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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 10 DE AGOSTO DE 2022. ---------------------  

*A1*  Aos 10 dias do mês de agosto 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 senhor 

Amílcar Salvador e a comparência dos senhores vereadores 

Eduardo Pinto, João Carvalho e Cristóvão Santos.  ---------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada  a falta de comparência, à presente  

reunião, da senhora vereadora Ana Luísa Couto. -----------------  

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  

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

*A4*  De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

150, datado de 9 do corrente mês de agosto e que apresenta os 

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

-Operações Orçamentais: 3.719.767,80€;  ---------------------  

-Operações não Orçamentais: 330.974,12€.  ------------------  

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

*A5*  Da ordem de trabalhos, previamente enviada, constavam os 

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

julho .  -----------------------------------------------------------  

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

medição de trabalhos n.º  1, respeitante à empreitada 

“Remodelação da ETAR de Vila Franca das Naves”.  -----  

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

medição de trabalhos n.º  7, respeitante à empreitada 

“Requalificação do Antigo Edifício da GNR –  

Incubadora de Empresas” .  -----------------------------------  

Ponto 6:  Análise, discussão e votação relativas à 

aprovação dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, por ajuste direto , destinados ao 

“Fornecimento de Gás Propano a Granel, no Âmbito do 

Acordo Quadro para Fornecimento de Energia em 

Mercado Livre, em Portugal” .  -------------------------------  

Ponto 7:  Análise, discussão e votação relativas à 

aprovação dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso e à 

nomeação do júri,  destinados à “Rede de Transportes 
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Concelhia - Aquisição de Serviços  de Transportes 

(Transporte Público/Transporte Escolar)”;  ----------------  

Ponto 8:  Análise, discussão e votação relativas à 

aprovação dos documentos inerentes ao procedimento 

concursal, bem como ao lançamento de concurso e à 

nomeação do júri, destinados à execução da empreitada 

“Eficiência Energética nas Piscinas Municipais de Vila 

Franca das Naves”;  -------------------------------------------  

Ponto 9: Análise, discussão e votação relativas  à prestação 

de esclarecimentos, no âmbito da empreitada  

“Requalificação do Edifício da Escola Primária de  Vale 

do Seixo para a Construção de Albergue” .  -----------------  

Ponto 10:  Apreciação das 14ª e 15ª alterações  ao 

orçamento da receita e da despesa e às correspondentes 

alterações às grandes opções do plano, para o corrente 

ano. -------------------------------------------------------------  

Ponto 11: Apreciação de uma informação dos serviços 

municipais relativa aos transportes escolares e  

relacionada com a impossibilidade de alguns alunos 

poderem utilizar os transportes públicos existentes . -----  

Ponto 12:  Análise, discussão e votação relativas ao termo 

de adesão à Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora 

(RAID). --------------------------------------------------------  
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Ponto 13:  Análise, discussão e votação de proposta relativa 

à atribuição de um apoio financeiro aos alunos do 1º e 2º 

Ciclos, destinado à aquisição de cadernos de atividades , 

relacionados com os respetivos anos de escolaridade. ---  

Ponto 14:  Análise, discussão e votação  de proposta relativa 

à concessão de um apoio, no âmbito do Regulamento 

Municipal de Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitação de Munícipes Carenciados. ----------------------  

Ponto 15:   Análise, discussão e votação de proposta 

relativa à concessão de apoios a pessoas deslocadas , 

oriundas da Ucrânia. -----------------------------------------  

Ponto 16:  Análise, discussão e votação  de proposta relativa 

à fixação do preço de venda de materi al promocional do 

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

Ponto 17:  Análise, discussão e votação  relativas a um 

pedido relacionado com a outorga de uma escritura de 

compra e venda, no âmbito de Aviso de Atribuição de 

Lotes na Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso .  

Ponto 18:  Análise, discussão e votação  relativas a um 

pedido de indemnização, por danos causados numa 

sepultura, em Vale do Seixo. --------------------------------  

Ponto 19:  Análise,  discussão e votação acerca de pedidos 

de apoio.  -------------------------------------------------------  
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ORDEM DO DIA  

*A6*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o  senhor Presidente 

da Câmara para convidar os senhores vereadores a estarem  

presentes na abertura da Feira de São Bartolomeu que irá 

decorrer no próximo dia 12, pelas 10h e 30m e a participarem 

no almoço que, nesse mesmo dia, pelas 13h, irá ter lugar nas 

instalações da Encanta.  ----------------------------------------------  

*A7*  Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara  informou que o 

pedido de apoio solicitado pelo Grupo Desportivo de Trancoso 

e agendado para esta reunião do executivo irá ser retirado da 

mesma, a fim de poder ser melhor instruído. ----------------------  

*A8*  Interveio, depois, o senhor vereador João Carvalho para:  -------  

- propor que fosse exarado em ata um voto de rápido 

restabelecimento de saúde do senhor Presidente da Câmara 

de Castelo de Vide, grande amigo de Trancoso,  

recentemente acometido de doença súbita;  -------------------  

- acerca do exercício ou não do direito de preferência por 

parte do Município de Trancoso, relativamente ao prédio 

rústico que o senhor João Duarte Fonseca possui no lugar  

de São Marcos, perguntar se o executivo municipal já 

tomou alguma posição, uma vez que está a decorrer o prazo 

legalmente admissível  para o efeito; --------------------------  

- no que diz respeito ao terreno que o mesmo proprietário, 
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senhor João Duarte Fonseca, ainda possui, junto  do 

Ecoponto de Trancoso, perguntar se a Câmara Municipal já 

tem prevista alguma decisão:  ----------------------------------  

- referir que o muro na envolvente aos antigos Serviços 

Florestais, junto da rua do Tapadão, está a ameaç ar ruína e 

que, para evitar qualquer contratempo, seria conveniente 

proceder à sua consolidação. -----------------------------------  

*A9*  De seguida, usou da palavra o senhor vereador Cristóvão Santos  

para: --------------------------------------------------------------------  

- começar por dizer que a empresa “Águas da Teja, SA”,  

aquando de cortes de fornecimento de água, destrói as 

portinholas, deixando os locais de intervenção com um 

deficiente aspeto. Como tal, sugeriu que a Câmara 

Municipal solicitasse àquela empresa que tal situação fosse 

evitada; -----------------------------------------------------------  

- relativamente ao Programa Aldeia Segura referiu que , na 

sequência de contacto havido com a Autoridade Nacional 

de Proteção Civil, a fim de se procurar inteirar do 

funcionamento do mesmo, ficou a saber que a 

responsabilidade do seu funcionamento é das autarquias 

locais. Consequentemente, propôs que, numa próxima 

reunião com a Proteção Civil , se fizesse uma atualização 

da nomeação dos oficiais de segurança local, em 
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consonância com as Juntas de Freguesia e a Câmara 

Municipal; --------------------------------------------------------  

- informar que, aquando do contacto atrás referido com a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil , lhe foi perguntado 

em que qualidade é que estava a solicitar aquela 

informação e que esta situação poderia ser evitada se aos 

senhores vereadores fosse atribuído um email oficial ou, 

em alternativa, uma assinatura digital qualificada.  ----------  

Em resposta às questões e sugestões formula das, o senhor 

Presidente da Câmara começou por referir que desconhecia o 

facto de o senhor Presidente da Câmara de Castelo de Vide se 

encontrar doente.  -----------------------------------------------------  

Concordando com a proposta apresentada pelo senhor vereador 

João Carvalho, a Câmara Municipal deliberou exarar em ata 

um voto de rápido restabelecimento de saúde daquele Au tarca .   

No que diz respeito aos terrenos que o senhor João Duarte 

Fonseca possui, quer no lugar de São Marcos, quer junto ao 

Ecoponto, o senhor Presidente informou que não tem havido 

disponibilidade de tempo para estudar os assuntos, mas que os 

mesmos irão ser objeto de decisão, numa próxima reunião do 

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

Relativamente ao muro localizado junto da rua do Tapadão, 

afirmou que o assunto já está a ser estudado pelo executivo, no 
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sentido de ser encontrada uma solução para o mesmo.  -----------  

Quanto à intervenção do senhor vereador Cristóvão Santos , o 

senhor Presidente referiu que se irá chamar a atenção da 

empresa “Águas da Teja, SA”,  no sentido de ser corrigida a 

deficiente intervenção dos seus trabalhadores, aquando do corte 

no fornecimento de água.  --------------------------------------------  

Acerca da nomeação dos oficiais de segurança, o senhor 

Presidente, depois de informar que o Coordenador Municipal de 

Proteção Civil, aquando da sua nomeação, os contactou a todos,  

disse que irá procurar analisar o assunto , procurando sempre 

encontrar pessoas que, com moderação, façam a ligação entre as 

Juntas de Freguesia, a Câmara Municipal e a Proteção Civil.  ---  

No que diz respeito à atribuição de um email oficial ou  

assinatura digital qualificada  aos senhores vereadores, o senhor 

Presidente da Câmara disse que iria procurar encontrar uma 

solução para o problema.  --------------------------------------------  

Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis:  ------  

*A10*  Seguidamente, foi presente informação n.º 11111 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 
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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 imprescind ível 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 agosto de 2022, tendo-se apurado um saldo 

inicial de 482.295,54 euros, conforme mapa em anexo. --------- ^ 

Mais se informa, 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 no artigo 85 º da Lei 

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

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

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

*A11*  Em seguida, foi presente o requerimento número 9686 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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1 de agosto de 2022, de Rogério Paulo Pires Tenreiro , residente 

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

Paulo da Silva Tenreiro , a solicitar dispensa de autorização de 

utilização respeitante a uma habitação, sita na Rua da Fábrica, 

n.º 3, em Freches, inscrita na matriz predial urbana sob o ar tigo 

454 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.  --  

*A12*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 9699 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

2 do corrente mês de agosto, de Gracinda Maria Santos 

Fonseca, na qualidade de proprietária, a solicitar dispensa de 

autorização de utilização respeitante a uma habitação, sita na 

rua das Laranjeiras , em Aldeia Nova, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 496, da Freguesia de Aldeia Nova, uma vez 

que a mesma foi construída antes da entrada em vigor do 

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

Acerca deste assunto, o setor de licenciamento de obras 

particulares e loteamentos  informou que, em pesquisa efetuada 

no Município de Trancoso, se detetou a existência de um 

processo de licenciamento  de 2022, em nome da atual 
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requerente e referente ao edifício em causa.  -----------------------  

Face à informação técnica dos serviços, a Câmara Municipal 

deliberou indeferir o pedido de isenção de autorização, 

notificando-se a requerente para proceder à conclusão do 

processo de licenciamento já iniciado. ----------------------------  

Operações urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de julho:  ----------  

*A13*  De seguida, foi presente informação n.º 11050 da sub-unidade 

de planeamento e acompanhamento de obras, a da r conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

julho, designadamente as que estão sujeitas a licença 

administrativa, comunicação prévia e autorização de utilização, 

bem como os pedidos de informação prévia, solicitados e 

despachados pelo senhor Vice-Presidente, no uso das  

competências delegadas, ao abrigo do disposto no artigo 34.º  do 

Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 12 de setembro, com ulteriores 

alterações, que se reproduz na íntegra:  -----------------------------  

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

Alteração (ligeiras retificações)  de um Posto de Combustível, 

alvará n.º 23/2022 (Proc. Interno 01/2022/41) , em nome de 

Petrogal, SA., sito no Largo da Feira, em Trancoso - 

União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior; ---------  

Reconstrução e ampliação de um edifício de habitação, 
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alvará n.º  24/2022 (Proc. Interno 01/2021/555) , em nome 

de António Abel do Couto Amoedo, sito em Rua do Prado, 

em Freches - União das Freguesias de Freches e Torres; --  

Alteração de um edifício para garagem, alva rá n° 25/2022 

(Proc. Interno 01/2020/331) , em nome de António do 

Carmo Barata, sito na Rua do Ribeiro do Forno, em Fiães;  

Legalização de alterações no decorrer de obra (Proc. Interno 

01/2013/28), em nome de Agrobacorinho, Lda., sito em 

Corgo, Freches - União das Freguesias de Freches e 

Torres; ------------------------------------------------------------  

Licença administrativa para alteração de um edifício de 

habitação (anexo) (Proc. Interno 01/1997/386) , em nome 

de Maria Ângela Castro Bernardino Salvado, sito no Beco 

de Quebras Costas - Freguesia de Cogula - Parecer 

Desfavorável.  ----------------------------------------------------  

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

Alvará de Uti lização n.º  27/2022 para habitação unifamiliar 

(Proc. Interno 09/2022/90) , em nome de Capelão & 

Gonçalves, Lda., sito no lugar Loteamento Qta D. Maria, 

Lote 93, Trancoso - União das Freguesias de Trancoso 

(São Pedro e Santa Maria) e Souto Maior ; -------------------  

Alvará de Utilização n.º  28/2022 para arrumos/garagem 

(Proc. Interno 09/2022/30) , em nome de Luís Alberto 
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Domingues Pires, sito no lugar Rua Longa - Freguesia de 

Rio de Mel; -------------------------------------------------------  

Alvará de Utilização n.º 29/2022 para ovil (Proc. Interno 

09/2022/92), em nome de António Fernando Júlio, sito no 

lugar "Serra", Vale de Mouro - Freguesia de Tamanhos; --  

Alvará de Utilização n.º  30/2022 para habitação unifamiliar 

(Proc. Interno 09/2021/21) , em nome de Manuel Carlos 

Torres Reis, sita no lugar Ladeira, Vila Franca das Na ves 

- União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital.  -  

Comunicações Prévias: ----------------------------------------------  

Construção de uma habitação unifamiliar (Proc. Interno 

13/2022/258), em nome de Imobiliária Trancosense, Lda.,  

sito em Tapadas, Lote 11, Trancoso - União das 

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

Maior; ------------------------------------------------------------  

Construção de uma habitação unifamiliar (Proc. Interno 

13/2022/260), em nome de Imobiliária Trancosense, Lda.,  

sito em Tapadas, Lote 12, Trancoso - União das 

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

Maior; ------------------------------------------------------------  

Alterações de um edifício, no decorrer de obra (Proc. 

Interno 01/2009/14), em nome de Telmo Daniel dos Santos 

Ganância, sito em Barreiro, Vila Franca das Naves - 
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União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital.  --  

Aditamento à Certidão n .º  1/2020 (Proc. Interno 

13/2020/236), em nome de Capelão & Gonçalves, Lda, sita 

em Loteamento Qta Maria, Lote 94, Trancoso - União de 

Freguesias de Trancoso e Souto Maior.  ----------------------  

Informação Prévia:  ---------------------------------------------------  

- Pedido de informação prévia para construção de uma 

central Solar Fotovoltaica (Proc. Interno 06/2022/25) , em 

nome de Parque Eólico do Pisco, SA, sito em Matinhos - 

Freguesia de Guilheiro. ’  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das operações 

urbanísticas que foram objeto de tomada de decisões, no 

âmbito da delegação de competências no Presidente da 

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

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

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

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada “Remodelação da 

ETAR de Vila Franca das Naves”:  --------------------------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente a informação dos serviços técnicos, 

a dar conta que o auto de medição de trabalhos n.º  1, 

apresentado pela empresa adjudicatária,  está de acordo com as 

medições efetuadas em obra e com os preços unitár ios 
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constantes na proposta, importando no valor de 17.844,51€, a 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos n. 1, respeitante à empreitada “Remodelação da 

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

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 7, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Antigo Edifício da GNR –  Incubadora de Empresas”:  --------  

*A15*  De seguida, foi presente informação n.º 10794 do setor de 

acompanhamento e  fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição de trabalhos n.º  7, 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 17.295,75€,  a que acresce o 

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

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição de 

trabalhos n. 7, respeitante à empreitada “Requalificação do 

Antigo Edifício da GNR – Incubadora de Empresas”, no 

montante de 17.295,75€.  ---------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes ao procedimento concursal, por ajuste 

direto, destinados ao “Fornecimento de Gás Propano a 

Granel, no Âmbito do Acordo Quadro para Fornecimento de 
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Energia em Mercado Livre, em Portugal”:  ----------------------  

*A16*  Acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor Presidente da 

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

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

a) Tendo em vista o fornecimento de gás propano liquefeito 

(GPL) para a Escola Integrada do 1 º Ciclo de Trancoso, 

para o Pavilhão Multiusos de Trancoso e para as Piscinas 

de Trancoso e Vila Franca das Naves, foi outorgado, no 

dia 4 de setembro de 2020, um contrato com a empresa 

Repsol Gás Unipessoal, Lda., no valor de 130.076,70€, o 

qual teve início na mesma data e por um prazo de 2 anos, 

terminando, assim, no dia 4 de setembro de 2022;  ----------  

b) O Município de Trancoso contratou igualmente com a 

referida empresa, em 09/04/2019, o fornecimento de gás 

GPL ao Centro Escolar da Ribeirinha, no valor de 

14.176,00€, contrato este que terminou em 09/04/2 022, 

pelo que importa garantir a continuidade do mesmo 

fornecimento; ----------------------------------------------------  

c) Dada a transferência de competências na área da 

educação, ocorrida a 1 de abril do corrente ano, o 

Município de Trancoso assumiu, entre outras, a obrigação 

de assegurar o fornecimento  de gás GPL ao Agrupamento 

de Escolas de Trancoso que inclui a Escola Secundária e 
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as Escolas Básicas de Trancoso e Vila Franca das Naves;  -  

d) Perante tais factos, revela-se necessário garantir o 

fornecimento do mencionado gás aos equipamentos e 

estabelecimentos educativos acima referidos;  ---------------  

e) Ora, nos termos do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, a assunção de compromissos plurianuais está 

sujeita à autorização prév ia do órgão deliberativo 

municipal;  --------------------------------------------------------  

f) Desta forma, a contratação do mencionad o fornecimento 

de gás GPL, pelo prazo de 2 anos, face à plurianualidade 

da despesa em causa, bem como ao montante base 

envolvido, carece de autorização prévia da Assembleia 

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

Assim, propõe-se que seja remetido à  Assembleia Municipal o 

pedido de autorização prévia à abertura do procedimento em 

causa, estimando-se como valor base os seguintes montantes:  --  

 

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

À Reunião de Câmara.’  ----------------------------------------------  

Na sequência da autorização prévia para a contratação pela 

Fo rn ec imen to  d e  Gá s  

p a ra  a  Esco la  
In t eg ra d a  do  1 °  C ic lo  

d e  Tra n co so ,  Cent ro  

Esco la r  d a  R ib ei r i n h a ,  
Pa v i l h ão  Mu l t i u so s ,  

P i sc in a  d e  Tra n co so ,  

P i sc in a  d e  V .  F .  da s  
Na ve s  e  Ag ru p a mento  

d e  Esco la s  d e  Tra n co so  

Cu s to  Es t ima d o  

Exerc í c io  2 02 2  

Cu s to  Es t ima d o  

Exerc í c io  2 02 3  

Cu s to  Es t ima d o  

Exerc í c io  2 02 4  
TOTA L  

1 1 8 .00 0 ,00 €  3 0 0 .00 0 ,00 €  1 8 2 .00 0 ,00 €  6 0 0 .00 0 ,00 €  
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Assembleia Municipal de Trancoso , em sua sessão ordinária 

de 30/06/2022, a Câmara Municipal deliberou aprovar o 

caderno de encargos e o convite, bem como lançar um 

procedimento concursal de ajuste direto, no âmbito do lote I 

do “Acordo Quadro para Fornecimento de Energia em Regime 

de Mercado Livre em Portugal (CNCM-AQ/35/2020)”.  ---------  

Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes ao procedimento concursal, bem como 

ao lançamento de concurso e à nomeação do júri, destinados 

à “Rede de Transportes Concelhia  - Aquisição de Serviços 

de Transportes (Transporte Público/Transporte Escolar)”:  -  

*A17*  Acerca do assunto referido em epígrafe, foi presente o  seguinte 

despacho do senhor Presidente da Câmara: ------------------------  

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

a) O Município de Trancoso, no cumprimento das suas 

competências e atribuições legais, necessita, com caráter 

de urgência, de adotar os procedimentos pré-contratuais 

legalmente previstos, com vista à continuaçã o da 

disponibilização aos munícipes, a partir de setembro do 

corrente ano, do designado transporte público de 

passageiros, garantindo, em simultâneo, o transporte 

escolar para o ano letivo de 2022/2023; ---------------------  

b) Desta forma, dado que o Município de Trancoso não  tem 
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condições para a realização de tais serviços de transporte 

por meios próprios, revela-se necessário proceder, nos 

termos da Lei, à abertura de um procedimento pré-

contratuaI, a fim de contratual izar uma aquisição de 

serviços que possa garantir a realização do referido 

transporte público/transporte escolar;  -----------------------  

c) A Câmara Municipal aprovou , em sua reunião de 

22/04/2022, nos termos do artigo 6 º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro, a proposta relativa à assunção dos 

compromissos plurianuais , para os anos de 2022/2023, no 

que respeita ao transporte público e ao transporte escolar, 

tendo a Assembleia Municipal, em sua sessão de 

29/04/2022, autorizado os citados compromissos; ----------  

d) O Município de Trancoso, dando cumprimento ao previsto 

no nº 2, alínea b), do ar tigo 34º, do Decreto-Lei n.º  

78/2014, de 14 de maio, na sua atual redação, solicitou, 

em 6/05/2022, parecer prévio à Autoridade de Mobilidade 

dos Transportes, relativamente às peças do procedimento 

pré-contratual respeitantes à implementação da Rede de 

Transportes Concelhia - Aquisição de Serviços de 

Transportes (Transporte Público/Transporte Escolar);  ----  

e) A referida Autoridade veio solicitar diversos 

esclarecimentos, tendo o Município respondido a todos 
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eles; ---------------------------------------------------------------  

f) Por informação colhida junto da mesma Autor idade, os 

Serviços daquela entidade emitiram já parecer positivo 

relativamente ao procedimento referido, aguardando -se 

apenas que o mesmo parecer seja formalmente aprovado, 

em reunião do Conselho daquela entidade  que irá 

acontecer ainda esta semana;  ----------------------------------  

g) É manifestamente urgente a abertura do procedimento 

pré-contratual com vista à implementação da Rede de 

Transportes Concelhia - Aquisição de Serviços de 

Transportes (Transporte Público/Transporte Escolar), 

dado que os prazos legalmente previstos para a trami tação 

do mesmo procedimento, face à proximidade do início do 

próximo ano letivo, determinam a adoção da maior 

celeridade na concretização do procedimento em causa. ---  

Assim, nos termos do nº 3 do artigo 35º da Lei n.º  75/2012, de 

12 de setembro na sua atual redação e verificados os requisitos 

aí previstos, determino a aprovação do Caderno de Encargos e 

do Programa de Procedimento, com vista à implementação da 

Rede de Transportes Concelhia - Aquisição de Serviços de 

Transportes (Transporte Público/Transporte Escolar),  devendo 

lançar-se concurso público, com publicação de anúncio no 

Jornal Oficial da União Europeia, de acordo com o previsto na 
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alínea a), nº 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos.   

Ora, atendendo à manifesta urgência atrás já referida, na 

celebração do contrato de aquisição de serviç os em causa,  

designadamente, de modo a garantir que os mesmos estejam 

disponíveis no início do próximo ano letivo, mais determino, 

em conformidade com o previsto no nº 3, do artigo 136º do 

Código atrás citado, que deverá ser concedido um prazo de 15 

dias destinado à apresentação de propostas.  ----------------------  

Determino ainda, que o júri do procedimento seja constituído 

pelos seguintes elementos:  Dr. Francisco José Correia Coelho, 

que preside, Dr. António José Ramos Sobral e E ng. João 

Manuel Agante Mano, como vogais e como sup lentes, Dr. 

Fernando Tavares Delgado e Eng. Victor Jorge Ribeiro da 

Silva, delegando nele todas as competências previstas no artigo 

109° do Código dos Contratos Públicos.  ---------------------------  

Por último, deverá o presente despacho ser objeto de 

ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal.  ----------  

À Contratação Pública para implementar. ’------------------------  

Na sequência da autorização prévia para a contratação pela 

Assembleia Municipal de Trancoso , em sua sessão ordinária 

de 29/04/2022, a Câmara Municipal, ratificando o despacho 

do senhor Presidente da Câmara de 01/08/2022,  deliberou 

aprovar o caderno de encargos e o programa de procedimento, 
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bem como lançar um concurso público, com publicação de 

anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, previs to na 

alínea a) do n.º 1 do art.º 20º do Código dos Contratos 

Públicos, concedendo um prazo de quinze dias  destinado à 

apresentação das propostas, em conformidade com o 

estipulado no n.º 3 do art.º 136º do Código acima referido, 

atendendo a urgência existente na celebração do contrato de 

prestação de serviços. ------------------------------------------------  

Mais, foi deliberado nomear o seguinte júri do procedimento, 

delegando nele todos as competências previstas no art.º 109º 

do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro: dr. Francisco 

Coelho que preside, dr. António José Sobral e eng. João 

Manuel Mano. Como suplentes, foram nomeado o dr. 

Fernando Delgado e o eng. Victor Jorge Silva.  ------------------  

Análise, discussão e votação relativas à aprovação dos 

documentos inerentes ao procedimento concursal, bem como 

ao lançamento de concurso e à nomeação do júri, destinados 

à execução da empreitada “Eficiência Energética nas 

Piscinas Municipais de Vila Franca das Naves”:  ---------------  

*A18*  De seguida, foi presente a seguinte informação n.º 11099, 

prestada pelo serviço de investimentos e candidaturas, que se 

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

‘No decorrer da candidatura apresentada ao programa 



 

 
Ata  n . º    1 5  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    10 -0 8 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

CENTRO2020, no âmbito da eficiência energética nas 

infraestruturas públicas, com a denominação "Eficiência 

Energética nas Piscinas Municipais de Vila Franca das Naves ” 

e dado que o projeto de execução se encontra concluído, o 

mesmo está em condições para lançamento do procedimento 

para execução da empreitada, deixando-se a decisão à 

consideração superior.  -----------------------------------------------  

Salienta-se ainda que, em anexo, se encontram o mapa com a 

quantificação dos trabalhos , assim como as peças escritas e 

desenhadas do projeto de execução.’  -------------------------------  

Acerca deste assunto, começou por intervir o senhor vereador 

João Carvalho para referir que, por falta de informação, 

nomeadamente a falta de um estudo económico q ue permita 

fazer uma análise custo/beneficio do projeto a implementar, se 

irá abster. Concluiu a sua intervenção, a firmando que não é 

contra intervenções deste tipo, mas só depois de analisadas as 

vantagens e desvantagens da implementação das mesmas.  -------  

Em resposta, o senhor Presidente e o senhor vereador Eduardo 

Pinto afirmaram que, na atual crise energética, se justificam, 

plenamente, este tipo de investimentos e que a candidatura a 

comparticipação comunitária, formulada pela ENERAREA, se 

foi aprovada é porque a intervenção irá gerar poupanças e é 

eficiente.  ---------------------------------------------------------------  
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Intervindo, o senhor vereador Cristóvão Santos  perguntou qual 

era a taxa de comparticipação prevista para o projeto. -----------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara informou que era 

de 85%. ----------------------------------------------------------------  

Fundamentando a decisão de contratar, em conformidade com 

o previsto no n.º 1 do art.º 36º do Código dos Con tratos 

Públicos, no facto de se tratar de um projeto englobado  na 

estratégia de desenvolvimento económico e social do concelho 

e porque o mesmo está previsto em orçamento e plano de 

atividades para o corrente ano, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria,  aprovar o projeto, o caderno de 

encargos e o programa de procedimento.  -------------------------  

O senhor vereador João Carvalho absteve-se. --------------------  

Por outro lado, de acordo com o previsto na a línea b) do art. º 

19º do Código acima referido, foi deliberado lançar um 

concurso público de empreitada, sem publicação de anúncio 

no Jornal Oficial da União Europeia, atendendo à urgência 

existente na conclusão do investimento.  --------------------------  

Foi, ainda, deliberado nomear o seguinte júri do 

procedimento, delegando nele  todas as competências previstas 

no art.º 109º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro : 

eng.º Victor Jorge que preside, arq.º Tiago e eng.º Pedro 

Quelhas. Como suplentes foram nomeados o eng.º João Mano 



 

 
Ata  n . º    1 5  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    10 -0 8 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

e o dr. Fernando Delgado. ------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas  à prestação de 

esclarecimentos, no âmbito da empreitada  “Requalificação 

do Edifício da Escola Primária de Vale do Seixo para a 

Construção de Albergue”:  ------------------------------------------  

*A19*  Acerca deste assunto, foi presente a ata de esclarecimentos, 

retificação e alteração das peças procedimentais,  prestada pelo 

júri do procedimento, que se transcreve na íntegra:  --------------  

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

Com referência aos elementos abaixo descriminados e em 

cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de 

janeiro e ulteriores alterações, reuniu, nas instalaçõ es 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 dos esclarecimentos/erros e 

omissões apresentados pelos interessados.  ------------------------  

2-ESCLARECIMENTOS, ERROS E OMISSÕES E 

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

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

solicitou esclarecimentos/erros e omissões a seguinte empresa:   

-Samuel Augusto. Lda.  -----------------------------------------------  

No que se refere à lista de erros e omi ssões apresentada pela 

empresa Samuel Augusto. Lda., o júri solicitou aos projetistas 



 

 
Ata  n . º    1 5  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    10 -0 8 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

a análise à lista de erros e omissões, os quais remeteram a sua 

pronúncia sobre a lista apresentada. O júri do proc edimento, 

após análise da lista de erros e omissões , deliberou, por 

unanimidade, propor o mapa de trabalhos corrigido, conforme 

ficheiro em formato Excel, em anexo à presente ata, fazendo 

parte integrante da mesma, para todos os efeitos legais, a qual 

se submete à aprovação da entidade competente para a decisão  

de contratar, de acordo com o estipulado no ponto 3, artigo 

50° do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo do 

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

alterações.  -------------------------------------------------------------  

Encontram-se sinalizados, a vermelho, os artigos corrigidos e 

alterados e, a amarelo, os artigos suprimidos.  --------------------  

O projeto de execução contemplava o projeto de arranjos 

exteriores, o qual, por decisão do dono da obra, não vai ser 

executado. -------------------------------------------------------------  

Mantém-se o preço base.  ---------------------------------------------  

Dado que há retificações ou a aceitação de erros ou de 

omissões das peças do procedimento referidas no artigo 50° do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações, as quais 

implicam alterações de aspetos fundamentais das peças do 

procedimento, o prazo fixado para a apresentação das 
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propostas deverá ser prorrogado, no mínimo, por um período 

equivalente ao tempo decorrido desde o inicio até à 

comunicação das retificações ou à  publicitação da decisão de 

aceitação de erros ou de omissões, de acordo com o estipulado 

no ponto 2, artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, 

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

ulteriores alterações.  ------------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, 

tendo sido lavrada a presente ata que por todos vai ser lida e 

assinada.’  --------------------------------------------------------------  

Concordando com o teor do relatório apresentado pelo júri do 

procedimento, na sequência da lista de erros e omissões e 

esclarecimentos solicitados pela empresa “Samuel Augusto, 

Lda.”, a Câmara Municipal deliberou aprovar o novo mapa de 

trabalhos já corrigido, bem como prorrogar o prazo fixado 

para apresentação de propostas, em conformidade com o 

previsto no n.º 3  do artigo 64º do Código dos Contratos 

Públicos, devendo cumprir-se os formalismos legais  

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

Apreciação das 14ª e 15ª alterações  ao orçamento da receita 

e da despesa e às correspondentes alterações às gran des 

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

*A20*  Tendo sido presentes a 14.ª e a 15.ª alterações ao orçamento da 
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receita e da despesa, para o corrente ano, com valores 

equivalentes para os totais de reforços e para os totais de 

diminuições, nos montantes, respetivamente, de 26.000€ e de 

30.860,19€ e às correspondentes alterações 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 Preside nte.  ---------  

Apreciação de uma informação dos serviços municipais 

relativa aos transportes escolares e relacionada com a 

impossibilidade de alguns alunos poderem utilizar os 

transportes públicos existentes:  -----------------------------------  

*A21*  De seguida, foi presente a seguinte informação n.º 11120, 

prestada pelo serviço de taxas e licenças, que se transcreve na 

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

‘Tendo sido organizado o Plano de Transportes para vigorar 

no ano letivo 2022/2023, aprovado por esta Câmara Municipal, 

em sua reunião realizada em 22 de abril do corrente ano, 

constata-se que, no mesmo, se encontram previstos alunos que 

não poderão circular nos transportes púb licos existentes no 

concelho, quer pela incompatibilidade de horários, quer pelas 

suas residências se situarem fora da rede de transporte, os 

quais, seguidamente, identifico: ------------------------------------  
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- Alunos da Quinta da Lavagem para Aldeia Nova, 

circulando a partir desta localidade, através de autocarro 

(a contratar), sendo o seu custo, no ano letivo anterior de 

25.44€/dia, tendo sido considerados 179 dias letivos, 

estimando-se para o próximo ano letivo a importância de 

4.553.76€; --------------------------------------------------------  

- Alunos de Alverca da Beira para Vila Franca das Naves, 

para seguidamente se deslocarem para Trancoso, através 

de autocarro (a contratar), sendo o custo no ano letivo 

anterior de 20.00€/dia, tendo sido considerados 179 dias 

letivos, estimando-se para o próximo ano letivo a 

importância de 3.580.00€; -------------------------------------  

- Aluno com deficiência, residente em Freches para Celorico 

da Beira, circulando a partir daquela localidade de 

autocarro com destino à CERCIG - Guarda, (contratar); --  

- Aluna invisual, do Reboleiro para o Estabelecimento de 

Ensino de Trancoso, (Viatura do Município); ---------------  

- Alunos do Pré-Escolar, 1.º , 2.º e 3.º Ciclo, residentes em 

Avelal, Castaíde, Qt. ª  da Lameira Seca, Qt. ª  da Ribeira do 

Alcaide, Torre do Terrenho, Pisão, B. º Senhor dos Aflitos,  

em Trancoso, aluna deficiente para os Estabelecimentos de 

Ensino de Trancoso. (Viatura do Município); ---------------  

- Alunos do Pré-Escolar, 1.º,  2.º  Ciclo, residentes em 



 

 
Ata  n . º    1 5  /  2 02 2 .    Re uniã o  de    10 -0 8 -2 0 2 2  

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra nco so  

Carnicães, Catraia de Freches e B. º de São Clemente para 

os Estabelecimentos de Ensino em Freches. (Viatura do 

Município);-------------------------------------------------------  

- Alunos do Pré-Escolar e 1.º ciclo, residentes em Ameal, 

Carigas, Vila Garcia, Valdujo, Vale do Seixo e Ribeira do 

Freixo para o estabelecimento de ensino da Cogula. 

(Viatura do Município); ----------------------------------------  

- Alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo, residentes em Benvende, 

Sebadelhe da Serra, Corças, Reboleiro, Vila Novinha e Rio 

de Mel, para o Estabelecimento de Ensino de Palhais 

(Viatura do Município); ----------------------------------------  

- Alunos do Pré-Escolar e 1.° Ciclo residentes em Tamanhos, 

Feital, Broca e Vilares para o Estabelecimento de Ensino 

de Vila Franca das Naves. (Viatura do Município).’  --------  

Face à impossibilidade de os alunos elencados na informação 

poderem utilizar os transportes  públicos existentes, a Câmara 

Municipal deliberou assegurar-lhes o indispensável 

transporte, através dos meios alternativos referidos na mesma 

informação. -----------------------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas ao termo de adesão à 

Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID):  ------------  

*A22*  Acerca deste assunto, foi presente o termo de adesão, que se 

transcreve na íntegra:  ------------------------------------------------  
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------Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID) -------  

------------------------Termo de Adesão ----------------------------  

‘Considerando que o Programa Nacional de Apoio ao 

Investimento da Diáspora (PNAID), aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n .9 64/2020, de 18 de  agosto, visa 

conferir um acompanhamento mais sistematizado e 

institucional ao potencial estratégico das comunid ades 

portuguesas residentes no estrangeiro, através de uma 

abordagem integrada, multidisciplinar, abrangente e 

sustentável;  ------------------------------------------------------------  

Considerando que constitui mais um instrumento de afirmação 

internacional de Portugal e de desenvolvimento do tecido 

económico e empresarial do país e dos seus territórios, bem 

como, de promoção da coesão territorial, combate às 

desigualdades, e valorização dos territórios, em particular, do 

interior, dos produtos endógenos, permitindo atrair 

investimento e pessoas, e internacionaliza r os produtos e 

serviços; ---------------------------------------------------------------  

Considerando que é dirigido a emigrantes portugueses e 

lusodescendentes que queiram investir ou alargar a sua 

atividade económica em Portugal, bem como a empresas 

nacionais que queiram internacionalizar os seus negócios 

através da diáspora; -------------------------------------------------  
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Considerando que a sua coordenação compete, no nível 

político, aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

comunidades portuguesas e da valorização do interior, em 

articulação com as áreas governativas relevantes através da 

rede de pontos focais;  ------------------------------------------------  

Considerando que assenta em duas linhas de ação 

interdependentes: o regresso e/ou o investimento da diáspora 

em Portugal e a promoção das exportações e da 

internacionalização das empresas nacionais através da 

diáspora.  ---------------------------------------------------------------  

Para a dinamização destas duas linhas de ação concorrem 

vários eixos de intervenção sendo um deles o Eixo D - 

"Promoção, mobilização e redes".  ----------------------------------  

1. O presente Termo de Adesão inclui -se no Eixo D -  

"Promoção, mobilização e redes" que é ori entado para que 

os investidores da diáspora, as áreas da governação, 

entidades regionais e municípios, entidades do 

associativismo empresarial que apoiam o investi mento da 

diáspora e dispõem dos interlocutores, instrumentos e 

meios para o efeito, e as comunidades locais se coordenem 

e trabalhem em conjunto, abrange:  ---------------------------  

a) Criação e funcionamento da Rede de Apoio ao 

Investidor da Diáspora (RAID): ligará os serviços 
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que, nas diferentes áreas da governação, entidades 

regionais e municípios (com destaque para os GAE), 

assim como as entidades do associati vismo 

empresarial, em especial da diáspora, apoiam o 

investimento da diáspora e dispõem dos 

interlocutores, instrumentos  e meios para o efeito. 

Caberá à Rede dar contributos para a implementação 

do PNAID, partilhar informação relevante para o 

mesmo e avaliar a sua execução. A Rede manterá uma 

articulação regular com o tecido empresarial da 

diáspora através da Rede Diplomática e Consular,  

assim como das redes externas da AICEP, E. P. E., e  

do Turismo de Portugal, I. P. ----------------------------  

b) Constituição da Rede com identificação e designação 

de pontos focais aos níveis nacional, regional e local, 

nos Governos Regionais dos Açores e da Madeira ,  

assim como no associativismo empresarial da 

diáspora, e ainda, sempre que necessário, em cont exto 

setorial ou com entidades externas; com reuniões 

regulares para avaliação de oportunidades de 

investimento da diáspora e  de internacionalização 

através da diáspora; e com coordenação nacional do 

PNAID, incluindo a realização de pontos de situação 
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regulares e a monitorização da sua implementaç ão; --  

c) Alargamento da rede de GAE e desenvolvimento das 

suas valências na área do apoio ao investimento da 

diáspora, no contexto da implementação do processo 

de descentralização, com particular atenção aos 

territórios do Interior e ao desenvolvimento das 

valências de informação económica e empresarial 

destes gabinetes.  -------------------------------------------  

2. O presente Termo de Adesão tem como objetivo a adesão à 

Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID).  ----------  

3. O aderente compromete-se a: ----------------------------------  

a) Identificar e designar o ponto focal que assumirá a 

função de interlocução entre a entidade e a 

coordenação do PNAID, bem como entre a sua 

entidade e os investidores da diáspora e exportadores 

através da Diáspora; --------------------------------------  

b) Promover, informar e apoiar o empreendedor ismo da 

diáspora, em articulação com o Gab inete de Apoio ao 

Investidor da Diáspora (GAID), no seu dup lo 

potencial enquanto origem e destino de micro e 

pequeno investimento dirigido a Portugal, e enquanto 

plataforma de internacionalização de iniciativas 

locais e regionais; -----------------------------------------  
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c) Realizar um trabalho metódico de identificação, 

mapeamento e listagem dos inves timentos existentes 

ou que venham a ser realizados nos respetivos 

concelhos, que sejam oriundos das comunidades 

portuguesas e de empresários da diáspora, co m 

periodicidade regular e partilha desta i nformação no 

âmbito desta Rede; -----------------------------------------  

d) Identificar e sinalizar custos de contextos específicos 

ao investimento da Diáspora e à internacionalização, 

para envio às autoridades competentes e com vista à 

sua progressiva redução. Contribuir para a listagem 

de casos solucionados; ------------------------------------  

e) Identificar boas práticas e avaliação dos resultados 

de investimentos oriundos da diáspora e através da 

diáspora e sua posterior divulgação, através das redes 

internas e externas; ----------------------------------------  

f) Promover regularmente Roteiros de Investimentos da 

Diáspora em Portugal, com visitas a projetos 

concretos de investimentos de emigrantes em 

Portugal; ----------------------------------------------------  

g) Divulgar projetos, iniciativas e exemplos concretos 

de investimento da diáspora, ou de 

internacionalização através da diáspora nos 
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ENCONTROS PNAID (Encontros de Investidores da 

Diáspora); --------------------------------------------------  

h) Participar na organização de eventos de divulgação 

sobre o PNAID, investimento da diáspora e nos  

Encontros de Investidores da Diáspora ; ----------------  

i) Participar na organização de mostras  de bens e 

serviços nacionais em cidades estrangeiras,  

destinadas aos mercados externos e igualmente à 

diáspora portuguesa, sempre que relevante ; -----------  

j) Promover, sempre que possível, parcerias com 

entidades (por exemplo CIM, associações 

empresariais regionais, fundações) que desenvolvam 

iniciativas,  projetos ou concursos ligados ao 

empreendedorismo da diáspora; -------------------------  

k) Divulgar o PNAID, assim como a sua execução e 

resultados, nas plataformas digitais, redes e 

comunicação social a nível internacional, nacional e 

local; --------------------------------------------------------  

l) Tratar e a manter como absolutamente confidenciais 

todas e quaisquer informações que não sejam de 

conhecimento público e a que tenham acesso no 

âmbito da Rede, bem como a utilizá-las única e 

exclusivamente para efeitos do PNAID, abstendo -se, 
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independentemente dos fins, de qualquer uso fo ra 

deste contexto, quer em benefício próprio, quer de 

terceiros.  ----------------------------------------------------  

4. É celebrado a título gratuito, não acarretará a 

transferência ou a disponibilização de recursos 

financeiros entre os participantes.  ----------------------------  

5. Vigora a partir da data da sua assinatura e é válido por 

um ano, renovável automaticamente por iguais e 

sucessivos períodos, no caso de não ser denunciado com 

um mínimo de 60 dias de antecedência.  ----------------------  

Idanha-a-Nova, 22 de junho de 2022  -------------------------------  

Homologado pelo Secretário das Comunidades Portuguesas: 

Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo.  ------------------------------  

Pelo Município de Trancoso: Amílcar José Nunes Salvador .’  ---  

A Câmara Municipal deliberou ratificar a aprovação do termo 

de adesão à Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora 

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

Análise, discussão e votação de proposta relativa à 

atribuição de um apoio financeiro aos alunos do 1º e 2º 

Ciclos, destinado à aquisição de cadernos de atividades , 

relacionados com os respetivos anos de escolaridade :  ---------  

*A23*  Acerca do assunto referido em epígrafe, a senhora vereadora 

Ana Luísa Couto apresentou a seguinte proposta nº 11125: -----  
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‘Considerando que:  ---------------------------------------------------  

a) O Município assumiu as competências na área da 

educação, em diferentes matérias, nomeadamente na ação 

social escolar;  ---------------------------------------------------  

b) Se pretende garantir o apoio às famílias do concelho, 

aliviando o esforço financeiro que lhes é exigido aquando 

do início do novo ano letivo.  -----------------------------------  

Assim, em face do exposto, proponho que a Câ mara Municipal 

delibere atribuir um apoio financeiro a todos os alunos do 1 º e 

2º ciclo,  através dos respetivos encarregados de ed ucação, que 

frequentem estabelecimentos de ensino no concelho de 

Trancoso, assegurando, desta forma, a oferta complementar 

dos cadernos de atividades, para o 1°  ciclo, de fichas de 

Língua Portuguesa, Matemática, Es tudo do Meio e Inglês, em 

uso no ano letivo 2022/2023. ----------------------------------------  

E, para o 2° ciclo, de cadernos de atividades de Ciências 

Naturais, Educação Musical, Educação Tecnológica, Educação 

Visual, História e Geografia de Portugal, Inglês, Matemática e 

Português, em uso no ano letivo 2022/2023.  ----------------------  

O referido apoio, que permitirá complementar o programa 

governamental de oferta de manuais escolares, terá, para o 

Município, um custo previsível de cerca de 14.000€.  ------------  

A Divisão Financeira para cabimentar.  ----------------------------  
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A Reunião de Câmara. ’  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal aprovar a proposta apresentada, nos 

seus exatos termos.  ---------------------------------------------------  

Os senhores vereadores eleitos pela Coligação PSD/CDS-PP 

votaram favoravelmente, mas propuseram que aos alunos do 

3º ciclo fosse atribuído um apoio equivalente.  -------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à  

concessão de um apoio, no âmbito do Regulamento 

Municipal de Apoio à Melhoria das Condições de Habita ção 

de Munícipes Carenciados:  ----------------------------------------  

*A24*  Seguidamente, acerca do assunto referido em epígrafe, a secção 

de ação social apresentou a seguinte informação n.º 11027 que 

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

‘Venho, desta forma, proceder ao envio da informação social  

respeitante ao Sr. Germano Alípio Frias Soares, residente na 

Rua da Calçada, n. 13 - Cótimos. -----------------------------------  

O Sr. Germano vive sozinho e é beneficiário do Rendimento 

Social de Inserção, sendo o valor da prestação de 189,66 euros 

mensais, não lhe permitindo o mesmo adquirir materiais para o 

acabamento de uma casa de banho.  --------------------------------  

De acordo com o Regulamento de Apoio à Melhoria das 

Condições de Habitação de Munícipes Carenciados, a 

intervenção proposta reside no apoio ao acabamento da casa 
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de banho na sua habitação, nomeadamente no que respeita à 

aquisição de material, justificando-se a mesma pelo Artigo 3º -  

Tipo e Natureza dos Apoios, Ponto 1, alíne a a) Reparação e/ou 

construção de instalações sanitárias, incluindo ligação às 

redes públicas de abastecimento de água, esgotos/fossa e 

eletricidade.  -----------------------------------------------------------  

Anexa-se. à presente informação social, o orçamento (material) 

do serviço pretendido. ’  ----------------------------------------------  

Em conformidade com o relatório social apresentado, a 

Câmara Municipal deliberou conceder o apoio financeiro, no 

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

Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes 

Carenciados, em vigor no Município.  -----------------------------  

Análise, discussão e votação de proposta relativa à  

concessão de apoios a pessoas deslocadas, oriundas da 

Ucrânia:  ---------------------------------------------------------------  

*A25*  Acerca do assunto referido em epígrafe, foi presente o seguinte 

despacho nº 11098 do senhor Presidente da Câmara: -------------  

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

a) O Governo, através do Decreto-Lei nº 24-B/2022, de 11 de 

março, estabeleceu medidas excecionais, no âmbito da 

concessão de proteção temporária a pessoas deslocadas da 

Ucrânia, em consequência dos conflitos armados vividos 
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naquele país;  -----------------------------------------------------  

b) Se prevê que os beneficiários da proteção temporária 

beneficiam do Programa de Apoio ao Alojamento Urgente - 

Porta de entrada, estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 

29/2018, 4 de maio, na sua redação atual, com as 

necessárias adaptações;  ----------------------------------------  

c) O Município de Trancoso manifestou disponibilidade para 

acolher, no seu território, agregados que se encontram 

naquela situação;  -----------------------------------------------  

d) O Município ou, através dele, outras entidades 

assegurarão as condições básicas para residência e plano 

alimentar daqueles agregados nas habitações, incluindo a 

disponibilização de apoio de proximidade;  ------------------  

e) Nos foi solicitado,  pelo Centro Distrital de Segurança 

Social de Bragança, após informação prestada pelo Alto 

Comissariado das Migrações, o acolhimento de 5 cidadãos 

isolados deslocados da Ucrânia . ------------------------------  

Assim, face aos considerandos atrás expostos, determino, no 

âmbito das minhas competências, o seguinte:  ---------------------  

1- A prestação de assistência humanitária e social, 

designadamente no plano alimentar, numa fase inicial ,  

referente ao fornecimento de refeições, e , posteriormente, 

aquisição de bens al imentares, durante o período em que a 
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situação de acolhimento se verifique;  ------------------------  

2- Assegurar o plano alimentar dos mesmos, devendo , para o 

efeito, ser cabimentado o montante de 3 .100 Euros + iva, 

para as refeições e , para a aquisição de bens alimentares , 

o montante de 4.900 Euros + iva. -----------------------------  

À Divisão Financeira.’  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 05/08/2022.  -----------------------------  

*A26*  Ainda, acerca do assunto referido em epígrafe, o senhor 

Presidente da Câmara apresentou o seguinte despacho nº 11211:  

‘De acordo com um novo pedido com caráter de urgência de 

acolhimento, por parte do Alto Comissariado para as 

Migrações, de mais 2 cidadãos deslocados da Ucrânia, 7 dias, 

a partir do dia 12 de agosto de 2022, torna-se necessário 

assegurar, de imediato, mais 28 refeições (almoço e jantar) e 

14 pequenos almoços, para 2 pessoas.  -----------------------------  

Determino, assim, a adjudicação ao restaurante Portas D'Rei o 

serviço de refeições, pelo montante de 280 euros e à Pastelaria 

Silva & Rosa o serviço de pequenos almoços, pelo montante de 

70 euros.’  --------------------------------------------------------------  

À Reunião de Câmara.’  ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho do senhor 

Presidente da Câmara de 09/08/2022.  -----------------------------  
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Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

do preço de venda de material promocional do concelho: ----  

*A27*  De seguida, o senhor Presidente da Câmara, acerca do assunto 

referido em epígrafe, apresentou a seguinte proposta n.º 11122 

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

‘O Município de Trancoso vai promover , entre os dias 12 e 21 

de agosto de 2022, mais uma edição da Feira de São 

Bartolomeu. Assim ,o Município irá disponibilizar, para venda , 

um íman de madeira.  -------------------------------------------------  

Desta forma, proponho que seja fixado o preço de 2,50 Euros, 

para venda no decorrer da Feira de São Bartolomeu e, 

posteriormente, nos equipamentos de turismo como forma de 

promoção do território.’  ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

Análise, discussão e votação relativas a um pedido 

relacionado com a outorga de uma escritura de compra e 

venda, no âmbito de Aviso de Atribuição de Lotes na Área 

de Acolhimento Empresarial de Trancoso:  ----------------------  

*A28*  Em seguida, foi presente um requerimento de Emanuel Aguiar 

Frias, na qualidade de sócio-gerente da empresa ‘Eletro Frias & 

Batista –  Serviços de Eletricidade, Limitada’ , com sede lugar 

de Avelal, concelho de Trancoso, a solicitar a outorga de uma 
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escritura pública de compra e venda relativa ao lote n.º 14, 

adquirido no âmbito da atribuição de lotes na Área de 

Acolhimento Empresarial de Trancoso, antes da emissão da 

licença de construção, alegando necessidade de contrair 

empréstimo bancário, para a construção do imóvel . --------------  

Face às razões invocadas pelo requerente, tratando -se de uma 

situação excecional, a Câmara Municipal deliberou autorizar 

a outorga da escritura de compra e venda em causa, apesar de 

ainda não estar emitido o respetivo alvará de licença de 

construção, tal como previsto no n. º 2 do art.º 16.º do 

Regulamento para Atribuição de Lotes na Área de 

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

Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

indemnização, por danos causados numa sepultura, em Vale 

do Seixo:  --------------------------------------------------------------  

*A29*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 2003 que 

deu entrada na Secretaria da Câmara, em 19 do passado mês de 

julho, de João André Nunes Moleiro, residente em Vale do 

Seixo, a solicitar uma indemnização, no valor de 984,00€, por 

danos causados numa sepultura. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder uma indemnização, 

no montante de 984,00€,  mediante a apresentação da fatura 

respeitante à execução dos trabalhos. -----------------------------  
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Análise, discussão e votação acerca de pedidos de apoio: ----  

*A30*  De seguida, foi presente um requerimento do Clube Recreativo 

das Naves –  Rancho Folclórico de Vila Franca  das Naves, a 

solicitar serviço de transporte , no dia 14 de agosto, para 

deslocação a Marmeleiro, Guarda. ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder o transporte  

solicitado.  -------------------------------------------------------------  

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

*A31*  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:  -----------------------------------------  

*A32*  As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

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

*A1*  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.  ----------------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


