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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 7 DE SETEMBRO DE 2010. --  

*A1*  Aos 7 dias do mês de Setembro do ano 2010, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues, João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador, António Nascimento e 

doutora Ivone Mouco. ------------------------------------------------  

*A1*  Às 15,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

existência de quórum, declarou aberta a reunião. -----------------  

PERÍODO A�TES DA ORDEM DO DIA 

*A2*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do artigo 

92° da Lei número 16/99 de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar as actas das reuniões de 10 

e de 20 do passado mês de Agosto, dispensando as suas leituras 

em virtude destas terem sido antecipadamente distribuídas a 

todos os membros da Câmara e que para efeitos do disposto no 

número 1 do artigo 91° do diploma atrás citado, as actas ora 

aprovadas, sejam afixadas no átrio do edifício dos Paços do 
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Município de Trancoso. ----------------------------------------------  

*A3*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 169 datado de 6 do corrente mês de Setembro e que 

apresenta os seguintes valores: --------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 107.250,53 €;  --------------------  

- Operações não Orçamentais: 383.704,94 €. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento ------------  

*A4*  Intervenções: Começou por usar da palavra, o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para perguntar com se encontravam 

as empreitadas dos saneamentos de Moreira de Rei e Esporões.  

O senhor Presidente da Câmara respondeu afirmando, que o 

saneamento de Moreira de Rei, embora com as limitações já 

conhecidas, será executado, estando a decorrer o saneamento 

em Esporões. ----------------------------------------------------------  

*A5*  O senhor vereador professor Amílcar Salvador perguntou ainda 

qual era o ponto da situação relativamente à construção dos 

caminhos florestais que estão em Plano e Orçamento. -----------  

O senhor Presidente da Câmara respondeu que os citados 

caminhos florestais tinham sido objecto de uma candidatura ao 

PRODER, tendo esta sido recente aprovada. ----------------------  

*A6*  Venda no Centro Grossista de Trancoso:  ------------------------  

A Câmara Municipal, tendo tido conhecimento que, no Centro 
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Grossista de Trancoso, é permitida a venda a não retalhistas, 

contrariando desta forma as disposições legais em vigor, 

deliberou exigir aos responsáveis pela gestão do referido 

Centro, o cumprimento escrupuloso da Lei, ou seja 

garantindo apenas o acesso ao citado espaço comercial aos 

comerciantes retalhistas.  --------------------------------------------  

Mais foi deliberado dar conhecimento desta deliberação à 

Associação Empresarial do #ordeste da Beira e ASAE. --------  

*A7*  Autorização para o Recrutamento Excepcional, tendo em 

vista a ocupação de 14 postos de trabalho, em regime de 

contrato de trabalho com termo resolutivo certo a tempo 

parcial, para leccionar as Actividades de Enriquecimento 

Curricular:  -----------------------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara propôs, nos termos do número 3 

do artigo 10º da Lei número 12-A/2010 de 30 de Junho, que a 

Câmara Municipal autorizasse o recrutamento excepcional  

referido em epígrafe, atendendo à necessidade de urgente 

contratação dos referidos professores de forma a que o próximo 

ano lectivo, ao nível do 1º ciclo, possa contar com as 

actividades de enriquecimento curricular o mais rápido 

possível.  ---------------------------------------------------------------  

Assim, atendendo à excepção consagrada na Lei relativamente à 

contratação dos professores que leccionam as actividades 
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curriculares, e considerando cumpridos os requisitos normais à 

abertura do urgente procedimento concursal, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar a proposta apresentada.  ----------  

*A8*  �ão abertura da opção de Ciências Económico-Sociais na 

Escola Secundária de Trancoso:  ----------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, tendo conhecimento para os 

alunos que se pretendiam inscrever no 10º ano na Escola 

Secundária de Trancoso, na opção de ciências económico-

sociais, estavam a ser encaminhadas para Escola Secundária da 

Sé, sita na cidade da Guarda, que dista 45 km da sede deste 

concelho, deliberou, aprovar, por unanimidade, um veemente 

protesto relativamente à não abertura em Trancoso de tal 

opção, no presente ano lectivo .  -------------------------------------  

Mais foi deliberado dar conhecimento desta tomada de 

posição à DREC e a sua Excelência a Senhora Ministra da 

Educação. -------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

ainda presente o requerimento número 635 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 18 do passado 

mês de Agosto, de Romeu do Nascimento Castro, residente em 

Montijo, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma moradia, sita em Lorija, Zabro, 
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inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1156 da freguesia 

de Moreira de Rei, uma vez que o mesmo foi construído antes 

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

Agosto de 1951. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A10*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 649 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 23 do passado mês de Agosto, de Maria Helena dos Santos 

Rito Simal, residente em Vale do Seixo, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

palhal, sito na Rua do Outão, em Vale do Seixo, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 144 da freguesia de Vale do 

Seixo, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada em 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A11*  Seguidamente, foi ainda presente o requerimento número 650 

da Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara 

em 23 do passado mês de Agosto, de Maria Helena dos Santos 

Rito Simal, residente em Vale do Seixo, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de um 

palhal, sito na Rua do Outão, em Vale do Seixo, inscrito na 
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matriz predial urbana sob o artigo 172 da freguesia de Vale do 

Seixo, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada em 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A12*  Oferta de Material: Em seguida foi presente o requerimento 

número 2667 da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 

do passado mês de Julho, do Município da Guarda a solicitar a  

cedência, a título gratuito, de um exemplar da edição ‘Forais de 

Trancoso’ que será incluída uma recensão na próxima edição da 

revista cultural Praça Velha. ----------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: ‘Efectuar a doação graciosa à requerente. À reunião 

para ratificação’.  -----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar a oferta de 1 

exemplar para o Município da Guarda. ---------------------------  

*A13*  Transportes Escolares: Em seguida foi presente informação 

dando conta que das propostas solicitadas para a realização de 

transporte escolar de vários alunos, para os percursos: ----------  

Percurso número 1: Quinta do Pinheiro para Aldeia Nova – 

1 aluno; --------------------------------------------------------  

Percurso número 2: Aldeia de Santo Inácio para Trancoso 

– 3 alunos. -----------------------------------------------------  
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Apenas houve um concorrente, sendo para o Percurso número. 

1, pelo preço diário de 15 euros. ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o Percurso número 

1 ao concorrente à empresa Germano Bento Santos pelo valor 

de 15 euros por dia. --------------------------------------------------  

*A14*  Em seguida, foi presente o ofício 2933 que deu entrada nesta 

Câmara em 31 do passado mês de Agosto, de Fernando Carlos 

Lopes Tiago, a solicitar na qualidade de encarregado de 

educação de Nuno Daniel Gonçalves Tiago, a frequentar a 

Escola Secundária de Trancoso, a solicitar ajuda monetária de 

60 euros por mês, para garantir a deslocação diária por motivo 

de não haver qualquer rede de transporte que faça a ligação aos 

Vilares. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou propor 40 euros como subsídio 

a atribuir no âmbito dos transportes particulares. --------------  

*A15*  Em seguida, foi ainda presente o ofício 2938 que deu entrada 

nesta Câmara em 31 do passado mês de Agosto, de Emília da 

Silva Abílio, a solicitar na qualidade de encarregada de 

educação de David Abílio dos Santos Rebelo ajuda monetária 

para deslocação desde a Granja até Ervas Tenras, onde terá o 

transporte escolar para a Escola Secundária com 3º Ciclo de 

Pinhel. -----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manter o montante de 50 euros 
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por mês como subsídio ao transporte escolar referido e 

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

*A16*  Resíduos Sólidos Urbanos:  Seguidamente, foi presente o 

requerimento número 2889 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 25 do passado mês de Agosto, de Carminda da 

Anunciação Santos, residente em Trancoso, a solicitar a  

retirada da tarifa de RSU de uma casa de habitação de que é 

proprietária, sita em Benvende, por estar desabitada. ------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar que o caso não se 

enquadra na isenção prevista no Regulamento, pois que todo 

o artigo urbano que tenha contador de água deve pagar a taxa 

de RSU´s. --------------------------------------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

Dia:  --------------------------------------------------------------------  

*A17*  Imóvel para Recriação da Oficina do Sapateiro Bandarra: 

Na sequência da deliberação de 17 de Novembro de 2009, foi 

outorgado contrato promessa de compra e venda, com os 

proprietários do imóvel descrito na citada deliberação, onde foi 

previsto que o valor do mesmo seria pago em diversas 

prestações mensais. ---------------------------------------------------  
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Assim, concluído o pagamento do montante acordado, a 

Câmara Municipal deliberou dar poderes ao senhor 

Presidente da Câmara para outorgar a escritura de compra e 

venda do prédio urbano, inscrito na respectiva matriz predial 

urbana sob o artigo 490 da freguesia de São Pedro e registado 

sob o número 00567 na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso, propriedade de Maria Lucinda Marques Alexandre 

Duarte Fonseca e João Duarte Fonseca, casados, residentes 

em Trancoso. ----------------------------------------------------------  

*A18*  Apoio em Processos Judiciais dos Eleitos Locais: De seguida, 

foi presente o ofício número 2969 da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 2 do corrente mês de Setembro, da 

Direcção de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração 

Local da CCDR Centro, a dar conta que do teor da informação 

elaborada constituem encargos a suportar pela autarquias 

respectivas as despesas provenientes de processos judiciais em 

que os eleitos locais sejam parte, desde que tais processos 

tenham tido como causa o exercício das respectivas funções e 

não se prove dolo ou negligência por parte dos eleitos. ----------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento dos 

honorários face ao parecer da CCDRC, não tendo estado 

presente nem participado na votação o senhor Presidente da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------  
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*A19*  Acordo de Colaboração para o Programa das Actividades de 

Enriquecimento Curricular do 1 CEB para o ano lectivo 

2010/2011: Em seguida foi presente o Acordo de Colaboração 

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

---------------------‘Acordo de Colaboração ------------------------  

Entre -------------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso, pessoa colectiva nº 501143726, 

representado pelo seu Vice-Presidente, António Manuel 

Santiago Oliveira da Silva -------------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

O Agrupamento de Escolas de Trancoso, pessoa colectiva nº 

600075370, representado pelo Presidente da Comissão 

Administrativa Provisória, Carlos Jorge Delgado Pereira ------  

É celebrado o presente Acordo de Colaboração que se rege 

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

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

O objecto do presente Protocolo de Colaboração visa definir a 

colaboração entre as entidades outorgantes, tendo em vista a 

implementação do Programa das Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1º CEB para o ano lectivo 2010-

2011, de acordo com o disposto no Despacho nº 14460/2008 (2ª 

Série), de 26 de Maio, de Sua Excelência a Senhora Ministra 

da Educação. ----------------------------------------------------------  
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-------------------------------2ª Cláusula -----------------------------  

Os outorgantes do presente protocolo de Colaboração 

estabelecem que a entidade promotora do referido programa é 

o Município de Trancoso. --------------------------------------------  

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

Para efeitos do presente protocolo, são consideradas 

Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, as seguintes: ----------------------------------------  

a) Apoio ao estudo; ----------------------------------------------  

b) Ensino de inglês para os primeiros, segundos, terceiros 

e quartos anos de escolaridade; ---------------------------  

c) Educação física e desportiva; -------------------------------  

d) Educação musical; -------------------------------------------  

e) Educação artística. -------------------------------------------  

-------------------------------4ª Cláusula -----------------------------  

O Município de Trancoso procederá à gestão financeira do 

apoio a conceder pelo Ministério da Educação, no âmbito do 

referido programa e assegurará a organização e funcionamento 

dos transportes de alunos, necessários para a sua 

exequibilidade. --------------------------------------------------------  

-------------------------------5ª Cláusula -----------------------------  

O Município de Trancoso providenciará a contratação de 

professores, em regime de contrato individual de trabalho, 
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considerados necessários, pelo Agrupamento de Escola 

existente no concelho, para a implementação do presente 

Acordo de Colaboração. ---------------------------------------------  

-------------------------------6ª Cláusula -----------------------------  

Os docentes a contratar pela Entidade Promotora, para efeitos 

da implementação deste programa, serão admitidos com base 

nas habilitações constantes do regulamento de acesso ao 

financiamento do programa das actividades de enriquecimento 

curricular no 1º ciclo do ensino básico, anexo ao Despacho nº 

14460/2008 de 26 de Maio de Sua Excelência a Senhora 

Ministra da Educação. -----------------------------------------------  

-------------------------------7ª Cláusula -----------------------------  

Ao Agrupamento de Escola de Trancoso, compete 

nomeadamente: --------------------------------------------------------  

a) Disponibilizar todo o apoio pedagógico e 

administrativo e a ligação dessas actividades extra-

curriculares, com os professores das respectivas 

escolas; --------------------------------------------------------  

b) Assegurar os serviços de limpeza e acompanhamento 

dos alunos no recreio; ---------------------------------------  

c) Articular o funcionamento das aulas de inglês e outras 

actividades de enriquecimento curricular, com o 

estabelecimento de ensino onde funcionarem as 



 
 

Acta  n . º    18  /  2010 .    Reunião  de    07 -09 -2010  

 

actividades lectivas;------------------------------------------  

d) Promover a divulgação do programa junto dos pais, 

através dos docentes do 1º CEB; ---------------------------  

e) Efectuar a coordenação pedagógica de todo o processo 

e contribuir para o bom funcionamento. -------------------  

-------------------------------8ª Cláusula -----------------------------  

Os elementos que respeitam ao funcionamento e planificação 

das actividades de enriquecimento curricular para o 1º CEB 

constam dos anexos ao presente acordo de colaboração. --------  

-------------------------------9ª Cláusula -----------------------------  

Os signatários do presente protocolo acordam solicitar ao 

Ministério da Educação o apoio financeiro de noventa mil,  

trinta e sete euros e cinquenta cêntimos, correspondentes a 343 

alunos, a 262,50 € cada, conforme o disposto na alínea a) do 

artigo 3º do Regulamento de Acesso ao Financiamento do 

Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico, Anexo ao Despacho nº 

14460/2008 de 26 Maio de Sua Excelência a Senhora Ministra 

da Educação. ----------------------------------------------------------  

Trancoso, 3 de Setembro de 2010. ----------------------------------  

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Trancoso: (António 

Manuel Santiago Oliveira da Silva) --------------------------------  

O Presidente da Comissão Administrativa Provisória do 
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Agrupamento de Escolas de Trancoso: (Carlos Jorge Delgado 

Pereira). ---------------------------------------------------------------  

----------------Agrupamento de Escolas de Trancoso --------------  

-------------Actividades de Enriquecimento Curricular -----------  

Tota l  do  
Tempos 

Lec tivos  

Horas 

Lec tivas  

Superv isão 

Pedagógica  

Tota l  de 

Horas  

Pro fessor de Inglês  10 7H30 1H00 8H30 

Pro fessor de Educação Musica l  10 7H30 1H00 8H30 

Pro fessor de Educação Fís ica  10 7H30 1H00 8H30 

Pro fessor de Educação Art í st ica  10 7H30 1H00 8H30 

Total dos professores a disponibilizar pelo Município: ----------  

Professores de Inglês – 4 ---------------------------------------  

Professores de Educação Musical – 4 ------------------------  

Professores de Educação Física – 4 --------------------------  

Professores de Educação Artística – 4’-----------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o Acordo de 

Colaboração nos seus exactos termos.-----------------------------  

*A20*  Protocolos no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação do 1º CEB:  ----------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, no âmbito do Programa 

referido em epígrafe, reconhecendo assim a necessidade de 

apoiar os alunos do Agrupamento de Escolas de Trancoso, 

que utilizam as respectivas cantinas escolares, deliberou, 

mediante protocolo, conceder ao referido Agrupamento um 

apoio financeiro, em função dos escalões em que se 
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encontram os alunos, apoio este que vigorará para o ano 

lectivo 2010/2011. ----------------------------------------------------  

O referido apoio será concretizado, transferindo para o citado 

Agrupamento, o montante por cada refeição servida, de 1.68 

euros para os alunos do escalão A, 0.95 euros para os alunos 

do escalão B e 0.22 para os alunos não subsidiados. ------------  

Ainda no âmbito do Programa referido em epígrafe, a Câmara 

Municipal, deliberou, comparticipar financeiramente as 

instituições envolvidas na sua concretização e que são: a Liga 

dos Amigos de Palhais, a Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso nas escolas de Freches e Cogula e Liga dos 

Melhoramentos do Reboleiro. --------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal deliberou transferir para a Santa 

Casa da Misericórdia de Trancoso – escola de Freches, Liga 

de Amigos da Freguesia de Palhais e Liga de Melhoramentos 

da Freguesia do Reboleiro, por cada refeição servida, o 

montante de 3 euros para os alunos do escalão A, 2.27 euros 

para os alunos do escalão B e 1.54 euros para os alunos não 

subsidiados.  ----------------------------------------------------------  

Relativamente à escola da Cogula, a Câmara Municipal 

deliberou transferir para a Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso, a importância de 1,32 euros por aluno, respeitante 

ao transporte. ---------------------------------------------------------  
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*A21*  Protocolos no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação do Pré-Escolar:  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos da legislação em 

vigor e mediante protocolo, proceder à transferência de todos 

os montantes recebidos da DREC, relativo ao ano lectivo de 

2010/2011, assim descriminados: ----------------------------------  

_ Santa Casa da Misericórdia – Cogula – 17 crianças 

(prolongamento de horário); -------------------------------  

- Santa Casa da Misericórdia – Freches – 5 crianças 

(almoço + prolongamento de horário); --------------------  

- Santa Casa da Misericórdia – Torre do Terrenho – 5 

crianças (prolongamento de horário); --------------------  

- Santa Casa da Misericórdia – Tamanhos – 6 crianças 

(almoço + prolongamento de horário); --------------------  

- Santa Casa da Misericórdia – Póvoa do Concelho – 4 

crianças (prolongamento de horário); --------------------  

- Centro Social e Paroquial de Vila Franca das #aves – 

28 crianças (almoço + prolongamento de horário); -----  

- Centro Social e Paroquial de Trancoso – 40 crianças 

(prolongamento de horário); -------------------------------  

- Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais – 10 crianças 

(almoço + prolongamento de horário); --------------------  

- Liga de Melhoramentos da Freguesia do Reboleiro – 9 
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crianças (almoço + prolongamento de horário); ---------  

- Centro Cultural e Recreativo de Rio de Mel – 9 crianças 

(almoço); ------------------------------------------------------  

- Freguesia de Castanheira – 6 crianças (prolongamento 

de horário); ---------------------------------------------------  

- TEGEC, EEM – 22 crianças (prolongamento de 

horário). -------------------------------------------------------  

*A22*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das �aves - Auto de Medição número 8: Em seguida, 

foi presente informação prestada pela Divisão de Obras 

Municipais e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o 

auto em epígrafe, elaborado pela firma Cipriano Pereira 

Carvalho & Filhos, Limitada, está em conformidade com os 

trabalhos executados, no valor de 33.754,79 euros. --------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  

*A23*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

minuta para efeitos de executoriedade imediata. ------------------  

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

outro modo de votação. ----------------------------------------------  
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*A25*  Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

Presidente da Câmara declara encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

Administrativa que a redigi.  -----------------------------------------  

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 

 

 


