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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 

2011. ---------------------------------------------------  

*A1*  Aos 22 dias do mês de Fevereiro do ano 2011, nesta Cidade de 

Trancoso e sala das sessões dos Paços do Município, 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. ------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

Colocadas as Actas das reuniões de 12 e de 26 de Janeiro à 

discussão e votação, o senhor vereador professor Amílcar 

Salvador chamou à atenção para o facto de na Acta de 26 de 

Janeiro, ele e o senhor vereador António Nascimento se irem 

abster relativamente aos pontos discutidos e aprovados durante 

o período em que não estavam ainda presentes na reunião. ------  

A senhora vereadora doutora Ivone Mouco afirmou a propósito 

da discussão e votação das Actas referidas, que se iria abster 
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relativamente à Acta da reunião de 26 de Janeiro, uma vez que 

não esteve presente na mesma reunião. ----------------------------  

Assim, nos termos e para efeitos da alínea a) do número 4 do 

artigo 92º 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 maioria, aprovar as actas das reuniões de 12 e de 

26 do passado mês de Janeiro, nos termos e ressalvas 

apresentadas pelos senhores vereadores, 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 91º do diploma atrás citado, 

as actas ora aprovadas, sejam afixadas no átrio do edifício dos 

Paços do Município de Trancoso. -----------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 36 datado de 21 do corrente mês de Fevereiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 442.272,17 €; --------------------  

- Operações não Orçamentais: 386.005,19 €. ----------------  

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

*A5*  Intervenções: De seguida tomou a palavra o senhor Presidente 

da Câmara para informar os presentes que na próxima sexta-

feira, o senhor Secretário de Estado da Protecção Civil, irá 
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inaugurar a Feira do Fumeiro, pelas 17 horas. --------------------  

*A6*  Informou ainda que no próximo sábado, iria decorrer a 

inauguração do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Vila Franca das Naves, contando com a presença do senhor 

Ministro da Administração Interna. ---------------------------------  

*A7*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador doutor 

António Oliveira, tendo chamado à atenção para a necessidade 

de clarificar e regularizar a situação do estacionamento da 

Escola de Condução Auto Dinâmica, com sede na Avenida 

Fernando Pessoa, propondo para o efeito a colocação dos 

seguintes sinais de trânsito: -----------------------------------------  

“1 - Colocação de placa de proibição de estacionamento a 

viaturas pesadas de mercadorias no início da Avª 

Fernando Pessoa, de modo, a que tal proibição seja 

vigente ao longo de todo o arruamento; -------------------  

2 - Criação de uma área para estacionamento privativo 

para a Escola de Condução Auto Dinâmica, na Avª 

Fernando Pessoa, devendo a mesma possuir um 

comprimento de 30 metros, ser delimitada com a 

colocação de placa de início de zona de estacionamento 

privativo da referida entidade e terminada com 

colocação de placa de fim da mesma zona. ----------------  

A referida zona de estacionamento privativo da Escola de 
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Condução Auto Dinâmica deverá situar-se no lado 

direito da via, no sentido norte/sul e localizar-se 

exactamente em frente do edifício onde se encontra 

situada a referida empresa. .o interior da referida zona 

de estacionamento privativo, não serão marcados 

espaços para estacionamento individual de cada viatura.  

3 - Criação de uma área para estacionamento privativo da 

Escola de Condução Auto Dinâmica destinada a viaturas 

pesadas de instrução, com 18 metros de comprimento, 

sendo bastante a sua sinalização por placa vertical e a 

localizar na Travessa da Eras, com localização a 

determinar pelos serviços.” ---------------------------------  

Colocada a proposta à discussão e votação, foi a mesma 

aprovada, devendo os serviços proceder à sua implementação.  

ORDEM DO DIA 

*A8*  Actualização de Taxas:  Em seguida foi presente informação do 

Chefe de Divisão Administrativa a dar conta que o artigo 6º. do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças e 

outras receitas do Município de Trancoso e respectiva tabela 

que o integra, prevê que as referidas taxas e licenças sejam 

automaticamente actualizadas todos os anos, mediante a 

afixação do índice de preços ao consumidor publicado pelo 

Instituto Nacional de estatística. ------------------------------------  
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Assim, consultada a página oficial do Instituto, constatou-se 

que o valor apurado para aquela actualização é de 1.4% (ano de 

2010), conforme documento anexo, pelo que se solicita 

autorização para que os Serviços procedam em conformidade. 

A Câmara Municipal deliberou actualizar de acordo a 

informação nos seus exactos termos. ------------------------------  

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

ainda presente o requerimento número 85 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente 

mês de Fevereiro, de João Carlos Domingues Baltazar, 

residente em Cogula, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização de uma habitação, sita na Rua 

Suja, em Cogula, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

117 da freguesia de Cogula, 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 86 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de Fevereiro, de Manuel Domingos da Silva, 

residente em Vale do Seixo, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização de uma habitação, sita 
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em Vale do Seixo, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 310 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*  Pedido de Mudança de Uso: Em seguida, foi o presente 

requerimento de A. Lourenço & Filhos, Limitada, com sede em 

Trancoso, a solicitar a mudança de uso de um edifício 

implantado em terreno objecto de operação de destaque. --------  

A Câmara Municipal deliberou em face do destaque 

efectuado, deferir a viabilidade de mudança de uso, 

condicionado a: -------------------------------------------------------  

a)  Se for para ser aberto ao público, deve ser instruído 

com o projecto de arquitectura que cumpra as 

disposições legais e adeqúe a arquitectura de um 

armazém industrial à nova finalidade; -------------------  

b)  Se for para armazém distribuidor sem abertura ao 

público, não se verifica tal exigência. --------------------  

*A12*  Remodelação das Antigas Instalações do G.A.T. - Trancoso - 

Auto de Medição número 1: Em seguida, foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o auto em 
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epígrafe, elaborado pelo empreiteiro Imobiliária Trancosense, 

Limitada, está em conformidade com os trabalhos executados, 

no valor de 24.625 euros. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A13*  Reparação e Beneficiação da Piscina Coberta de Trancoso - 

Auto de Medição número 2: 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 Norinstelnor, Instalações 

Especiais, SA, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 67.401 euros.------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A14*  Arruamentos em Zabro - Auto de Medição número 1: 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 

António José Baraças, está em conformidade com os trabalhos 

executados, no valor de 88.017,4924.625 euros. ------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A15*  Arruamentos em Trancoso (Beco das Violetas) - Auto de 
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Medição número 1:  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 Gualdim Anciães Amado & Filhos, Limitada, está 

em conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

9.590 euros. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de medição, 

procedendo ao seu pagamento. -------------------------------------  

*A16*  Pavilhão de Eventos da Póvoa do Concelho: Em seguida, foi  

presente informação prestada pela Divisão de Obras Municipais 

e Serviços Urbanos desta Câmara, a dar conta que a empreitada 

foi consignada no dia 16-12-2009, sendo de 300 dias o prazo de 

execução. A pedido do adjudicatário, baseando-se em que a 

situação do pagamento dos autos de medição não estava 

regularizada, no dia 28-09-2010 a Câmara Municipal deliberou 

conceder uma prorrogação graciosa por um período de cinco 

meses. ------------------------------------------------------------------  

Assim o prazo para a finalização da empreitada foi dilatado até 

ao dia 11-03-2011. ----------------------------------------------------  

Os trabalhos da empreitada encontram-se praticamente 

paralisados desde a realização do Auto de Medição n°5, 

realizado no dia 30-09-2011. ----------------------------------------  

Solicita agora o adjudicatário uma nova prorrogação do prazo 
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de cinco meses, pelos mesmos motivos (o pagamento dos autos 

de medição efectuados não estão regularizados). -----------------  

O n°l, alínea b) do artigo n°366 do Decreto-Lei n°l8/2008 de 29 

de Janeiro (Código dos Contratos Públicos) refere: ".. . o 

empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execução 

dos trabalhos no seguinte caso: falta de pagamento de qualquer 

quantia devida nos termos do contrato, desde que tenha 

decorrido um mês sobre a data do respectivo vencimento". -----  

A Câmara Municipal deliberou prorrogar por mais 5 meses. --  

*A17*  Vistoria a Casa em Ruínas em Souto Maior: Em seguida foi 

presente a vistoria de acordo com o artigo n° 89, Decreto-Lei 

n.° 26/2010 de 30 de Março, conforme solicitação da Freguesia 

de Souto Maior através de Ofício n°02/2011 de 08 de Janeiro 

de 2011 e deliberação da Câmara Municipal de 12 de Janeiro de 

2011. -------------------------------------------------------------------  

---------------------------Auto de Vistoria ---------------------------  

Aos oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, os 

peritos Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, Engenheiro 

Civil, José Carlos Vale Fantasia Domingues, Engenheiro Civil, 

e João Manuel de Oliveira Agante Mano, engenheiro civil,  

nomeados pela Câmara Municipal deste município, procederam 

à vistoria do edifício localizado no centro da povoação de 

Souto Maior, nos termos do artigo n° 89 e do n°7 do artigo 
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n°90 do Decreto-Lei n.° 26/2010 de 30 de Março. ----------------  

A Junta de Freguesia não conseguiu identificar o proprietário. -  

O edifício é constituído por paredes exteriores de alvenaria de 

pedra, sendo o divisionamento interior em tabique. O edifício 

está em estado de ruína avançada, não existindo a maioria da 

cobertura da edificação, parte do interior e do alçado posterior, 

e encontrando-se o alçado principal, confinante com 

arruamento, em perigo de eminente derrocada.--------------------  

Assim sendo, os peritos, propõem a demolição do que resta 

presentemente do edifício. -------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder à demolição, 

precedida de Edital, comunicando-se à Junta de Freguesia e à 

G1R. -------------------------------------------------------------------  

*A18*  Vistoria a Casa em Risco de Ruína em Rio de Mel: Em 

seguida foi presente a vistoria de acordo com o artigo n° 89, 

Decreto-Lei n.° 26/2010 de 30 de Março, conforme solicitação 

do munícipe Adriano Cardoso Domingues apresentada a 04 de 

Outubro de 2010 e deliberação da Câmara Municipal de 12 de 

Janeiro de 2011. ------------------------------------------------------  

---------------------------Auto de Vistoria ---------------------------  

Aos dez dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, os peritos 

Victor Jorge Almeida Ribeiro da Silva, Engenheiro Civil,  José 

Carlos Vale Fantasia Domingues, Engenheiro Civil, e João 
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Manuel de Oliveira Agante Mano, engenheiro civil, nomeados 

pela Câmara Municipal deste município, procederam à vistoria 

do edifício localizado no centro da povoação de Rio de Mel, 

nos termos do artigo n° 89 e 90 do Decreto-Lei n.° 26/2010 de 

30 de Março. ----------------------------------------------------------  

A construção é constituída por paredes exteriores de alvenaria 

de pedra, sendo o divisionamento interior em tabique. O 

edifício ameaça ruína, encontrando-se o cunhal do alçado 

principal, confinante com arruamento, com o alçado lateral 

esquerdo, com rachas largas e na totalidade da espessura da 

parede, existindo o perigo de derrocada. ---------------------------  

Assim sendo, os peritos são de opinião de que o referido cunhal 

deverá ser composto, com a sua demolição e posterior 

reconstrução. Estes trabalhos implicam igualmente um pequeno 

arranjo na cobertura. Propõe-se que deve ser dado um prazo de 

seis meses para o proprietário realizar as obras necessárias à 

boa consolidação e conservação da construção. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder prazo de 6 meses 

para a reconstrução, notificando os proprietários para os 

efeitos. -----------------------------------------------------------------  

Dê-se conhecimento à Junta de Freguesia. -----------------------  

*A19*  Territórios do Côa – Associação de Desenvolvimento 

Regional:  Em seguida, foi presente o requerimento número 
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463, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do 

corrente mês de Fevereiro, da Associação referida em epígrafe, 

a solicitar o pagamento da quota anual e a comparticipação 

relativa ao quadrimestre 1. ------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a quota anual de 

1.500 euros, procedendo ao pagamento, bem como a 

comparticipação de 3.000 euros. -----------------------------------  

*A20*  Pedidos de Cedência de Transporte:  -----------------------------  

Em seguida foi presente o despacho relativos ao pedido de 

transporte que de seguida se transcreve: ---------------------------  

- Uma deslocação a Sequeira, em 12 de Janeiro, tendo o 

respectivo transporte sido efectuado pela empresa Viúva 

Carneiro e Filhos, Limitada, no valor de 200 euros. ------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o respectivo 

despacho. --------------------------------------------------------------  

*A21*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 

454, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do 

corrente mês de Fevereiro, da Amigos Clássicos de Trancoso a 

solicitar apoio para a execução de 160 troféus para o 4º 

Encontro de Clássicos ‘Cidade de Trancoso’, a decorrer no 

próximo dia 27. -------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adquirir 160 lembranças, 

tendo como máximo 500 euros, a que acresce o IVA para o 
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referido evento. -------------------------------------------------------  

*A22*  Em seguida, foi presente o requerimento da Associação Karate 

Shotokan Trancoso, a solicitar apoio para na aquisição de 

troféus e medalhas, para o 7º Campeonato Nacional da União 

de Dojos Karate Shotokan – UDKS, a realizar em 20 de Março.  

A Câmara Municipal deliberou adquirir troféus e medalhas 

até ao cabimento de 1.250 euros. ----------------------------------  

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: --------------------------------------------------------------------  

*A23*  Paragem de Comboios Intercidades em Vila Franca das 

#aves: Em seguida o senhor vereador doutor António Oliveira 

apresentou a proposta que se reproduz na íntegra: ----------------  

------------------------------“PROPOSTA ----------------------------  

Considerando que a abertura ao tráfego do primeiro troço do 

IP2 entre a A25 e o Chafariz do Vento proporcionou uma nova 

acessibilidade e centralidade a Vila Franca das .aves. ---------  

Considerando ainda, que com a abertura do referido troço, a 

estação de Vila Franca das .aves passou a ser a estação da 

linha da Beira Alta com melhor acessibilidade, de acesso mais 

rápido e situada, mais perto de um amplo conjunto de 
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concelhos: Trancoso, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, 

Meda, Vila .ova de Foz Côa, Moncorvo, Penedono e 

Sernancelhe. -----------------------------------------------------------  

Considerando por último, que a abertura dos restantes troços 

do IP2 só virá a aumentar a centralidade de Vila Franca das 

.aves e da sua estação ferroviária.  -------------------------------  

Proponho: -------------------------------------------------------------  

1 – Que seja solicitado à administração da CP a paragem de 

todos os comboios intercidades na estação de Vila Franca das 

.aves logo que se verifique a entrada em vigor dos horários de 

Verão. ------------------------------------------------------------------  

2 – Que seja solicitado à Associação de Municípios do Vale do 

Côa a tomada de posição de solidariedade com esta 

reivindicação, dado ser de todo o interesse para as populações 

da grande maioria dos municípios que a integram. ---------------  

3 – Que da solicitação a efectuar junto da administração da 

CP seja dado conhecimento ao Senhor Ministro das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações e pedido o seu 

envolvimento para que tal desiderato seja atingido, reflectindo 

assim as novas vias rodoviárias em construção.” ----------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta, por 

unanimidade, nos seus exactos termos. ---------------------------  

*A24*  Proposta de Regulamento da Estação Central Camionagem 
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de Trancoso - Aprovação de Taxas, Tarifas e Rendas:  --------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do artigo 39º da 

Lei número 53-F/2006, de 29 de Dezembro, aprovar as taxas, 

tarifas e rendas presentes do Capitulo IV do Regulamento 

para a Estação Central de Camionagem de Trancoso, que a 

seguir se reproduz: ---------------------------------------------------  

---------------------------CAPÍTULO IV -----------------------------  

--------------------------------Tarifas ---------------------------------  

-------------------------------Artigo 26º ------------------------------  

-----------------------Tarifas de utilização --------------------------  

1 — AT.E.G.E.C. -Trancoso Eventos, E.E.M., arrecadará as 

seguintes receitas: ---------------------------------------------------  

a) Pela utilização das instalações da ECCT e cais, por 

parte dos veículos referidos no nº. 1, do artigo 2º., será 

devida a tarifa mensal de € 25,00 (vinte e cinco euros) 

acrescidos I.V.A à taxa legal por viatura utilizadora; --  

b) Pelo direito de ocupação efectiva dos gabinetes a 

concessionar, será devida a renda mensal de € 100,00 

(cem euros); ---------------------------------------------------  

c) Pelo direito de ocupação efectiva de cada bilheteira, 

será devida uma renda mensal de € 50,00 (cinquenta 

euros); ---------------------------------------------------------  

d) Comissões devidas pela emissão dos bilhetes das 
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respectivas transportadoras assim como dos despachos, 

será devido 10% sobre o valor das mesmas; --------------  

e) Taxa pela ocupação de cais l,50€/dia (um euro e meio) 

acrescidos I.V.A à taxa legal; ------------------------------  

f) Taxa de publicidade, posteriormente a ser definida 

tendo em conta as suas características e dimensões. ----  

2 — As referidas tarifas serão automaticamente actualizadas, 

de acordo com a actualização da taxa de inflação anual, 

publicada pelo I1E assim como a actualização das rendas se 

regerá pela legislação que regula os contratos de 

arrendamento. --------------------------------------------------------  

-------------------------------Artigo 27º. -----------------------------  

----------------------Cobrança de taxas e rendas -------------------  

1 - O pagamento das tarifas previstas nas alienas a), d) e e) é 

efectuado na sede da T.E.G.E.C. -Trancoso Eventos, E.E.M, 

até ao dia 8 (oito) do mês a que respeita. -------------------------  

2 - 0 pagamento das rendas previstas nas alienas b) e c), é  

efectuado na sede da T.E.G.E.C. -Trancoso Eventos, E.E.M 

até ao dia 8 (oito) do mês a que respeita. -------------------------  

3 - As taxas e rendas não pagas no prazo indicado no número 

anterior serão debitadas no dia seguinte ao termo desse prazo, 

para efeitos de cobrança coerciva. ---------------------------------  

4 - 0 pagamento e cobrança das restantes tarifas efectuar -se -
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á nas condições referidas na legislação geral.  -------------------  

*A25*  Empreendimentos Turísticos: Em seguida, foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos desta Câmara, a dar conta que o novo regime 

jurídico de instalação, exploração e funcionamento de 

empreendimentos turísticos, regulado pelo Decreto lei n.° 

39/2008, de 7 de Março, pretende agilizar o licenciamento, 

simplificando os procedimentos, e diminuindo as tipologias no 

que respeita à classificação. -----------------------------------------  

O presente decreto lei aplica-se aos empreendimentos turísticos 

existentes, dispondo estes de um prazo de dois anos para se 

reconverterem nas tipologias e categorias agora estabelecidas. 

A reconversão da classificação é atribuída pelo Turismo de 

Portugal, I.P., ou pelas Câmaras Municipais, conforme os 

casos, após realização de auditoria de classificação, a pedido 

do interessado. Nada é mencionado quanto à composição da 

auditoria, julgo no entanto que a Câmara devia designar dois 

técnicos, um engenheiro e um arquitecto, os quais deveriam 

realizar a auditoria prevista no ponto 3. artigo 75.°, do decreto 

lei n.° 39/2008, de 7 de Março. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou designar o engenheiro Vítor, 

chefe de divisão e o arquitecto Tiago Castela para a referida 

comissão. --------------------------------------------------------------  
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*A26*  Reparação da E. M. Vila Franca das #aves – Limite do 

Concelho de Celorico da Beira:  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, nos termos do artigo 66º da 

Lei número 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações da 

Lei número 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar a delegação 

de competências na Junta de Freguesia de Vila Franca das 

1aves, com vista à reparação da EM Vila Franca das 1aves 

ao limite do concelho de Celorico da Beira, transferindo em 

consequência o respectivo valor previsto em orçamento, 

devendo ser celebrado protocolo. ----------------------------------  

Mais foi deliberado, sujeitar esta proposta à próxima 

Assembleia Municipal, de acordo com a legislação acima 

citada. ------------------------------------------------------------------  

*A27*  Informação Prévia: Em seguida, foi presente o requerimento 

número 100, da Secção de Obras Particulares que deu entrada 

nesta Câmara em 15 do corrente mês de Fevereiro, de 

AtrasdosBarrocos.com, Unipessoal, Limitada, com sede em 

Miguel Choco, a solicitar a informação prévia para uma 

actividade pecuária, sita no lugar de Tapada, em Miguel Choco.  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara que o requerente possui um 

estábulo, não licenciado há mais de 20 anos pelo que anterior à 

entrada em vigor do P.D.M., contíguo à sua habitação. ----------  
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Pretende informação de viabilidade para a legalização do seu 

uso e ampliação do mesmo. ------------------------------------------  

O requerente apresentou em anexo ao pedido os ofícios da 

C.C.D.R.C.-Guarda a autorizar a sua pretensão e da D.R.A.P.- 

Centro com cópia do título de exploração. -------------------------  

Da análise da planta de implantação verifica-se que o estábulo 

existente e a futura ampliação ficam a menos de 200 metros de 

habitações e equipamentos colectivos, contrariando o previsto 

no artigo 20° do P.D.M.. ---------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Dado o teor da informação nomeadamente no que 

concerne ao facto do estábulo já existir à mais de 20 anos e 

portanto anterior à entrada em vigor do PDM, defere-se o 

pedido favorável de informação prévia.  ---------------------------  

À reunião para ratificação.” ----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A28*  Isenção de Licença de Obras: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 84, da Secção de Obras Particulares que 

deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês de Fevereiro, 

da Liga de Melhoramentos da Freguesia de Reboleiro, a 

solicitar isenção de licença de obras para refazer um muro 

existente em granito. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder a isenção dado o 
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carácter social da IPSS em causa. ---------------------------------  

*A29*  Subsídios:  De seguida foi presente o requerimento número  

353 ,  da  Secre ta r ia  que  deu  en t r ada  nes t a  Câmara  em 1  do  

co r r en te  mês  de  Fevere i ro ,  da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves a solicitar 

ajuda financeira para liquidação das rendas do pavilhão do 

quartel referente a 2010, no valor de 7.140 euros. ----------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

7.140 euros, mediante protocolo para o pagamento das rendas 

de 2010. ----------------------------------------------------------------  

*A30*  Em seguida, foi presente o ofício 446, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês de Fevereiro, da 

Freguesia de Vila Franca das Naves a solicitar a atribuição de 

um apoio no valor de 15.000 euros, para a realização do corso 

de Carnaval/2011. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou reconhecer o orçamento de 

15.000 euros, com o qual se concorda, mas face à 

disponibilidade orçamental de momento, deliberou conceder 

um subsídio de 6.000 euros, mediante protocolo, podendo logo 

que possível ser actualizado a concessão de outro subsídio até 

aquele montante. -----------------------------------------------------  

*A31*  Em seguida, foi presente o ofício 614, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 22 do corrente mês de Fevereiro, da 
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ARA – Associação de Desenvolvimento, Estudo e Defesa do 

Património da Beira Interior a solicitar a atribuição de um 

apoio no valor de 2.860 euros, como custo de 50% da edição de 

10.000 exemplares do catálogo da exposição ‘Castelo de 

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

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

2.860 euros, mediante protocolo, para em parceria com a ARA 

para os efeitos pretendidos. -----------------------------------------  

*A32*  Prolongamento de Horário de Funcionamento: De seguida, 

foi presente o requerimento número  525  da  Secre ta r ia  que  

deu  en t r ada  nes ta  Câmara  em 16  do  co r ren te  mês  de  

Fevere i ro ,  de Alexandrina Maria dos Santos Cerveira Marques, 

a solicitar o alargamento de horário de funcionamento, para o 

dia 19 de Fevereiro, do estabelecimento Bar do Castelo, Café, 

Limitada, sito na Rua dos Cavaleiros, número 36, em Trancoso, 

até às 6 horas. ---------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: “Autorizado a título excepcional. À reunião para 

ratificação. Comunique-se à G.R.”  --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A33*  Parecer sobre Cursos da Escola Profissional Trancoso a 

Candidatar para o triénio 2010/2013:  Em seguida foi presente 

o requerimento número 616, da Secretaria, que deu entrada 
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nesta Câmara em 22 do corrente mês de Fevereiro, da Escola 

Profissional de Trancoso, a dar conta que pretendendo se 

candidatar ao Ministério da Educação os cursos profissionais 

de animador sociocultural, técnico de comunicação/marketing, 

relações públicas, de contabilidade, de informática e gestão, de 

instalações eléctricas e de manutenção industrial/mecatrónica 

automóvel solícita parecer sobre os cursos atrás referidos, para 

o triénio 2011/2014. --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou reconhecer a grande 

importância e relevância pública dos cursos a ministrar na 

Escola Profissional de Trancoso, confirmando a sua 

adequação à realidade sócio-económica da sua área de 

influência. -------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado reafirmar a enorme importância da 

Escola Profissional de Trancoso, como pólo estratégico e 

fundamental na dinâmica económica, social e cultural de toda 

a região. ---------------------------------------------------------------  

*A34*  Arrendamento de Espaço para Instalação Provisória de 

Feirantes:  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal encontra-se a proceder a Beneficiação do 

Campo da Feira, tendo para isso, sido retirados deste espaço, 

todos os feirantes. ----------------------------------------------------  

Assim, face à necessidade de instalar um conjunto significativo 
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de feirantes, enquanto se concluem as citadas obras, foi 

deliberado, para o efeito, outorgar contrato de arrendamento 

com a empresa Rosa & Cabral, Limitada, proprietário de um 

prédio rústico, localizado junto à Central de Transportes, por 

um período de 4 meses, sendo a renda mensal fixada em 750 

euros.  ------------------------------------------------------------------  

*A35*  Emissão de Parecer Prévio Favorável à Contratação, nos 

termos do número 4 do artigo 22º da Lei número 55-A/2010, 

de 31 de Dezembro e do artigo 6º do Decreto-Lei número 

201/2009, de 3 de Setembro:  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal, deliberou nos termos das disposições 

legais referidas em epígrafe, emitir parecer prévio favorável 

às seguintes contratações, com a renovação dos convites aos:  

-Arqueólogo João Lobão, com vista à elaboração de um 

estudo arqueológico do Campo da Feira; -----------------  

-Arqueólogo José Paulo Francisco, com vista à 

elaboração de um estudo arqueológico do Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso;-------------------------------  

-AJ1R, com vista à preparação da candidatura ao 

PRODER da Casa / Oficina do Bandarra; ----------------  

-ADSI, com vista à implementação de um balcão online a 

disponibilizar no Portal do Município, com a 

integração dos serviços online. -----------------------------  
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*A36*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

em minuta para efeitos de execução imediata. --------------------  

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

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

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

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 de Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  

 


