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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 27 DE JULHO DE 2022. -----------------------  

*A1*  Aos 27 dias do mês de julho do ano de 2022, nesta cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, reuniu  a 

Câmara Municipal de Trancoso, sob a presidência do se nhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores Ana 

Luísa Couto, João Carvalho e Cristóvão Santos.  ------------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada  a falta de comparência, à presente  

reunião, do senhor vereador Eduardo Pinto, em gozo de período 

de férias. ---------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

Aprovação e Publicidade de Ata:  ---------------------------------  

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

número 75/2013, de 12 de setembro, foi a ata da reunião de 13 

do corrente mês de julho 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, 
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deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício dos Paços 

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

Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

*A5*  De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

140, datado de 26 do corrente mês de julho e que apresenta os 

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

-Operações Orçamentais: 3.824.400,18€;  ---------------------  

-Operações não Orçamentais: 327.605,16€.  ------------------  

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

*A6*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

Ponto 1:  Informação relativa ao cálculo dos fundos 

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

Ponto 2: Dispensa de autorizações de utilização. -----------  

Ponto 3: Análise, discussão e votação relativas a um 

pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º  2/2000, 

sito na Quinta do Conde, em Trancoso e relacionado com 

o lote n.º 43. ---------------------------------------------------  

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

medição de trabalhos n.º  10, respeitante à empreitada 

“Construção de Infraestruturas no Loteamento Senhora 

da Fresta”.  -----------------------------------------------------  

Ponto 5: Análise, discussão e votação relativas a  um 
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pedido de prorrogação do prazo de execução da 

empreitada “Construção de Infraestruturas no 

Loteamento Senhora da Fresta” .  ----------------------------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação do relatório final de 

análise de propostas, apresentado pela ENERAREA –  

Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior , no 

âmbito do concurso público relativo ao “Fornecimento 

de Energia Elétrica para os Municípios de Belmonte, 

Fornos de Algodres, Pinhel e Trancoso ”.  ------------------  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas ao 

exercício ou não do direito de preferência na aquisição 

de um prédio rustico, sito no lugar de São Marcos , da 

União de Freguesias de Freches e Torres . -----------------  

Ponto 8: Análise, discussão e votação de proposta relativa 

ao alargamento do período de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, durante a Feira de São 

Bartolomeu 2022. ---------------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação de proposta relativa 

à isenção de pagamento de taxas de licenciamento, 

durante a Feira de São Bartolomeu 2022. ------------------  

Ponto 10:  Análise, discussão e votação de proposta relativa 

à fixação de um dia de comercia lização destinado aos 

feirantes, durante o período  da Feira de São Bartolomeu 
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2022. -----------------------------------------------------------  

Ponto 11:  Análise, discussão e votação de proposta relativa 

à fixação de preços de ingresso na Feira de São 

Bartolomeu 2022. ---------------------------------------------  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação de proposta relativa 

à constituição de um fundo permanen te, relacionado com 

as bilheteiras da Feira de São Bartolomeu 2022. ----------  

Ponto 13:  Análise,  discussão e votação acerca de pedidos 

de apoio.  -------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA  

*A7*  Intervenções:  O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra 

para convidar os senhores vereadores a estarem  presentes no 

evento alusivo ao Dia Municipal do Idoso, que decorrerá 

amanhã, informando ainda que o alinhamento do programa é 

semelhante ao de anos anteriores..  ----------------------------------  

*A8*  O senhor Presidente da Câmara deu ainda conhecimento de que 

no citado evento, iria ser assinado formalmente o protocolo de 

cedência de uma viatura à GNR, que, recorde-se, teve um custo 

de aquisição para o Município de cerca de 22 mil euros.  --------  

Por último, referiu que  iria ser servido, como é habitual, o 

almoço, para o qual também os senhores vereadores estavam 

convidados.  ------------------------------------------------------------  

*A9*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador João 
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Carvalho, para felicitar a Câmara Municipal  pela forma como 

decorreu o recente Festival de Musica no Cas telo. ---------------  

Assim, acrescentou, dada a impossibilidade conhecida da 

utilização do espaço do castelo, a nova localização traduziu-se 

numa boa alternativa, pois revela-se como um local com 

grandes vantagens e benefícios para a realização daquele tipo 

de eventos, sendo na sua opinião, de manter, no futuro, esta 

localização. ------------------------------------------------------------  

No entanto, referiu, lamentava que não tivesse sido colocado 

naquele espaço, um contentor sanitário.  ---------------------------  

*A10*  De seguida, o senhor vereador João Carvalho afirmou ter 

constatado que se encontravam a decorrer os trabalhos de 

substituição das luminárias de vapor de sódio, por luminárias 

de leds, na Avenida Heróis de São Marcos. -----------------------  

Assim, perguntou, se essa substituição iria acontecer apenas 

naquela Avenida ou também por toda a cidade.  -------------------  

A este propósito, lembrou ainda que a substituição daquelas 

luminárias, permite uma redução nos consumos de energia, para 

além de oferecer aos munícipes uma solução mais moderna e de 

maior qualidade.  ------------------------------------------------------  

*A11*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador Cristóvão 

Santos, para afirmar partilhar totalmente da opinião 

manifestada pelo senhor vereador João Carvalho, quanto à 
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forma como tinha decorrido o Festival de Musica no Castelo , 

realizado recentemente em Trancoso.  ------------------------------  

*A12*  O senhor vereador Cristóvão Santos  referiu-se de seguida ao 

assunto respeitante à atribuição dos manuais escolares,  

lembrando que a Câmara Municipal, todos os anos, antes do 

inicio do ano letivo, decide sobre esta matéria.  -------------------  

A este propósito afirmou, que a decisão tomada no ano anterior, 

foi, na sua opinião, tardia.  -------------------------------------------  

De facto, acrescentou, seria importante decidir com brevidade 

essa questão, de forma a que os pais possam saber aquilo com 

que podem contar.  ----------------------------------------------------  

Assim, propôs que o citado assunto fosse agendado para uma 

das próximas reuniões de Câmara , sugerindo que os apoios a 

conceder fossem alargados ao 3.º ciclo, ou, em alternativa, 

fossem encontradas outras formas de apoio. -----------------------  

Em resposta às intervenções produzidas pelos s enhores 

vereadores João carvalho e Cristóvão Santos, o senhor 

Presidente da Câmara tomou a palavra para agradecer a forma 

como se referiram ao evento Festival  de Musica no Castelo, que 

decorreu recentemente em Trancoso.  -------------------------------  

De facto, acrescentou, sem prejuízo de o espaço do castelo, 

reunidas que estejam as condições necessárias para o efeito, 

possa continuar a receber espetáculos, a opção pela Praça D. 
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Dinis, para ali receber o citado Festival, revelou-se muito 

assertiva, tendo assim o evento resultado muito bem, o que 

agradou naturalmente a todos.  ---------------------------------------  

Relativamente à questão do contentor sanitário, afirmou que 

ainda foi tentada a sua aquisição, mas sem sucesso. --------------  

No entanto, afirmou, em próximos eventos, a questão  da 

colocação do citado contentor terá que, necessariamente, ser 

acautelada.  -------------------------------------------------------------  

No que diz respeito às luminárias, afirmou que, neste momento,  

tal acontecerá apenas na citada Avenida.  --------------------------  

Reconhecendo que a substi tuição das antigas luminárias se 

justifica, pois permite uma iluminação de melhor qualidade, 

com uma redução de custos, o senhor Presidente da Câmara, 

afirmou que o futuro passará necessariamente por essa 

alteração. --------------------------------------------------------------  

Assim, acrescentou, a Câmara Municipal está a analisar toda a 

matéria relacionada com tal substituição.  --------------------------  

Relativamente à decisão da Câmara Municipal quanto aos 

manuais escolares a utilizar no próximo ano  letivo, afirmou que 

a autarquia iria também este ano fazer esse esforço,  

considerando que a  mesma decisão será tomada o mais rápido 

possível,  eventualmente já na próxima reunião de Câmara.  -----  

Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  ------  
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*A13*  Seguidamente, foi presente informação n.º 10564 do setor de 

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

‘À semelhança do que tem vindo a verificar-se ao longo dos 

últimos exercícios económicos, decidiu o Executivo Municipal 

optar pela desobrigação da aplicação da Lei 8/2012, de 21 de 

fevereiro, e do Decreto-lei 127/2012, de 21 de junho, tendo 

formalizado tal opção através de comunicação dirigida à DGAL 

no corrente mês de julho, conforme previsto na alínea a) do n .º 

8, do artigo 85º da Lei 12/2022, de 27 de junho, Lei do 

Orçamento de Estado para 2022.  -----------------------------------  

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

Neste contexto, e de forma a dar cumprimento ao teor do 

referido despacho, foram calculados os Fundos  Disponíveis 

para o mês de julho de 2022, tendo-se apurado um saldo inicial  

de 1.410.000,27 euros.  Após a assunção e registo de novos 

compromissos ocorridos ao longo do corrente mês de julho, 

verifica-se existir,  na presente data, um saldo de Fundos 

Disponíveis de 833.662,10 euros.  ---------------------------------- ^ 

Mais se informa, que na execução do referido cálculo foram 
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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 no artigo 85 º da Lei 

12/2022, de 27 de junho. ’  --------------------------------------------  

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

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

*A14*  Em seguida, foi presente o requerimento número 9180 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

22 de julho de 2022, de António José Ribeiro Ramos da Cruz,  

residente em Vidigueira, na qualidade de herdeiro de António 

Ramos da Cruz, a solicitar dispensa de autorização de 

utilização respeitante a uma habitação, sita em Rua da Fonte, 

Carnicães, inscrita na matriz predial urbana sob o a rtigo 472 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.  -----------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 8982 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 de julho de 2022, de Maria Ângela Andrade Tenreiro ,  

residente em Lisboa, na qualidade de cabeça de casal da 
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herança de Georgeta Augusta D ’Andrade Tenreiro , a solicitar 

dispensa de autorização de utilização respeitante a u ma 

habitação, sita em Rua do Prado, Freches, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 456 da União das Freguesias de 

Freches e Torres, uma vez que a mesma foi construída antes da 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, em face dos elementos juntos 

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

*A16*  Em seguida, foi presente o requerimento número 9028 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

20 de julho de 2022, de Maria Cândida Rosa Garcia Pires , 

residente em Zabro, na qualidade de herdeira de Maria do Céu, 

a solicitar dispensa de autorização de utilização respeitante a 

uma habitação, sita em Moinho das Cebolas , Moreira de Rei, 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 1253 da Freguesia 

de Moreira de Rei, 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. --  

Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2000, sito na Quinta 



 

 
Ata  n . º    1 4  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    27 -0 7 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

do Conde, em Trancoso e relacionado com o lote n.º 43: -----  

*A17*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 7520 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

21 do passado mês de junho, de Paulo Jorge Lopes da Costa , 

residente em França, a solicitar licença administrativa , relativa 

a uma alteração ao alvará de loteamento n.º  2/2000, relacionada 

com o lote n.º 43. -----------------------------------------------------  

O setor de licenciamento de obras particulares e loteamentos,  

acerca do assunto referido em epígrafe, prestou a seguinte 

informação n.º 8697 que se transcreve na íntegra:  ----------------  

‘Trata o presente processo do pedido de Alteração do Alvará 

de Loteamento n.º  2/2000, no que diz respeito às condições 

específicas do Lote 43.  -----------------------------------------------  

As alterações propostas passam pela redução da ár ea de 

implantação da habitação que passa de 148,20 m2 para 130,80 

m2, e pela redução da área de construção de 296,40 m2 para 

249,80 m2. Em todo o restante mantêm-se as características 

inicialmente aprovadas.  ----------------------------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices de 

edificabilidade são cumpridos, sendo o número de pisos, de 

fogos, e os parâmetros de dimensionamento de espaços verdes, 

de utilização coletiva, equipamentos, infraestruturas e 

estrutura viária mantidos, pelo que é merecedor de Parecer 
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Favorável.  -------------------------------------------------------------  

Havendo deferimento concordante com o teor da presente 

informação, deverá o processo seguir a tramitação legal 

conducente ao efetivo Aditamento do Alvará de Loteamento, 

nomeadamente pelo cumprimento do disposto no artigo 27° do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com ulteriores 

alterações, conjugado com o disposto no artigo 15° do 

Regulamento de Urbanização e Edificação do Muni cípio de 

Trancoso.’  -------------------------------------------------------------  

O referido setor  informou, ainda, o seguinte: ---------------------  

‘Para efeitos de consulta pública , por edital, conforme a alínea 

d) do ponto 1 do art.º 112º do Código do Procedimento 

Administrativo e de acordo com o disposto no n.º 3 do art.º 27º 

do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, informa-se 

que, findo o prazo de pronúncia de 10 dias úteis , não houve 

oposição escrita por parte dos interessados.  ----------------------  

As alterações foram solicitadas por Paulo Jorge Lopes da 

Costa e incidem no lote 43, sito na Quinta do Conde, em 

Trancoso - União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior. ’   

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

solicitada ao alvará de loteamento, devendo cumprir-se os 

formalismos legais subsequentes. ----------------------------------  
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Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 10, respeitante à empreitada “Construção de 

Infraestruturas no Loteamento Senhora da Fresta”:  ----------  

*A18*  De seguida, foi presente a informação n.º 10146 do setor de 

acompanhamento e  fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição de trabalhos n.º 10, apresentado 

pela empresa adjudicatária,  está de acordo com as medições 

efetuadas em obra e com os preços unitár ios constantes na 

proposta, importando no valor de 15.522,78€,  a que acresce o 

IVA, à taxa legal em vigor, encontrando-se dividido da seguinte 

forma: ------------------------------------------------------------------  

- Arruamentos e Passeios ------------------------------ 1.780,00€;  

- Rede Elétrica ----------------------------------------- 7.544,78€;  

- Jardins e Zona Verdes  -------------------------------- 4.398,00;  

- Outras Infraestruturas-------------------------------- 1.800,00€ .  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

medição de trabalhos, no montante de 15.522,78€.  --------------  

Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

prorrogação do prazo de execução da empreitada 

“Construção de Infraestruturas no Loteamento Senhora da 

Fresta”:  ---------------------------------------------------------------  

*A19*  De seguida, foi presente o oficio número 8530 da Secretaria 
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que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês de julho, 

da empresa “Samuel Augusto –  Construção Civil e Obras 

Públicas, Limitada”, com sede em Menoita, concelho da 

Guarda, a requer a concessão de prorrogação de prazo da 

empreitada acima referida, por 30 dias. ----------------------------  

Acerca deste assunto, foi presente a seguinte informação n.º  

9786, prestada pelo serviço de acompanhamento e fiscalização 

de obras municipais, que se transcreve na íntegra:  ---------------  

‘A obra em epígrafe tem um prazo de execução de 240 dias,  

tendo o prazo para a execução da empreitada começado a 

contar a partir do dia 15 de fevereiro de 2021.  -------------------  

O adjudicatário solicitou já três prorrogações, graciosas, uma 

por 120 dias, outra por 90 dias e outra por 60  dias, as quais 

foram aprovadas pela entidade adjudicante, ten do terminado o 

prazo de execução da empreitada no dia 11 de julho de 2022.  --  

No dia 08 de julho de 2022 solicitou uma prorrogação de  30 

dias, baseando-se na conjuntura da Pandemia de Covid -19 (a 

empresa ainda mantém as equipas de trabalho com um número 

mais reduzido de trabalhadores, facto que tem provocado 

algumas dificuldades para cumprimento do prazo estabelecido, 

e na escassez de matéria prima que provoca atrasos na entrega 

de equipamentos e materiais necessários na empreitada).  -------  

Em nosso entender a empreitada já deveria estar mais 
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avançada e até concluída.  -------------------------------------------  

Quando o atraso da empreitada é da responsabilidade do 

empreiteiro, este fica sujeito às penal izações legais e 

contratuais (artigo 403.° do Código dos Contratos Públicos).  --  

Quanto à competência para aprovar a referida prorrogação, 

convirá referir que o prazo de execução inicial foi aprovado no 

ato de adjudicação, pelo órgão competen te para a decisão de 

contratar. Assim competência para decidir a prorrogação, que 

em nosso entender deveria ser graciosa, caberá também ao 

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

No caso do deferimento do pedido solicitado, deverá o 

adjudicatário apresentar um novo Plano de Trabalhos e um 

novo Cronograma Financeiro. ’  -------------------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada pelos 

serviços, a Câmara Municipal deliberou conceder uma 

prorrogação do prazo de execução da obra, a título gracioso, 

por um período de 30 dias.  ------------------------------------------  

Análise, discussão e votação do relatório final de análise de 

propostas, apresentado pela ENERAREA –  Agência Regional 

de Energia e Ambiente do Interior, no âmbito do concurso 

público relativo ao “Fornecimento de Energia Elétrica para 

os Municípios de Belmonte, Fornos de Algodres, Pinhel e 

Trancoso”:  ------------------------------------------------------------  
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*A20*  De seguida foi presente o relatório final de análise das  

propostas referido em epigrafe que se transcreve na íntegra: ----  

-----Fornecimento de Energia Elétrica para os Municípios  ----  

------de Belmonte, Fornos de Algodres , Pinhel e Trancoso  ----  

--------------Relatório Final de Análise das Propostas  ----------  

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

O presente documento consiste no cumprimento do previsto no 

artigo 124.º do Código dos Contratos Públicos  (CCP), 

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

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 111-B/2017, de 31 

de Agosto, plasmando a apreciação efetuada às propostas 

apresentadas ao procedimento 2-ENERAREA-2022 respeitante 

ao Concurso Público "Fornecimento de Energia Elétrica para 

os Municípios de Belmonte, Fomos de Algodres,  Pinhel e 

Trancoso".  -------------------------------------------------------------  

Este Concurso Público, com publicação int ernacional, v isa a 

Aquisição de fornecimento de energia elétrica em Baixa Tensão 

Normal, Baixa Tensão Especial e Média Tensão, para as 

instalações dos Municípios de Belmonte, Fomos de Algodres,  

Pinhel e Trancoso.  ----------------------------------------------------  

O preço base do concurso é, de acordo com a cláusula 7.ª  do 

Caderno de Encargos, € 1 .664.512,72 (um milhão, seiscentos e 

sessenta e quatro mil , trezentos e quinhentos e doze euros e 
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setenta e dois cêntimos), acrescidos do IVA à taxa legal em 

vigor, sendo o prazo de execução de 12 meses, contados  a 

partir da data da assinatura do respetivo contrato.  --------------  

No Quadro 1 indicam-se os nomes das empresas concorrentes, 

cujas propostas foram todas excluídas, com fundame nto nos 

argumentos apresentados do relatório Preliminar de Análise 

das Propostas (Anexo A) ---------------------------------------------  

------------------Quadro 1 - Propostas a concurso -----------------  

Concorrente Admissão/Exclusão 

1 Endesa Energia, S.A.  - Sucursal Portugal  Excluída 
 

2- AUDIÊNCIA PRÉVIA----------------------------------------------  

O Relatório Preliminar de Análise das Propostas foi divulgado 

a todos os Concorrentes para efeitos de  Audiência Prévia, nos 

termos previstos no artigo 123.º do CCP, em 14 de julho de 

2022. -------------------------------------------------------------------  

No decurso da Audiência Prévia não houve pronúncia do 

concorrente que apresentou proposta.  -----------------------------  

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

Não tendo havido nenhuma pronúncia do concorrente em fase 

de audiência prévia, mantêm-se as decisões que constam do 

Relatório Preliminar de Análise das Propostas, que se anexa, 

concretamente a exclusão da proposta apresenta da por 

violação da Cláusula 7. ª do Caderno de Encargos.  --------------  

Pelo exposto e, com base na alínea b) do n. º  1 e n.º  2 do Artigo 
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79.º do CCP, o júri do procedimento propõe ao Conselho de 

Administração da ENERAREA - Agência Regional de Energia e 

Ambiente do Interior que, com fundamento na exclusão da 

proposta apresentada, tome a decisão de não adjudicação para 

que a mesma seja notificada a todos os concorrentes.  -----------  

Belmonte, 25 de julho de 2022. -------------------------------------  

Os membros do Júri do Procedimento:  Carlos Alberto Querido 

dos Santos; Jorge Miguel Lourenço Antunes ; Márcio António 

de Almeida Gomes. ---------------------------------------------------  

-----------------------------ANEXO A  --------------------------------  

1 - INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------  

O presente Relatório Preliminar de Análise das Pr opostas, ora 

em diante designado por Relatório Preliminar, consiste na 

apreciação efetuada às propostas apresentadas ao Concurso  

Público para  adjudicação do "Fornecimento de Energia 

Elétrica para os Municípios de Belmonte, Fomos de Algodres, 

Pinhel e Trancoso". --------------------------------------------------  

Este Concurso Público, com publicação internacional, visa a 

aquisição de fornecimento de energia elétrica em Baixa Tensão 

Normal, Baixa Tensão Especial e Média Tensão, para as 

instalações dos Municípios de Belmonte, Fornos de Algodres,  

Pinhel e Trancoso. ----------------------------------------------------  

O preço base do concurso é, de acordo com a cláusula 7. ª  do 
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Caderno de Encargos,  € 1 .664.512,72 (um milhão, seiscentos e 

sessenta e quatro mil , trezentos e quinhentos e doze euros e 

setenta e dois cêntimos), acrescidos do IVA à taxa legal em 

vigor, sendo o prazo de execução de 12 meses, contados a 

partir da data da assinatura do respe tivo contrato.  --------------  

2 - ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO SOBRE AS PEÇAS 

DO PROCEDIMENTO ------------------------------------------------  

No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das 

propostas, que terminou às 23:59h do dia 23/06/2022, foi 

apresentado o seguinte pedido de esclarecimentos, pela Ende sa 

Energia, S.A.:  ---------------------------------------------------------  

"Exmos. Srs.,  ----------------------------------------------------------  

Endesa Energia, S.A. - Sucursal Portugal, com o número de 

Identificação Fiscal 980245974, com sede em Quinta da Fonte, 

Edifício D. Manuel I,  Piso O - Ala B 2770-203 Paço de Arcos, 

no âmbito do concurso denominado "Aquisição do serviço de 

fornecimento de eletricidade em regime de mercado de preços 

livres, que respeite as exigências definidas no Caderno de 

Encargos, para os Municípios de Belmonte, Fornos de 

Algodres, Pinhel e Trancoso", vem por este meio solicitar os 

seguintes esclarecimentos:  ------------------------------------------  

1. aguardamos a vossa confirmação relativamente à data limite 

de submissão proposta, a  data a considerar é data indicada na 
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plataforma 13/07/2022? ----------------------------------------------  

2. agradecemos a informação data de início de contrato . -------  

Com os melhores cumprimentos . ------------------------------------  

Endesa Energia, S.A. - Sucursal Portugal  -------------------------  

Porto, 14 de junho de 2022"  -----------------------------------------  

Ao qual o Júri do Procedimento respondeu, em 27-06-2022,da 

seguinte forma: -------------------------------------------------------  

"Ex.mos/as Senhores/as  ----------------------------------------------  

No âmbito do Concurso Público "Fornecimento de Energia 

Elétrica para os Municípios de  Belmonte, Fornos de Algodres. 

Pinhel e Trancoso", e na sequência do pedido de 

esclarecimentos apresentado  pela ENDESA Energia, S.A. em 14 

de junho de 2022, através da Plataforma e letrónica Anogov, 

informamos que o prazo para apresentação das propostas é 1 3 

de julho de 2022, às 23:59h.  ----------------------------------------  

Quanto à data prevista para início do contrato, será a que 

resulte do cumprimento dos trâmites e prazos legais, 

considerando que a abertura das propostas será feita em 14 de 

junho de 2022.  --------------------------------------------------------  

Com os melhores cumprimentos ." -----------------------------------  

3·- ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS  -------  

No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das 

propostas, que terminou às 23:59h do dia  23/06/2022, não foi 
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apresenta qualquer Lis ta de Erros e Omissões ao Caderno de 

Encargos.  --------------------------------------------------------------  

4 -·ABERTURA DAS PROPOSTAS ----------------------------------  

No dia 14 de julho de 2022, pelas 10:00h, procedeu -se à 

abertura das propostas, tendo o Júri, nesse me smo dia,  

procedido à publicação da lista dos concorrentes na 

plataforma eletrónica utilizada, a qual se reproduz no Quadro 

1 com data e hora de entrega das propostas:  ---------------------  

--------Quadro 1 - Propostas apresentadas a concurso,  ---------  

----------------respetiva data e hora de entrega  -------------------  

 Concorren te  NIF 

Data e Hora de  

Entrega de  

Propostas  

1  Endesa  Energia ,  S .A.  -  Sucursal  Portugal  980245974 Data:  13 /07/2022  

Hora:  14:55  
 

No dia 11 de julho de 2022, a EDP Comercial - 

Comercialização de Energia, S.A. apresentou uma declara ção 

com o seguinte conteúdo:  --------------------------------------------  

"EXMO. SENHOR -----------------------------------------------------  

PRESIDENTE DO JÚRI ----------------------------------------------  

EDP Comercial - Comercialização de Energia,  S.A. (doravante, 

"EDP Comercial"), tendo sido convidada a apresentar  proposta 

no procedimento supra identificado, vem, ao abrigo dos 

princípios da colaboração entre a Administração Pública e os 

particulares e da participação dos particulares nos 

procedimentos administrativos, previstos nos artigo s 11.º  e 12.º 
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do Código do Procedimento Administrativo, expor o seguinte:  -  

1. A EDP Comercial manifesta o seu agradecimento pelo 

convite que lhe foi dirigido para a apresentação de uma 

proposta no presente procedimento. Constitui sempre um 

motivo de satisfação confirmar que a EDP Comercial se 

encontra integrada no leque de entidades que V. Exas. 

selecionam para a possibilidade de estabelecimento de relações 

contratuais.  ------------------------------------------------------------  

2. No entanto, a EDP Comercial vem informar, mu ito 

respeitosamente, que lhe é impossíve l apresentar uma proposta 

de acordo com os termos e condições previstos nas peças deste 

procedimento.  ---------------------------------------------------------  

3. Com efeito, o preço base indicado para este procedimento 

não encontra correspondência nas atuais condições de 

mercado. Como é sabido, os mercados energéticos encontram-

se correntemente sujeitos a grandes flutuações, sendo 

imperioso que as entidades adjudicantes acompanhem os 

preços mais atualizados para assegurar que os 

comercializadores se encontram em condições p ara dar uma 

resposta positiva aos procedimentos de contratação pública 

que são abertos para aquisição de energia.  -----------------------  

4. E a verdade é que, infelizmente, o preço base fixado neste 

procedimento não é compatível com os preços a tualmente 
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praticados nos mercados energéticos.  ------------------------------  

5. Naturalmente, a EDP Comercial poderia, à luz da lei,  

insistir em apresentar uma proposta com um preço 

correspondente às atuais condições de mercado. Contudo, é 

bem sabido que, nos termos da alínea d) do n. º  2 do artigo 70º. 

do Código dos Contratos Públicos, essa proposta, sendo 

necessariamente acima do preço base, acabaria sempre sendo 

excluída, originando um trabalho burocrático  adicional para V. 

Exas. que não é justificável à luz do referido princípio da 

colaboração nos procedimentos administrativos.  -----------------  

6. Nestes termos, reiterando o seu agradecimento pelo convite 

que lhe foi dirigido, vem a EDP Comercial manifestar o  seu 

interesse na celebração de contratos de aquisição de energia 

com V. Exas., estando pronta, para o efeito, a participar em 

qualquer procedimento futuro em que o preço base fixado no 

procedimento seja compatível com as condições vigentes nos 

mercados energéticos e v iabilize a apresentação de uma 

proposta competitiva.  ------------------------------------------------  

Lisboa, 13 de julho de 2022  -----------------------------------------  

Miguel Andrade dos Santos Fonseca , Administrador" ------------  

5 - ANÁLISE DAS PROPOSTAS -------------------------------------  

O júri do procedimento procedeu à verificação das 

formalidades do modo de apresentação da única  proposta 
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apresentada a concurso e ainda à conferência formal dos 

documentos apresentados pela Endesa Energia, S.A. - Sucursal 

Portugal.  ---------------------------------------------------------------  

Ao analisar a proposta da empresa Endesa Energia, S.A. -  

Sucursal Portugal, o júri constatou que a mesma viola o 

estipulado na Cláusula 7ª do Caderno de Encargos uma vez que 

apresenta um valor de € 4 .494.848,76 (quatro milhões , 

quatrocentos e noventa e quatro mil ,  oitocentos e quarenta e 

oito euros e setenta e seis cêntimos), tendo sido estabelecido o 

preço base do procedimento em € 1 .664.512,72 (um milhão, 

seiscentos e sessenta e quatro mil , trezentos e quinhentos e 

doze euros e setenta e dois cêntimos) mais IVA.  ------------------  

Pelo exposto, o júri do procedimento constatou que a única 

proposta apresentada a concurso tem preço superior ao preço 

base definido na Cláusula 7ª do Caderno de Encargos,  pelo 

que, com fundamento na alínea d) do n. º  2 do Artigo 70.º do 

CCP e nas alíneas b) e  d) do n.º  2 da Cláusula 13. ª do 

Programa de Procedimento, propõe a sua exclusão.  -------------  

6- CONCLUSÃO ------------------------------------------------------  

O júri do procedimento propõe que a única proposta 

apresentada a concurso seja excluída por violar o Caderno de 

Encargos, ao apresentar preço superior ao preço  base definido 

na sua Cláusula 7ª.  ---------------------------------------------------  



 

 
Ata  n . º    1 4  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    27 -0 7 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

Considerando as conclusões do presente Relatório Preliminar 

de Análise das Propostas, proceder-se-á à audiência prévia 

escrita do concorrente, nos termos previstos no artigo 147. º do 

CCP, concedendo-lhe um prazo de cinco dias úteis para se 

pronunciar.  ------------------------------------------------------------  

Correndo o risco de excesso de zelo, o Júri do procedimento 

entende que o Artigo 125.º e a parte final do Artigo 147.º,  

ambos do CCP, só se aplicam quando a única proposta 

apresentada for admitida,  o que não se verifica nes te caso 

concreto. Assim, entende o Júri que deve ser dado ao 

concorrente o direito de Audiência Prévia, motivo pelo qual se 

elabora o presente Relatório.  ---------------------------------------  

Os membros do Júri do Procedimento:  Carlos Alberto Querido 

dos Santos; Jorge Miguel Lourenço Antunes; Márcio António 

de Almeida Gomes.’ --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o referido relatório 

final, devendo esta deliberação ser comunicada à ENERAREA 

– Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior.  --------  

Análise, discussão e votação relativas ao exerc ício ou não do 

direito de preferência na aquisição de um prédio rustico, 

sito no lugar de São Marcos, da União de Freguesias de 

Freches e Torres:  ----------------------------------------------------  

*A21*  No âmbito da apreciação deste ponto, começou por usar da 
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palavra o senhor vereador João Carvalho que começou por 

afirmar que o assunto em causa, deveria levar a Câmara 

Municipal, a fazer uma reflexão estratégica.  ----------------------  

Assim, acrescentou, ao tomar conhecimento do pedido em 

causa, ficou preocupado, pois trata -se de um terreno com uma 

área bastante grande, que tem cerca de 1.500 castanheiros. -----  

Ora, afirmou, na sua opinião, está na altura de a Câmara 

Municipal refletir sobre se deve ou não, manter toda aquela 

área, onde se localiza o terreno em causa, em zona classificada 

como monumento nacional / campo da Batalha de Trancoso , 

pois, como reflete o preço apresentado para citado terreno, está 

a acontecer, por força da referida classificação, uma enorme 

depreciação, de toda aquela área.  -----------------------------------   

Assim, concluiu, relativamente ao pedido concreto do exercício 

do direito de preferência em causa, entende que a Câmara 

Municipal deverá pensar efetivamente em exercer o direito de 

preferência, face às características do terreno e ao valor 

apresentado para o negócio.  -----------------------------------------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador Cristóvão 

Santos, para concordar  com a opinião do senhor vereador João 

Carvalho, a propósito do assunto em discussão.  ------------------  

De facto, acrescentou, a aquisição pelo Município do citado 

terreno poderá, por exemplo, permitir melhorar em muito, a 
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questão do estacionamento aquando das comemorações  do 

feriado municipal , pois o espaço que a Câmara utiliza para 

aquele efeito, é manifestamente exíguo. ---------------------------  

Acrescentou ainda que, dada a existência naquele terreno, de 

um conjunto significativo de castanheiros, o mesmo poderá ser 

reutilizado, no âmbito da parceria estabelecida com a UTAD, 

como campo experimental.  ------------------------------------------  

Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara  

para manifestar que as preocupações manifestadas pelos 

senhores vereadores João Carvalho e Cristóvão Santos, vinham 

absolutamente de encontro às suas ideias. -------------------------  

Assim, lembrou por exemplo, as dificuldades que existem 

aquando do feriado municipal, pois é sempre muito difícil o 

estacionamento no espaço diminuto ali existente. ----------------  

Outra hipótese de aproveitamento, lembrou, seria aproveitar o 

mesmo terreno, no âmbito dos trabalhos que estão a realizar, na 

sequência do protocolo existente com a UTAD, reconhecendo 

desta forma, que o preço apresentado é muito atrativo.  ----------  

Assim, concluiu, propondo que o assunto em análise, fosse 

melhor ponderado, vindo posteriormente a uma das próximas 

reuniões de Câmara, tendo em vista uma eventual aquisição por 

parte do Município.  ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder a melhor ponderação 
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do assunto, analisando as diversas variáveis, em  questão, sendo 

a decisão tomada numa das próximas reuniões de Câmara.  ------  

*A22*  De seguida o senhor vereador João Carvalho informou os 

presentes quanto a uma situação que lhe foi relatada pelo 

senhor João Duarte Fonseca. ----------------------------------------  

Segundo este Munícipe, acrescentou, a Câmara Municipal terá 

já adquirido, por diversas vezes, a quase totalidade de um 

terreno, sua propriedade, situado na zona onde está instalado o 

Ecoponto.  --------------------------------------------------------------  

Assim, de acordo com o citado proprietário, restarão do 

referido prédio, cerca de 3.000 m2 .  ---------------------------------  

Desta forma, era vontade do c itado proprietário, que o 

Município adquirisse a referida área restante do prédio em 

causa, pelo que deixava o assunto à consideração da Câmara 

Municipal.  -------------------------------------------------------------  

A este propósito, o senhor Presiden te da Câmara afirmou ter já 

conversado com o senhor João Fonseca sobre o assunto, pelo 

que, se iria proceder ao levantamento do terreno em causa, 

sendo posteriormente, a decisão tomada pela Câmara 

Municipal.  -------------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa ao 

alargamento do período de funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, durante a Feira de São 
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Bartolomeu 2022:  ----------------------------------------------------  

*A23*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a seguinte proposta: ---------------------------  

‘O Município de Trancoso irá, conjuntamente com a 

AENEBEIRA, promover, no próximo mês de agosto, de 12 a 21, 

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

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

quer pela qualidade e dimensão do espaço da feira, quer pelo 

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

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

Bartolomeu é, hoje, reconhecidamente, um cartaz turístico que 

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

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

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

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

regional.  ---------------------------------------------------------------  

Assim, reconhecendo o interesse do Mun icípio, bem como o 

interesse dos comerciantes envolvidos, proponho que a Câmara 

Municipal delibere, ao abrigo das disposições constantes do 

Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e da Prestação de 

Serviços do Município de Trancoso, a título excecional, 

proceder ao alargamento do período de funcionamento dos 
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estabelecimentos de café, cafetaria, cervejarias, paste larias, 

restaurantes, pizarias, tabernas, casas de pasto, bares, pubs e 

outros identificados no n.º  3 do artigo 4.º do citado 

Regulamento, até às 4 horas, a vigorar durante o período de 12 

a 21 de agosto.’  -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Análise, discussão e votação de proposta relativa à isenção 

de pagamento de taxas de licenciamento, durante a Feira de 

São Bartolomeu 2022:  -----------------------------------------------  

*A24*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a seguinte proposta: ---------------------------  

‘O Município de Trancoso irá, conjuntamente com a 

AENEBEIRA, promover, no próximo mês de agosto, de 12 a 21, 

mais uma edição da Feira de São Bart olomeu. --------------------  

Ora, face à circunstância deste Município ser coorganizador do 

referido Evento e atendendo à importância estratégica que o 

mesmo representa para a economia local e regional, ente ndo 

que a Autarquia deve criar condições facilitadoras e 

incentivadoras à participação na citada feira, quer dos agentes 

de diversão, quer de outros agente s económicos ou 

associativos, sob pena de os mesmos não estarem presentes, 

comprometendo, assim, o sucesso da própria feira.  --------------  
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Entendo, assim, que um certame, como a Feira d a São 

Bartolomeu, só poderá atrair gente e, consequentemente, 

impulsionar toda a economia local, se puder oferecer, a quem 

nos visita, um conjunto de divertimentos e diversões, para alé m 

do setor ligado à gastronomia, representado pelas tasquinhas e 

restaurantes. Desta forma, revela-se absolutamente 

fundamental garantir a presença dos referidos agentes, na 

próxima edição da Feira de São Bartolomeu. Ora, para 

assegurar tal presença, importa, igualmente, garantir que os 

mesmos não tenham que suportar quaisquer tipos de taxas ou 

licenças municipais, mesmo que tal signifique a perda de uma 

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

Assim, tendo a próxima Feira de São Bar tolomeu um bom 

programa de animação musical, uma significativa mostra da s 

atividades económicas locais e regionais, a presença de 

diversos equipamentos de diversão, bem como de uma 

importante oferta gastronómica, garantida através das 

tasquinhas e restaurantes ali presentes, tal permitirá atrair a 

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

dinamismo ao concelho, pelo que proponho que a Câmara  

Municipal delibere, por todas as razões já expostas, não 

proceder à cobrança de quaisquer taxas ou l icenças 

municipais, relativamente às atividades referidas na presente 
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proposta.’  --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Concluída a votação da proposta , o senhor vereador João 

Carvalho apresentou a seguinte declaração de voto:  --------------  

-------------------------Declaração de voto --------------------------  

‘Concordo com o teor da proposta, considerando ser 

importante garantir que a Feira de São Bartolomeu deste ano, 

reúna todas as condições capazes de atrair gente a Trancoso, 

designadamente incentivando os  agentes económicos diversos a 

participar no certame.  -----------------------------------------------  

Porém, em sua opinião, o comércio local, depois de 2 anos 

muito difíceis,  por força da pandemia, deveria também ter sido 

isento de todos os encargos relacionados com as licenças de 

publicidade e esplanadas, pois todos os agentes económicos, e 

não apenas os que vêm de fora, nos devem merecer igual 

consideração.’  --------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de um dia de comercialização destinado aos feirantes, 

durante o período da Feira de São Bartolomeu 20 22:  ---------  

*A25*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a seguinte proposta: ---------------------------  

‘Considerando que a Feira de S. Bartolomeu se realiza de 12 a 
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21 de agosto de 2022; ------------------------------------------------  

Considerando ser habitual permitir a comercialização de mais 

um dia aos feirantes habituais do mercado semanal, durante o 

decurso da Feira de S. Bartolomeu.  --------------------------------  

Proponho que seja concedido comercializar, aos feirantes 

habituais do mercado semanal, no dia 13 de agosto de 2022, 

para além dos mercados semanais de 12 e 19 do mesmo mês. ’  --  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

de preços de ingresso na Feira de São Bartolomeu 2022: -----  

*A26*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor Presidente da  

Câmara apresentou a seguinte proposta: ---------------------------  

‘Considerando que a Feira de São Bartolomeu, a realizar de 12 

a 21 de agosto de 2022, é o principal e mais consagrado ev ento 

anual promovido pelo Município, aquele que maior impacto 

económico produz na economia local e o que mais projeta e 

divulga o nome de Trancoso e dos seus produtos; Considerando 

que, para manter o nível de qualidade do evento e a sua 

atractibilidade para os diversos agentes económicos que nele 

vêm participando, bem como para o público que se pretende 

atrair, é necessário que o Município continue a promover, no 

período da Feira, um conjunto de espe táculos com artistas de 
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renome e cuja participação contribua para revitalizar e 

consolidar o prestígio deste evento secular;  ----------------------  

Considerando que as despesas associadas a esta Feira 

implicam um investimento considerável do Município, entendo 

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

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

Assim, proponho que a Câmara aprove a cobrança de  bilhete 

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

-Dia 12 - 3,00€ a entrada;  ----------------------------------------  

-Dia 13 - 2,50€ a entrada; ----------------------------------------  

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

-Dia 19 - 2,50€ a entrada; ----------------------------------------  

-Dia 20 - 2,50€  a entrada.’  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

constituição de um fundo permanente, relacionado com as 

bilheteiras da Feira de São Bartolomeu 2022:  ------------------  

*A27*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor Presidente da 

Câmara apresentou a seguinte proposta: ---------------------------  

‘A Feira de S. Bartolomeu que decorrerá entre os dias 12 e 21 

de agosto próximos é, inquestionavelmente, uma referência 

regional e um marco da atividade económica e cultural, com 
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um forte impacto no concelho, atraindo milhares de visitantes e 

mobilizando os agentes económicos.  -------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, em parceria com a 

AENEBeira - Associação Empresarial do Nordeste da Beira, na 

qualidade de entidades organizadoras do  evento, desenvolvem 

os procedimentos necessários à implementação das diversas  

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

Neste contexto e no âmbito da definição de repartição de 

responsabilidades na organização da Feira, compete à Câmar a 

assegurar as condições necessárias à concretização da 

cobrança da receita de bilheteira, pelo que se torna 

imprescindível a existência de um Fundo de Caixa, constituído 

essencialmente por moedas, permitindo, deste modo, a 

realização de trocos na cobrança de bilhetes. Este Fundo de 

Caixa terá a duração limitada ao período de realiza ção da 

Feira de S. Bartolomeu, constituindo-se no dia 12, com a 

entrega do valor aprovado no âmbito desta deliberação, pela 

Tesoureira Municipal ao responsável pela gestão do re ferido 

Fundo, extinguindo-se o mesmo no primeiro dia úti l  

imediatamente seguinte à última cobrança de bilheteira, ou 

seja, no dia 20 de agosto, com a restituição do valor integral 

do Fundo, na Tesouraria do Município, destinando-se o mesmo, 

exclusivamente,  ao fim atrás descrito, não podendo ser 
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utilizado para outros fins.  -------------------------------------------  

Mais se propõe que o refer ido Fundo seja constituído no valor 

de 2.500,00 euros (dois mil e quinhentos euros) e que seja 

designado como responsável pela sua gestão o Técnico 

Superior António José Ramos Sobral. ’  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

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

*A28*  De seguida, foi presente o requerimento número 5881 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 18 do passado mês 

de maio, do Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda , a 

solicitar a concessão de um apoio financeiro , destinado a ajudar 

a concretizar o seu plano de atividades, para  o corrente ano. ---  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 300€, mediante a celebração de protocolo.  ----  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 8879 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 15 do corrente 

mês de julho, do LXCycling –  Academia de Ciclismo de Lisboa , 

a solicitar que seja facultada a entrada gratuita, nas Piscinas 

Municipais de Trancoso e a cedência das residências de 

estudantes, no período de 1 a 7 de agosto, para 37 atletas dos 6 

aos 19 anos e 5 adultos . ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder os apoios solicitados .  
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*A30*  De seguida, foi presente o requerimento número 3215 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 23 do passado mês 

de março, da Associação Bandarras’s Clube Cic lismo de 

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

montante de 7.500€ , destinado a ajudar a suportar na aquisição 

de uma viatura de 9 lugares . -----------------------------------------  

A Câmara Municipal del iberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 6.000€, mediante a celebração de protocolo.  --  

*A31*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 9260 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 25 do passado mês de 

julho, da Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das 

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

montante de 50.000€,  destinado à implementação do programa 

de desenvolvimento desportivo para a época 2022/2023. --------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro , 

no montante de 47.500€, mediante a celebração do programa 

de desenvolvimento desportivo. -------------------------------------  

*A32*  Ainda acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta:  -----------  

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

a) O concelho de Trancoso é, ainda hoje um concelho com 

forte presença do setor primário, destacando-se de forma 

particular a atividade agropecuária, sendo esta 
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reconhecidamente responsável por um s ignificativo 

impacto económico em termos locais;  ------------------------  

b) O Município de Trancoso pretende promover, à 

semelhança dos anos anteriores, algumas 

Exposições/Mostras de Gado, procurando desta forma, 

divulgar e incentivar a produção e comercialização de 

gado no concelho de Trancoso, bem como estimular os 

contactos e conhecimento mútuo entre os produtores e 

comerciantes de gado, num período em que o setor 

atravessa grandes dificuldades, necessitando também por 

isso de ganhar cada vez maior visibilidade e notoriedade;   

c) O Município de Trancoso irá assim, em parceria com a 

Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso CRL, 

organizar as citadas Exposições/Mostras de Gado, 

decorrendo a primeira no próximo dia 21 de agosto e a 

segunda no dia 13 de dezembro do corrente ano;  -----------  

d) A Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso CRL possui 

os recursos humanos com conhecimentos técnicos e a 

experiência adequada, representando a mesma, uma mais 

valia para a organização dos certames acima referidos.  ---  

Assim, proponho, nos termos do n .º 1 do artigo 33.º,  alínea ff) 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municip al 

atribua à Bandarra Cooperativa Agrícola de Trancoso CRL, um 
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apoio financeiro no montante de 7.500€, destinados a 

comparticipar a concretização dos trabalhos e iniciativ as 

levadas a cabo pelo mesma Cooperativa, na preparação das 

citadas Exposições/Mostras de gado, permitindo desta forma, 

dinamizar um importante setor económico no concelho.  ---------  

À Divisão Financeira para cabimentar.  ----------------------------  

A Reunião de Câmara. ’  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal del iberou conceder um apoio financeiro, 

no montante de 7.500€, mediante a celebração de protocolo.  --  

Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

*A33*  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 ar tigo 57.º da Lei n.º  

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

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

Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

*A34*  As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

Encerramento:  -------------------------------------------------------  

*A35*  Pelas 16h30m, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declarou encerrada a  reunião, da qual,  

para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo 
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senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe da Divisão Administrativa:  


