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EDITAL 
(Doc. nº: 11278/2022/S) 

 

Amílcar José Nunes Salvador, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de Trancoso, em 

conformidade com o previsto no artigo 56° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna 

público que o executivo municipal, em sua reunião ordinária de dez do corrente mês de 

agosto, deliberou:  

1- considerar isenta de autorização de utilização uma habitação, sita na Rua da Fábrica, em 

Freches e pertencente aos herdeiros de Paulo da Silva Tenreiro; 

2- indeferir um pedido de isenção de autorização de utilização, respeitante a uma 

habitação, sita na Rua das Laranjeiras, em Aldeia Nova e pertencente a Gracinda Maria 

Santos Fonseca; 

3- aprovar o auto de medição dos trabalhos nº1, respeitante à empreitada “Remodelação 

da ETAR de Vila Franca das Naves”, no montante de 17.844,51 €; 

4- aprovar o auto de medição dos trabalhos nº7, respeitante à empreitada “Requalificação 

do Antigo Edifício da GNR – Incubadora de Empresas”, no montante de 17.295,75€; 

5- aprovar os documentos concursais, bem como lançar um procedimento de ajuste direto, 

destinado ao Fornecimento de Gás Propano a Granel, no âmbito do Acordo Quadro para 

Fornecimento de Energia em Mercado Livre, em Portugal; 

6-  aprovar os documentos concursais, bem como lançar um procedimento de concurso 

público, com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, destinado à 

“Rede de Transportes Concelhia – Aquisição de Serviços de Transportes (Transporte 

Público/Transporte Escolar)”; 

7- aprovar os documentos concursais, bem como lançar um procedimento de concurso 

público, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, destinado à 

execução da empreitada “Eficiência Energética nas Piscinas Municipais de Vila Franca das 

Naves “; 
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8- aprovar um relatório, elaborado pelo júri do procedimento, respeitante a erros, omissões 

e esclarecimentos, relativos à empreitada “Requalificação do Edifício da Escola Primária 

de Vale do Seixo para Construção de Albergue”, prorrogando o prazo fixado para a 

apresentação de propostas; 

9- assegurar transportes alternativos aos alunos que não podem utilizar os transportes 

públicos existentes; 

10- ratificar a aprovação do termo de adesão do Município de Trancoso à Rede de Apoio ao 

Investidor da Diáspora; 

11- atribuir um apoio financeiro aos alunos do 1º e 2º ciclos, destinado à aquisição de 

cadernos de atividades; 

12- conceder um apoio financeiro ao senhor Germano Frias Soares, residente em Cótimos, 

no montante de 1.113,65€, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio à Melhoria 

das Condições de Habitação de Munícipes Carenciados; 

13- ratificar dois despachos do senhor Presidente da Câmara, relativos à concessão de apoios 

a pessoas deslocadas, oriundas da Ucrânia; 

14- fixar o preço de venda, de um íman revestido em madeira, promocional do concelho, em 

2,50 €; 

15- autorizar a outorga de uma escritura de compra e venda de um lote na Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso, antes de ser emitido o respetivo alvará de licença 

de construção; 

16- conceder uma indemnização a João André Nunes Moleiro, residente em Vale do Seixo, 

no montante de 984,00 €, por danos causados numa sepultura, mediante a apresentação 

da fatura respeitante à execução dos trabalhos. 

P´O Presidente da Câmara, 

O Vereador 

 

 

(Amílcar José Nunes Salvador) 
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