrigo do artigo 50° do Código dos Contratos Públicos, 

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

ulteriores alterações, três dos interessados apresentaram 

pedidos de esclarecimentos, erros e omissões.  --------------------  

Analisados, existem alterações nos aspetos fundamentais das 

peças de procedimento, pelo que o órgão competente para a 

decisão de contratar deve pronunciar -se sobre os 

esclarecimentos, erros e omissões identificados pelo s 

interessados. ----------------------------------------------------------  
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De acordo com o n.º 2 do artigo 64° 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° 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 contratar e 

devem ser juntas às peças do procedimento e notificadas a 

todos os interessados que as tenham adquirido, publican do-se, 

imediatamente, aviso daquelas decisões, no Diário da 

República e Jornal Oficial da União Europeia, 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.  ---------------------------------  

Anexam-se as peças do procedimento alteradas , as quais devem 

ser rubricadas pelos elementos do órgão competente para a 

decisão de contratar.’  ------------------------------------------------  

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

-----------------E OMISSÕES APRESENTADOS  ------------------  

Foram apresentados pedidos de esclarecimentos / erros e 
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omissões por parte de LUREC - Limpeza Urbana e Reciclagem, 

S.A., FCC Environment Portugal S.A. e RRI - Serviços 

Ambientais, S.A.  ------------------------------------------------------  

Após análise cuidada sobre os erros e omissões apresentados, o 

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

CONCORRENTE: LUREC - Limpeza Urbana e Reciclagem, 

S.A. ---------------------------------------------------------------------  

1. Tendo em conta o conteúdo da cláusula 6 .3 do Caderno de 

Encargos, qual o limite máximo para fornecimento, ou não 

existindo, quais os pressupostos que darão origem a esse 

mesmo fornecimento? ----------------------------------------------  

Resposta:  Para além do fornecimento inicial de contentores 

cujo princípio visa reestabelecer os circuitos de recolha, não é 

possível ao Município definir um limite máximo para 

fornecimento, uma vez que as necessidades de 

manutenção/reposição e colocação de novos co ntentores está 

diretamente dependente de variáveis cuja quantificação é muito 

difícil de antever, como sendo a necessidade de novos locais de 

deposição pela existência de novos residentes/utilizadores ou 

dano nos contentores existentes. Assim, conforme dis posto na 

cláusula 6.ª  do caderno de encargos, mantém-se o princípio de 

que o adjudicatário se obriga a dar resposta às solicitações do 

Município, no que refere às necessidades de manutenção 
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/substituição de contentores , bem como colocação de novos 

pontos de recolha, por forma a assegurar a boa execução dos 

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

2. Tendo em conta o conteúdo da cláusula 8.ª  do Caderno de 

Encargos, a aplicação de penalidades tem que ser alvo de 

notificação prévia para que o incumprimento seja sanado, 

previamente aplicada a qualquer sanção? ----------------------  

Resposta:  Não, detetado o incumprimento , este deve ser sanado 

de imediato, a comunicação por escrito pressupõe a aplicação 

de uma pena pecuniária.  ---------------------------------------------  

3. Nos termos da alínea a) n.º 6 e alínea f) n .º 7 da cláusula 8.ª  

do Caderno de Encargos, significa que o mesm o 

incumprimento é sancionado duplamente (para além de leve 

acumulando passa a grave)?  --------------------------------------  

Resposta:  O mesmo incumprimento não é sancionado duas 

vezes, a reincidência do mesmo tipo de incumprimento , nas 

condições descritas no número 6 e 7 da cláusula 8.ª,  é qu e leva 

ao agravamento da sua qualificação.  ------------------------------  

4. Tendo em conta o número 2 da cláusula 23 .ª,  considera-se 

recolha avulsa de resíduos todos os que são deixados no 

mesmo espaço pelos feirantes , implicando esta obrigação 

uma ação de limpeza urbana manual com pe riocidade 

semanal? ------------------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    05 -0 6 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra n co so  

Resposta:  Sim, para além da recolha em contentores, terá de 

ser considerada a recolha de resíduos em sacos e avulso, 

correspondente a limpeza urbana manual na área geográfica do 

mercado semanal e feiras anuais (ver anexo IV).  -----------------  

5. Nos termos do n.º 1 da cláusula 24.ª , qual o número máximo 

de lavagens a que o adjudicatário fica obrigado?  -------------  

Resposta:  0 adjudicatário fica obrigado ao número de lavagens 

que constam da proposta apresentada, no mínimo de duas  

lavagens anuais.  ------------------------------------------------------  

6. Tendo em conta o número 4 da cláusula 25.ª, questiona-se se 

os dados provocados por terceiros decorrentes de ações de 

vandalismo ou má utilização, como sejam a deposição de 

cinzas, dos equipamentos também têm de ser reparados por 

conta do adjudicatário? -------------------------------------------  

Resposta:  Sim, todos os encargos decorrentes da necessidade 

de manutenção e/ou reposição de contentores é da 

responsabilidade do adjudicatário, obrigando-se a manter os 

contentores em perfeito estado de funcionamento e com bom 

aspeto.  -----------------------------------------------------------------  

7. Nos termos da cláusula 33.ª, qual  a periodicidade máxima 

das ações de sensibilização e quais os montantes mínimos e 

máximos a serem despendidos pelo adjudicatário?  ------------  

Resposta:  A periodicidade máxima para a realização de ações 
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de sensibilização é a que consta da proposta apresentada pelo 

adjudicatário, no mínimo de uma ação anual. Não foram 

definidos os montantes a serem despendidos na realização 

destas ações, sendo este um fator a ter em conta na avaliação 

da qualidade da proposta.  -------------------------------------------  

8. Os circuitos apresentados na tabela 2 e 3 do anexo I do  

caderno de encargos são obrigatórios, ou pode o concorrente 

apresentar alternativa? -------------------------------------------  

Resposta:  Os circuitos são obrigatórios.  --------------------------  

9. Dado ser previsível que, iniciando-se obrigatoriamente às 

05:00h o período da recolha, a capacidade das viaturas seja 

esgotada em alguns circuitos e dias da semana antes do 

horário de abertura da estação de transferência de resíduos 

de Trancoso, pode o adjudicatário fazer pausas p ara 

prevenir a situação aqui descrita?  -------------------------------  

Resposta:  O adjudicatário obriga-se ao cumprimento do 

circuito diário, devendo precaver-se para este tipo de previsão, 

nomeadamente no ajuste sazonal da capacidade de carga das 

viaturas de recolha.  --------------------------------------------------  

CONCORRENTE: FCC Environment Portugal S.A.  ----------  

Parte I. CADERNO DE ENCARGOS:  

1. Relativamente à Cláusula 22.ª - Horário da Prestação de 

Serviços, o Ponto 1 estipula a obrigatoriedade de todos os 
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circuitos a realizar terem como horário de início da 

prestação de serviços as 5H00, o que significa que os 

circuitos estipulados no Anexo II do Caderno de Encargos 

terão todos de iniciar às 05h00, e, como tal, efetuados em 

simultâneo. Tal obrigação irá refletir -se na aquisição 

desnecessária de viaturas adicionais, com impacto no preço 

final dos concorrentes. Assim sendo, e no sentido de 

optimizar os investimentos a realizar, question a-se: ----------  

● A obrigatoriedade de iniciar os trabalhos às 5H00 inclui os 

3 circuitos previstos para a época alta? ----------------------  

● Podem os Concorrentes propor, tanto para época alta como 

para a época baixa, horários diferentes para o serviço de 

recolha indiferenciada, como por exemplo a recolha 

iniciar no turno da tarde?  --------------------------------------  

Resposta:  Conforme consta do número 1 da cláusula 22.ª,  todos 

os circuitos a realizar, na época alta e baixa, terão de ter como 

horário de início da prestação de serviços as 5H00. Excetuam -

se recolhas pontuais (associadas a eventos e festividades) e a 

recolha de limpeza dos espaços do Mercado Municipal/praça e 

do recinto da feira que terão de ser realizados após a 

desocupação dos espaços em causa.  --------------------------------  

2. Relativamente à cláusula 23.ª,  ponto 1, questiona-se qual o 

tipo de contentores enterrados instalados atualmente no 
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Município, e o sistema de recolha adjacente: se serão 

plataformas do tipo Ecotainer (elevação da plataforma com 

Kit hidráulico e recolha de contentores por carga traseira), 

plataformas do tipo Cititainer  (elevação da plataforma com 

Kit hidráulico e recolha de contentores por carga superior),  

ou eventualmente outra tipologia.  -------------------------------  

Resposta:  Atualmente os sistemas de deposição subterrânea de 

resíduos são plataformas do tipo Ecotainer, tratando -se de uma 

plataforma cuja elevação se processa com Kit hidráulico e a 

deposição é efetuada em contentores 1100 litros.  ----------------  

3. Relativamente à Cláusula 24.ª "Lavagem e desinfeção de 

contentores de RSU", ponto 5, e relativamente à obrigação 

de se "disponibilizar uma viatura de recolha de resíduos e 

uma equipa, constituída por 1 motorista e 2 cantoneiros, por 

forma a acompanhar as duas ações anuais de lavagem de 

contentores protocoladas com a Associação de Municípios da 

Cova da Beira", questiona-se o seguinte:  -----------------------  

● Esta obrigação é a mesma que a prevista no ponto 1 da 

mesma Cláusula, ou seja a obrigação do adjudicatário 

proceder à lavagem e desinfeção de tod os os contentores,  

pelo menos, duas vezes por ano?  ------------------------------  

● Ou será esta uma obrigação adicional, que nada tem a ve r 

com o serviço previsto no ponto 1, sendo dessa forma 
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previstas 4 lavagens anuais de contentores (2 pelo 

prestador de serviços, e mais 2 pela Associação de 

Municípios da Cova da Beira)?  --------------------------------  

● Em caso afirmativo (ou seja, de que esta seja uma 

obrigação adicional), quem será o responsável pela 

afetação da viatura de lavagem de contentores e respetiva 

equipa, ao serviço de lavagem de contentores protocolado 

com a Associação de Municípios da Cova da Beira?  --------  

Resposta:  A obrigação a que se refere o ponto 5 da cláus ula 

24.º é adicional, não sendo coincidente com a prevista no 

número 1 da mesma cláusula.  ---------------------------------------  

Anualmente, deverão ser efetuadas, pelo menos, 4 ações de 

lavagens de contentores: duas protocoladas com a Associação 

de Municípios da Cova da Beira e nas quais o Mu nicípio é 

responsável pela afetação da viatura, custos com o 

abastecimento de água e a descarga de águas residuais, e duas 

ou mais a serem realizadas e custeadas pela empresa 

adjudicatária.  ---------------------------------------------------------  

4. A Cláusula 27.ª  ponto 2 refere o seguinte:  ---------------------  

"Durante a prestação de serviços, o adjudicatário será 

responsável pela manutenção, substituição, reforço da 

capacidade de contentorização existente e fornecimento de 

novos contentores de superfície, ou dos sistemas enterrados 
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(.. .)" Assim sendo questiona-se o seguinte:  ---------------------  

4.1. A aquisição de novos contentores de superfície, a 

adicionar ao parque de contentores existente, será a 

expensas do Adjudicatário? Em caso afirmativo, solicita -se 

uma estimativa das quantidades de contentores de 

superfície, e respetiva tipologia, a adicionar ao parque de 

contentores nos próximos 3 anos.  -----------------------------  

4.2. A aquisição de novos contentores enterrados, a 

adicionar ao parque de contentores existente, será a 

expensas do Adjudicatário? Em caso afirmativo, solicita -se 

uma estimativa das quantidades de conten tores enterrados, 

e respetiva tipologia, a adicionar ao parque de contentores 

nos próximos 3 anos.  --------------------------------------------  

4.3. Em caso afirmativo, na questão anterior, a obra civil  

associada à instalação dos contentores enterrados será 

também a expensas do Adjudicatário?  ------------------------  

Resposta:  Sim, a aquisição de novos contentores de superfície,  

a adicionar ao parque de contentores existente, será a expensas 

do Adjudicatário. Não nos é possível antever e especificar um 

número de contentores a colocar por dano ou para reforço da 

rede de contentorização, uma vez que este valor está 

dependente de fatores que nos são alheios, devendo, no 

entanto, a tipologia ajustar-se à necessidade em concreto,  
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enquadrando-se nos contentores definidos no número 9 da 

cláusula 27.ª.  Não está prevista a instalação  de novos sistemas 

de deposição subterrânea de contentores . No entanto, se esta 

acontecer será a cargo do Município.  ------------------------------  

Parte II. PROGRAMA DE PROCEDIMENTO ----------------------  

5. O Art.º 12.º  estipula que se irá considerar o preço total  

anormalmente baixo quando este tenha um desvio percentual 

em relação à média dos preços das propostas dos 

concorrentes admit idas superior a 10%.  ------------------------  

Já o ponto 4.3 do Art.º 15.º,  refere a obrigatoriedade de os 

Concorrentes apresentarem nas suas propostas "Documentos 

que contenham os esclarecimentos  justificativos da 

apresentação de um preço anormalmente baixo".  --------------  

Uma vez que resultará impossível que os concorrentes 

saibam de antemão os preços apresentados pelos restantes 

concorrentes, e como tal desconheçam em fase de proposta se 

o preço total apresentado será ou não considerado 

anormalmente baixo, questiona-se se, para cumprir esta 

obrigação bastará uma declaração com a menção "não 

aplicável"  -----------------------------------------------------------  

Resposta:  Aos concorrentes bastará anexar uma declaração 

com a menção de que cumpre o caderno de encargos, m as não é 

aplicável.  --------------------------------------------------------------  
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6. Ponto 8, cláusula 15.ª .  Com quantas casas decimais os 

concorrentes devem apresentar os seus preços?  ---------------  

Resposta:  Os concorrentes devem apresentar os seus preços 

com duas casas decimais.  --------------------------------------------  

CONCORRENTE: RRI - Serviços Ambientais, S.A.  -------------  

1. Solicita-se a disponibilização do ficheiro espd-request.xml 

com a informação base do procedimento e da entidade 

adjudicante, para efeitos de apresentação do DEUCP, 

solicitado no ponto 4.1.  -------------------------------------------  

Resposta:  O documento em causa será disponibilizado na 

plataforma onde decorre o presente concurso, identificado com 

o nome de "DEUCP_Trancoso".  ------------------------------------  

2. Para cumprimento do exigido na alínea VI do ponto 4.2 que 

tipo de documento será para apresentar?  -----------------------  

Resposta:  O que não é submetido à concorrência tem de ser 

cumprido, tal como definido no caderno de encargos.  -----------  

CADERNO DE ENCARGOS ------------------------------------------  

3. Solicita-se a disponibilização da cartografia do concelho, 

em formato editável, arcgis ou dwg, para efeitos da 

realização dos circuitos de recolha?  ----------------------------  

Resposta:  O Município não pode disponibilizar informação 

cartográfica em formato editável da totalidade do concelho, 

tendo permissão para o fazer somente quando em pequenos 
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extratos. Os elementos referentes ao levantamento de 

contentores e localização da estação de transferência  estão 

disponíveis na plataforma onde decorre o procedimento, na 

pasta "Informação Cartográfica".  ----------------------------------  

4. No Ponto 1 da cláusula 22.ª refere que ocasionalmente ter-

se-á de efetuar a recolha aos domingos e feriados.  

Questiona-se quantas recolhas deste tipo serão efetuadas ao 

longo do contrato, isto é, em que feriados e domingos ter -se-

á de efetuar recolha? ----------------------------------------------  

Resposta:  Não se pode antever e precisar o número de recolha s 

a efetuar aos domingos e feriados, devendo cada situação ser 

avaliada de forma individual  No entanto, serão situações 

pontuais devidamente articuladas entre ambas as partes.  -------  

5. Queiram indicar o tipo de contentores enterrados existentes 

no concelho, capacidade e tipo de abertura?  -------------------  

Resposta:  Os sistemas de deposição subterrânea de resíduos 

são plataformas do tipo Ecotainer, tratando-se de uma 

plataforma cuja elevação se processa com Kit hidráulico e a 

deposição é efetuada em contentores semelhantes aos de 

superfície de 1100 litros de capacidade.  ---------------------------  

6. Queiram enunciar quais as circunstâncias excecionais em 

que deverá ocorrer o reforço da recolha e com que 

periodicidade terá de ocorrer durante o prazo de duração do 
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contrato, mencionada no ponto 23 da cláusula 23. ª? ----------  

Resposta:  O ponto e cláusula enunciados não correspondem ao 

descritivo da questão. No entanto, o reforço da recolha deverá 

ocorrer nos eventos enunciados no número 10 da cláusula 23.ª 

ou sempre que se preveja a  sua necessidade, sendo impossível 

antever o número de ocorrências em três anos de contrato. Este 

facto deverá ser sempre devidamente articulado entre o 

prestador de serviço e o Município de Trancoso.  -----------------  

7. A equipa de recolha referida no ponto 5 da cláusula 24.ª 

trata-se de mais uma equipa, para além das afetas ao serviço 

de recolha de RSU's ou poderá afetar -se uma das equipas 

afetas ao serviço de recolha de RSU's para realizar o serviço 

mencionado no ponto em causa? ---------------------------------  

Resposta:  De acordo com o ponto 5 da cláusula 24 .ª , o 

adjudicatário fica obrigado a disponibilizar uma viatura e uma 

equipa, por forma a acompanhar a ação de lavagem 

protocolada com a AMCB. A equipa em questão, e desde que 

devidamente acordado e planeado, poderá ser uma das equipas 

afetas ao serviço de recolha, salvaguardando sempre a 

obrigatoriedade do cumprimento diário dos circuitos de 

recolha de resíduos.  --------------------------------------------------  

8. No ponto 1 da cláusula 27.ª , menciona-se que o futuro 

adjudicatário deverá fornecer , no início do contrato, 120 



 

 
Ata  n . º    1 1  /  2 01 9 .    Reuniã o  de    05 -0 6 -2 0 1 9  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  T ra n co so  

contentores de 800 litros em polietileno . No entanto, no 

ponto 9 da mesma cláusula, são listados contentores de 

diferentes materiais e capacidades. Face ao exposto nos dois 

pontos analisados, que tipo de contentores será para colocar 

durante a prestação de serviços?  --------------------------------  

Resposta:  Efetivamente, no início do contrato e de forma a 

reestabelecer os circuitos de recolha , deverão ser colocados 

120 contentores de 800 litros em polietileno. No decorrer da 

prestação de serviços, os contentores a serem requeridos pelo 

Município poderão ser de diferentes tipologias e capacidades , 

ajustando-se às necessidades concretas de cada situação.  ------  

9. O Município possui instalações que possa ceder ao futuro  

adjudicatário? Em caso af irmativo, quais os custos 

associados? ---------------------------------------------------------  

Resposta:  O Município não dispõe de instalações que possam 

cumprir este propósito.  ----------------------------------------------  

10. Para avaliação dos subfactores da valia técnica, queiram 

especificar/descriminar, com maior precisão, o que 

consideram por "...muito bom e com melhorias significativas 

relativamente ao exigido no Caderno de encargos", uma vez 

que esta descrição é muito vaga?  --------------------------------  

Resposta:  Reconhecida a pouca exatidão e constatado o erro, 

foram feitas correções ao artigo 10.º do Programa de 
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Procedimento, passando a ter a redação que consta no 

Programa de Procedimento retificado e que se anexa.  -----------  

10.1. Como os planos de trabalho deverão ser apresentados até 

30 dias, após a comunicação da adjudicação, neste caso,  

qual a pontuação que um candidato terá , no subfactor 

programa de trabalhos, se cumprir este requisito do CE?  ----  

Resposta:  Os estudos e planos a apresentar só são exigidos à 

entidade adjudicatária.  ----------------------------------------------  

11. Qual o horário de término do mercado semanal , para se 

proceder à recolha de resíduos? ---------------------------------  

Resposta:  O horário de término do mercado semanal tem 

variação sazonal, sendo mais cedo , no inverno (em termos 

indicativos, próximo das 13H00/14H00) e alargando-se mais,  

nos mercados de verão (em termos indicativos , próximo das 

15H00/16H00) ------------------------------------------------------  

12. Qual a data prevista de início dos trabalhos? ----------------  

Resposta:  Dia 1 de dezembro de 2019.  -----------------------------  

Trancoso, 3 de junho de 2019. --------------------------------------  

O Júri.’  ----------------------------------------------------------------  

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 do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro , com as 
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alterações que lhe foram introduzidas, de liberou prestar aos 

interessados os esclarecimentos solicitados e constantes da 

referida informação.  -------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado cumprir os formalismos legais 

subsequentes. ---------------------------------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas  auto de medição de 

trabalhos n.º 13, 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 1.464,40€, a 

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

Em conformidade com a informação técnica  prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 1.464,40€.  ---------------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas  auto de medição de 

trabalhos n.º 5 de erros e omissões, respeitante à empreitada 

“Construção do Centro Escolar da Ribeirinha”: 

Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

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

efetuadas em obra e com os preços unitários constantes na 
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proposta, importando no valor de 2.162,35€, 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 2.162,35€.  ---------------  

*A23*  Análise, discussão e votação relativas  auto de medição de 

trabalhos a menos, 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 4.067,69€, a 

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

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 4.067,69€.  ---------------  

*A24*  Análise, discussão e votação relativas  auto de medição de 

trabalhos n.º 5, respeitante à empreitada “Área de 

Acolhimento Empresarial 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 
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138.594,57€, 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 138.594,57€.  ------------  

*A25*  Apreciação da 9.ª alteração ao orçamento da receita e da 

despesa e à correspondente alteração às grandes opções do 

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

Tendo sido presentes a 9.ª alteração ao orçamento da receita e 

da despesa, com valores equivalentes, para o total de reforços e 

para o total de diminuições,  no montante de 90.000€ e a 

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

a Câmara Municipal tomou conhecimento das alterações 

verificadas nos referidos documentos, atendendo a que se 

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

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

do coordenador da equipa do CLDS 4G:  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, em sua reunião ordinária de 

16/01/2019, deliberou manifestar , ao Conselho Diretivo do 

Instituto da Segurança Social, o interesse no 

desenvolvimento de projetos  no concelho de Trancoso, no 
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âmbito do Programa de Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social, igualmente designado de 

Programa CLDS- 4 G, criado pela Portaria nº 229/2018 de 

14 de agosto;  ----------------------------------------------------  

b) Se revela necessário proceder, com urgência, à indicação 

do futuro Coordenador Técnico da Equipa do CLDS –  4 G 

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

Assim, proponho, para o lugar de Coordenador Técnico do 

CLDS – 4 G, José Augusto Soares Clemente, dado que o mesmo 

possui, para além dos requisitos exigidos no artigo 12º da 

Portaria atrás mencionada, um amplo e profundo conhecimento 

do concelho nas suas vertentes social, cultural e recreativa, 

destacando-se, para o efeito, na sua vasta experiência 

profissional, o seguinte: ---------------------------------------------  

- Presidente da Direção da ACRT (Associação Cultural e 

Recreativa de Trancoso), desde 2006 até à presente data; -  

- Vogal da Assembleia Geral da FAJDG (Federação das 

Associações Juvenis do Distrito da Guarda), desde 2016 

até à presente data;  ---------------------------------------------  

- Coordenação de projetos de intercâmbio e Voluntariado 

Juvenil de âmbito Transfrontei riço (INTERREG) e Europeu 

(ERASMUS +);  ---------------------------------------------------  

- Coordenação de Ações de Apoio ao Movimento Associativo 
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Juvenil do distrito da Guarda;  ---------------------------------  

- Dinamização de diversos Projetos de Cidadania e 

Democracia Participativa;  -------------------------------------  

- Dinamização de Programas de Estágio Juvenil, Enc ontros 

Distritais, Regionais e Nacionais, Fóruns, etc.  --------------  

- Coordenação de processos de candidatura e implementação 

de formação certificada, no âmbito do Programa Formar .’   

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A27*  Apreciação dos relatórios respeitantes à Concessão da 

Exploração do Sistema de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água e do Sistema de Recolha, Tratamento e 

Rejeição de Efluentes do Concelho de Trancoso, relativos ao 

2.º semestre de 2018 e ao ano de 2018:  ---------------------------  

Tendo sido presentes os relatórios respeitantes ao 2.º semestre 

de 2018 e ao ano de 2018, -------------------------------------------  

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

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

de preços inerentes às viagens e à alimentação dos alunos do 

1.º e 2.º ciclos do concelho, relacionad os com as férias 

desportivas promovidas pela Câmara Municipal, para o 

corrente ano: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara,  

acerca do assunto referido em epígrafe, apresentou a seguinte 
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proposta que se transcreve na íntegra: -----------------------------  

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

a) O Município de Trancoso, à semelhança de anos anteriores, 

definiu já, para 2019, o calendário das suas férias 

desportivas para os alunos do 1.º e do 2.º ciclos, aprovando 

igualmente os preços relativos à participação nas mesmas;  --  

b) No âmbito das férias desportivas de Verão, realizam -se 

habitualmente viagens, pelo que importa fixar os preços 

destinados a suportar o custo das mesmas, o preço do bilhete 

de ingresso no local a visitar, bem como o preço da respetiva 

alimentação. --------------------------------------------------------  

Assim, para o efeito, proponho os seguintes valores:  ------------  

1) Viagem à Praia da Figueira  da Foz - 10€ / participante; --  

2) Viagem à Lourinhã - 10€ / participante ; ---------------------  

Entrada no Dino Parque - 10€ / participante; ---------------  

3) Viagem a Vila Real - 10€ / participante;---------------------  

Entrada no Parque Aquático - 9€ / participante;  ------------  

4) Viagem a Vila Nova de Gaia - 10€ / par ticipante; ----------  

Entrada no Zoo - 7€ / participante .  ---------------------------  

No que respeita ao preço da alimentação, proponho que o valor 

por refeição seja fixado em 2,20€. ’  ---------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos.  ------------------------------  
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*A29*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

atribuição de isenções e reduções de preços, no âmbito do 

programa de férias desportivas:  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) O Município de Trancoso, à semelhança de anos anteriores , 

definiu já, para 2019, o calendário das suas férias 

desportivas para os alunos do 1.º e do 2.º ciclos, aprovando 

igualmente os preços relativos à participação nas mesm as; --  

b) Importa garantir o acesso aquelas atividades, bem como, a 

participação em viagens e visitas programadas, incluindo a 

respetiva alimentação, de forma o mais igualitária possível,  

pelo que se justifica, nesta matéria, prever um conjunto de 

isenções e reduções de preços, tendo em conta os escalões 

atribuídos aos alunos pelo Agrupamento de Esc olas.----------  

Assim propõe-se que os alunos que se encontrem posicionados 

no escalão A) fiquem isentos do pagamento de qualquer preço 

relativo à participação nas mencionadas férias, incluindo 

viagens, entradas e alimentação.  -----------------------------------  

Propõe-se, igualmente, a mesma isenção para todas as crianças 

oriundas de famílias integradas na medida RSI, identificadas 

pelo Serviço de Ação Social do Município.  ------------------------  
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No que respeita aos alunos que se encontram posicionados no 

escalão B), propõe-se que os mesmos beneficiem de uma 

redução de 50% do preço fixado para a participação nas 

mesmas férias, bem como nos preços fixados para as viagens, 

entradas e alimentação.’  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

*A30*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 558 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do passado mês 

de março, da Casa do Benfica em Trancoso, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no valor de 4.500€, 

destinado a ajudar a concretizar o seu plano de atividades para 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A31*  De seguida, foi presente o requerimento número 340 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 7 do passado mês 

de fevereiro, do Moto Clube Motards D ’El Rey, com sede em 

Trancoso, a solicitar a concessão de um apoio financeiro, no 

valor de 12.000€, destinado a ajudar a suportar as despesas 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 4.250€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A32*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1261 da 

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

de maio, da Associação de Promoção, Desenvolvimento e 

Melhoramentos das Beiras, com sede em Cótimos, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no valor de 3.000€, 

destinado a ajudar a fazer face às despesas previstas no seu 

plano de atividades para o corrente ano. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 1.950€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A33*  De seguida, foi presente o requerimento número 323 da Secção 

das Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara, em 31 do 

passado mês de maio, da Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia do Terrenho, a solicitar a disponibilização de 

serviços de fiscalização, relativos a obras de reabilitação da 

Casa Paroquial do Terrenho. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o apoio técnico de 

fiscalização solicitado, indicando para esse o efeito o senhor 

engenheiro João Mano.  ---------------------------------------------  

*A34*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 1338 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 4 do corrente mês 

de junho, do Grupo Recreativo de Moreira de Rei, a solicitar a 

concessão de um apoio financeiro, no valor de 5.000€, 
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destinado a comparticipar as despesas inerentes ao seu p lano de 

atividades para o corrente ano. --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 4.250€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A35*  De seguida, foi presente o requerimento número 1171 da 

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

de maio, da Guarda Unida Desportiva , com sede na Guarda, a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro, no valor de 

3.000€, destinado a ajudar a fazer face às despesas relacionadas 

com a organização do evento ‘Perícia de Trancoso ’.  -------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 3.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A36*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

deliberações constantes desta ata, sob a forma de minuta, nos 

termos do disposto no número 3 do artigo 57.º da Lei n.º  

75/2013 de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade 

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

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

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A38*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  
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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:  


