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ACTA DA REU$IÃO ORDI$ÁRIA DA 

CÂMARA MU$ICIPAL DE TRA$COSO 

REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2011.  

*A1*  Aos 14 dias do mês de Setembro 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 e António Nascimento. --  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

da senhora vereadora doutora Ivone Mouco. ----------------------  

*A3*  Às 10,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A$TES DA ORDEM DO DIA 

*A4*  Aprovação e Publicidade da Acta:  --------------------------------  

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, com a abstenção dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, pelo facto de não terem 

estado presentes, a acta respeitante à reunião de Câmara de 7 

do passado mês de Julho, tendo sido deliberado aprovar por 
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unanimidade, as actas das reuniões de 13 do passado mês de 

Julho e de 10 de Agosto passado, 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. ----------------------------------------------  

*A5*  Disponibilidades de Tesouraria:  ----------------------------------  

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 1175 datado de 13 do corrente mês de Setembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 18.067,76 €; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 282.082,83 €. ----------------  

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

*A6*  Intervenções: Seguidamente, tomou a palavra o senhor 

vereador António Nascimento, tendo chamado à atenção para a 

necessidade de ser feito um balanço e uma avaliação sobre a 

forma como decorreu a última Feira de São Bartolomeu. --------  

De facto, acrescentou, é opinião generalizada que a Feira não 

correu bem, isto à semelhança do que vem acontecendo nos 

últimos anos. ----------------------------------------------------------  

Referiu ainda que existem, nesta Feira, factores que 

condicionam e que necessitam eventualmente de ser revistos, 
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como exemplo o seu formato, a própria dispersão do mercado, 

etc..  ---------------------------------------------------------------------  

Assim, acrescentou, considerou importante promover uma 

discussão na AeneBeira e Assembleia Municipal, sobre o tema 

da Feira de São Bartolomeu e os desafios para o futuro, 

lançando ideias e debatendo opiniões, que permitam repensar 

um evento, que é reconhecidamente um veículo de promoção e 

divulgação de Trancoso, desde há muito tempo e que importa 

manter. -----------------------------------------------------------------  

*A7*  Reforço do Apoio Concedido à Fabrica da Igreja Paroquial 

de Santa Maria, no âmbito da realização da Festa de $ossa 

Senhora da Fresta: --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal,  na sequência da deliberação do passado 

dia 10 de Agosto, em que apoiou a Fábrica referida em 

epígrafe, tendo em vista a realização da festa em honra de 

Nossa Senhora da Fresta, com um valor de 500 euros, deliberou 

reconhecer a insuficiência daquele apoio, fixando por isso um 

reforço de 500 euros, ao apoio já atribuído.  ----------------------  

*A8*  Apoio Financeiro ao Grupo Desportivo de Trancoso e 

Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das $aves 

e destinado à época desportiva 2011/2012:  ----------------------  

A Câmara Municipal, reconhecendo o papel relevante que as 

entidades referidas em epígrafe, desenvolvem em prol da 
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prática desportiva no concelho, em particular com as camadas 

mais jovens, bem como a necessidade de contenção a que todos 

os organismos públicos, se encontram sujeitos, deliberou 

atribuir ao Grupo Desportivo de Trancoso e à Associação 

Cultural e Desportiva de Vila Franca das +aves um apoio 

financeiro de, respectivamente de 40.000 euros e 25.000 euros 

destinados à concretização da época desportiva de 2011/2012, 

devendo ser outorgados os competentes contratos-programa de 

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

*A9*  Resolução Automática do Contrato-Promessa de Compra e 

Venda Respeitante à Aquisição do Edifício do Palácio Ducal 

e imóveis anexos:  ----------------------------------------------------  

Seguidamente o senhor Presidente da Câmara, informou os 

senhores vereadores que face ao estipulado no contrato-

programa referido em epígrafe, designadamente a sua cláusula 

número 4, e que respeita à resolução automática do mesmo 

contrato, e uma vez que a competente escritura não foi 

realizada até 30 de Julho, ocorreu, em consequência do mesmo 

clausulado, a resolução automática do mesmo contrato. ---------  

Assim, a Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento. --  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente, foi 

presente o requerimento número 501 da Secção de Obras 
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Particulares que deu entrada nesta Câmara em 18 do passado 

mês de Agosto, de Emília de Almeida Andrade, residente em 

Lisboa, na qualidade de proprietária, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita em alvandeira, em 

Vila Garcia, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 362 

da freguesia de Vila Garcia, 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 presente o requerimento número 505 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do passado mês de Agosto, de Maria da Luz Garcia,  

residente em Vale de Mouro, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização, sita em Vale de 

Mouro, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 165 da 

freguesia de Tamanhos, 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*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 506 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 
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19 do passado mês de Agosto, de Maria da Luz Garcia,  

residente em Vale de Mouro, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização, sita em Vale de 

Mouro, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 166 da 

freguesia de Tamanhos, 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. ----------------  

*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 508 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

19 do passado mês de Agosto, de Charlotte de Sousa Vieira dos 

Anjos, residente em Freches, na qualidade de compradora, a 

solicitar isenção de licença de utilização, sita em rua do 

calvário, em Reboleiro, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 416 da freguesia de Reboleiro, 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. ----------------  

*A14*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 526 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

25 do passado mês de Agosto, de Paulo Jorge Gonçalves 
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Rodrigues, residente em Amadora, na qualidade de proprietário, 

a solicitar isenção de licença de utilização, sita em Vila 

Novinha, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 512 da 

freguesia de Rio de Mel, 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. ----------------  

*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 548 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

5 do corrente mês de Setembro, de José Manuel Ferreira 

Pereira, residente em Tamanhos, a solicitar isenção de licença 

de utilização de uma habitação, sita na rua da ponte, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 289 da freguesia de Torres, 

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. ----------------  

*A16*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 557 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

9 do corrente mês de Setembro, de João Alberto dos Santos 

Gomes, residente em Estoril , na qualidade de proprietário, a 

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

artigo 209 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. ----------------  

*A17*  Estudo de Avaliação da Rede Rodoviária $acional no Douro 

Sul (IC26 - Lamego/Trancoso): Em seguida, foi presente o 

requerimento número 2254 da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 20 do passado mês de Julho, do Instituto de Infra-

Estruturas Rodoviárias, SA, com sede em Lisboa, a solicitar 

parecer sobre o relatório ambiental e o relatório de proposta de 

rede rodoviária referente ao assunto em epígrafe. ----------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara Municipal que no âmbito do 

disposto no artigo 7º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de 

Junho, a Câmara Municipal deverá emitir parecer sobre a 

Avaliação Ambiental Estratégica - Relatório Ambiental e 

Proposta de Rede Rodoviária. ---------------------------------------  

A proposta contempla três cenários A, B e C, os quais são 

caracterizados da seguinte maneira: --------------------------------  

-Cenário A - corresponde à não intervenção, ou seja, 

manter a actual situação;-------------------------------------  
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-Cenário B - corresponde à construção de uma nova 

estrada, com uma única faixa de rodagem com uma via 

de trânsito em cada sentido (e via suplementar para 

veículos lentos onde necessário) e nós de ligação 

nivelados; ------------------------------------------------------  

-Cenário C - corresponde à construção de uma nova 

estrada, com uma única faixa de rodagem com uma via 

de trânsito em cada sentido (e via suplementar para 

veículos lentos onde necessário) e nós de ligação 

desnivelados. --------------------------------------------------  

O Cenário A apresenta uma variante a Trancoso, passando a 

Norte do Mercado de Gado e entroncando na Nacional nº 102 

na Cruz da Galega. ---------------------------------------------------  

Analisando os cenários propostos, conclui-se: --------------------  

-O Cenário A com a manutenção das características actuais 

da estrada representa uma restrição e agravamento, a 

prazo, das actuais condições de mobilidades e 

acessibilidade da região servida. Representa um maior 

volume de tráfego, implicando um aumento de ruído e 

emissões de gases; --------------------------------------------  

-O Cenário B permite uma melhoria da acessibilidade à 

rede concelhia e à rede estruturante. Ao nível de 

Factores Críticos para a Decisão há impactes negativos 
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no que se refere à Paisagem, Recursos Naturais e 

Culturais. Os custos de Construção são inferiores ao 

Cenário C; -----------------------------------------------------  

-O Cenário C além de permitir uma melhoria nas 

acessibilidades, conduz ainda a uma captação de tráfego 

adicional, alargando assim a área de influência de 

impactes expectáveis e beneficiando as populações 

locais, acrescendo ainda os benefícios em níveis de 

segurança. Ao nível de Factores Críticos para a Decisão 

há impactes mais negativos do que o Cenário B, no que 

se refere à Paisagem, Recursos Naturais e Culturais, uma 

vez que apresenta maior movimentação de terras. --------  

Este cenário é o mais caro e ao nível ambiental é o mais 

desfavorável. ----------------------------------------------------------  

Assim sendo, parece-me que o Cenário mais favorável será o 

Cenário B. -------------------------------------------------------------  

Regista-se ainda que no âmbito do processo de revisão do Plano 

Director Municipal,  deverá ser tido em conta a actual proposta, 

prevendo-se um corredor de protecção ao eventual novo 

traçado. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou seguir a informação dos 

Serviços Técnicos informando o I+IR. ----------------------------  

*A18*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Em seguida, foi 
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presente uma Certidão expedida pelo Secção de Obras 

Particulares onde certifica que, de harmonia com despacho 

exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o número 

544, na Secção de Obras Particulares, apresentado por Jaime da 

Silva Costa, residente na rua Castelo de Vide, 19, freguesia de 

São Pedro, Concelho de Trancoso, que o prédio urbano sito em 

Courelas, freguesia de São Pedro, Concelho de Trancoso,  

inscrito sob o artigo matricial número 1490, está isento de 

licença de utilização, uma vez que, o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número 38.382, de 7 

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

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A19*  Em seguida, foi presente uma Certidão expedida pelo Secção de 

Obras Particulares onde certifica que, de harmonia com 

despacho exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o 

número 556, no Sector de Obras Particulares e Loteamentos, 

apresentado por José Agostinho dos Santos Gouveia, residente 

na rua do Távora, 3 R/C Dtº, freguesia de Santa Maria, 

Concelho de Trancoso, que o prédio urbano sito na Quinta da 

Borrega, freguesia de Rio de Mel, Concelho de Trancoso, 

inscrito sob o artigo matricial número 506, está isento de 

licença de utilização, uma vez que, o mesmo foi construído 

antes da entrada em vigor ao Decreto - Lei número 38.382, de 7 
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de Agosto de 1951. ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A20*  Apoio para Realização de Seminário: Em seguida, foi 

presente informação do senhor adjunto a dar conta que o núcleo 

de estudantes de Administração Público-Privada da Faculdade 

de Direito propõe-se realizar nos próximos dias 9, 10 e 11 de 

Setembro de 2011, em Trancoso, um seminário subordinado ao 

tema "Administração Publico-Privada". ----------------------------  

Neste sentido o referido núcleo de estudantes solicitou, á  

Câmara Municipal de Trancoso, apoio para o alojamento de 

trinta jovens, 18 homens e 12 mulheres. ---------------------------  

Assim, propõe-se que os estudantes em causa sejam alojados na 

Residência de Estudantes de Trancoso. ----------------------------  

Foi solicitado preço à empresa TEGEC - Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer E.M., gestora da 

Residência de Estudantes de Trancoso. ----------------------------  

O custo estimado é o seguinte: Dormidas - 600,00€. -------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

‘Adjudique-se à empresa Trancoso Eventos, contratação in 

house, pelo preço de 600 euros’.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  

*A21*  Transportes Escolares - Subsídio:  Em seguida, foi presente o 

ofício 2134 que deu entrada nesta Câmara em 14 do passado 
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mês de Julho, de Fernando Carlos Lopes Tiago, residente em 

Maçal da Ribeira 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 

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

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

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

Os serviços informaram que no ano lectivo anterior foi pago a 

importância de 40 euros por mês. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir 40 euros por mês, a 

título de subsídio destinado ao transporte no presente ano 

lectivo. -----------------------------------------------------------------  

*A22*  Em seguida, foi presente o ofício 2181 que deu entrada nesta 

Câmara em 18 do passado mês de Julho, de Ângela Maria Belo 

dos Santos, residente em Quinta da Tapadinha, em Torres a 

solicitar na qualidade de encarregado de educação de Rafael 

Manuel dos Santos Garcia para Freches e de André José dos 

Santos Garcia para Tamanhos, a solicitar ajuda monetária de 

6,50 euros por dia, para garantir a deslocação diária por motivo 

de não haver qualquer transporte escolar. -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir 6,50 euros por dia, 

como subsídio destinado ao transporte no presente ano 

lectivo. -----------------------------------------------------------------  
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*A23*  Em seguida, foi ainda presente o ofício 2817 que deu entrada 

nesta Câmara em 1 do corrente mês de Setembro, de Emília da 

Silva Abílio, residente em Quinta dos Vais, em Granja a 

solicitar na qualidade de encarregada de educação de Sandrina 

Abílio dos Santos Rebelo ajuda monetária para deslocação até 

Ervas Tenras, onde terá o transporte escolar para a Escola 

Secundária de Pinhel. ------------------------------------------------  

Os serviços informaram que no ano lectivo anterior foi pago a 

importância de 50 euros por mês. -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir 50 euros por mês de 

harmonia com o que foi pago no ano passado, a atribuir em 

forma de subsídio para o presente ano lectivo. ------------------  

*A24*  Em seguida, foi ainda presente o ofício 2818 que deu entrada 

nesta Câmara em 1 do corrente mês de Setembro, de Ana Paula 

Estêvão Monteiro, residente em Póvoa do Concelho a solicitar 

na qualidade de encarregada de educação de Vera Monteiro 

Martins ajuda monetária para deslocação até Vila Franca das 

Naves, onde terá o transporte escolar para a Escola Secundária 

de Pinhel. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou atribuir 20 euros por mês de a 

título de subsídio para o transporte no presente ano lectivo. --  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 
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19º do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A25*  Empreitada de Obras Públicas para a Concretização de um 

Programa de Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Trancoso, que inclui a Construção do Centro de 

Interpretação Isaac Cardoso e a Remodelação da Iluminação 

Pública dentro da Zona de Muralha do Centro Histórico, 

classificado como Aldeia Histórica - Auto de Levantamento 

da Suspensão dos Trabalhos:  Em seguida, foi presente o Auto 

de Levantamento da Suspensão dos Trabalhos, referente à obra 

referida em epígrafe, a dar conta que tendo verificado que os 

motivos que levaram à suspensão dos trabalhos já se encontram 

ultrapassadas, estando reunidas as condições que permitem o 

seu normal desenvolvimento, pelo que acordam que a suspensão 

dos trabalhos deve ser levantada, podendo-se iniciar os 

trabalhos. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto de 

levantamento da suspensão. ----------------------------------------  

*A26*  Apoio na Aquisição dos Livros Escolares: Atendendo à 

responsabilidade que nos termos da Lei, cabe aos Municípios, 

ao nível da acção social escolar, no âmbito do 1º. Ciclo, a 

Câmara Municipal, à semelhança do ano anterior, deliberou 
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atribuir aos pais ou encarregados de educação dos alunos 

carenciados, escalões A e B, do 1º. Ciclo, um apoio na 

aquisição dos livros escolares obrigatórios, com excepção dos 

livros das fichas.  -----------------------------------------------------  

Assim, para os alunos do escalão A, aquele apoio será 

correspondente à totalidade do custo dos referidos livros, a 

comprovar mediante a apresentação da respectiva factura, 

sendo para os alunos do escalão B, aquele apoio de 50% do 

custo da aquisição dos citados manuais escolares, a 

comprovar nos termos acima referidos. ---------------------------  

Mais foi deliberado que, relativamente aos alunos residentes 

na freguesia de São Pedro e a frequentar o 1º ano do primeiro 

ciclo e incluídos no escalão B, o custo da aquisição dos 

respectivos livros escolares, será suportado pela Junta de 

Freguesia de São Pedro, conforme consenso estabelecido com 

o senhor Presidente da Junta de Freguesia em causa. ----------  

*A27*  Transportes Escolares: Em seguida foi presente informação do 

serviço de transportes escolares a dar conta que na sequência 

das medidas tomadas por este Município, nos anos lectivos 

anteriores, referente ao pagamento do transporte escolar, dos 

alunos que beneficiam no estabelecimento de ensino de escalão 

A e B., a solicitar definição para quais os critérios a adoptar no 

próximo ano lectivo, com este grupo de alunos. ------------------  
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A Câmara Municipal deliberou conceder a isenção de 

pagamento de transporte escolar aos alunos dos escalões A e 

B. -----------------------------------------------------------------------  

*A28*  Em seguida, foi presente o ofício 2205 que deu entrada nesta 

Câmara em 19 do passado mês de Julho, da CERCIG – Guarda, 

a solicitar a continuação do transporte de Marcelo Henrique S. 

Domingues, desde a Venda do Cepo e de Ricardo Nascimento, 

desde Freches para a Guarda, com início no dia 1 de Setembro.  

Na sequência foi presente o ofício 3051 que deu entrada nesta 

Câmara em 13 do corrente mês de Setembro, de Táxi Vieirinha, 

Limitada, com sede em Trancoso a apresentar proposta para 

realização do serviço de transporte a realizar à segunda-feira 

para a Guarda e à sexta-feira para a residência dos alunos, 

durante o ano lectivo de 2011/2012, pelo preço de 40 euros por 

dia. ---------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar pelo valor de 40 

euros por dia o referido transporte, com efeitos a partir do dia 

1 de Setembro. --------------------------------------------------------  

*A29*  Encontrando-se a frequentar o ensino pré-escolar no Jardim de 

Infância do Reboleiro, uma criança invisual e necessitando esta 

de se deslocar à ACAPO – Viseu, com alguma frequência, a 

Câmara Municipal, atendendo aos parcos recursos do 

respectivo agregado familiar, deliberou autorizar o referido 
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transporte .  -------------------------------------------------------------  

*A30*  Em seguida, foi presente o ofício 2969 que deu entrada nesta 

Câmara em 8 do corrente mês de Setembro, de Germano Bento 

Santos, com sede em Aldeia Nova a apresentar proposta para o 

transporte de um aluno da Quinta da Lavagem para Aldeia Nova 

e vice-versa, para seguir viagem através de autocarro para a 

escola de Trancoso, pelo valor de 16 euros por dia. --------------  

A Câmara Municipal deliberou adjudicar a proposta do 

senhor Germano Bento Santos. -------------------------------------  

*A31*  Pedido de Viatura: Em seguida, foi presente o ofício 3030 que 

deu entrada nesta Câmara em 13 do corrente mês de Setembro, 

da AeneBeira, com sede em Trancoso, a solicitar a cedência de 

uma viatura, para que, dia 17 do corrente mês de Setembro, um 

seu associado, Cervitra, Limitada, se possa deslocar, 

juntamente com os seus colaboradores e alguns clientes, num 

máximo de 14 pessoas, às instalações da Parmalat em Sintra. ---  

A Câmara Municipal deliberou por critério e regras fixadas 

no Município na regulamentação dos transportes, não é 

possível enquadrar e deferir positivamente este transporte. ---  

*A32*  Transporte de Atletas no âmbito da Época Desportiva 

2011/2012:  ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso, vem desde há vários anos, 

assegurando o transporte dos atletas do Grupo Desportivo de 



 
 

Acta  n . º    17  /  2011 .    Reunião  de    14 -09 -2011  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

Trancoso, Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das 

Naves e Associação Cultural e Recreativa de Trancoso, durante 

as respetivas épocas desportivas. -----------------------------------  

Assim, considerando fundamental assegurar aquele transporte, 

sob pena de inviabilizar a participação daqueles entidades nas 

provas desportivas em que estão inscritas, a Câmara Municipal 

deliberou continuar a assegurar o transporte dos referidos 

atletas, na época desportiva que agora se inicia, suportando 

naturalmente os custos daí decorrentes, designadamente as 

ajudas de custo dos motoristas .  ------------------------------------  

*A33*  Grua Abandonada:  Em seguida foi presente informação do 

Coordenador do SMPC a dar conta que se encontra abandonada, 

há vários anos, na Rua da Teja, urbanização da Quinta de Santa 

Maria, na Cidade de Trancoso, uma grua, conforme fotografias 

anexas. -----------------------------------------------------------------  

Além da agressão à paisagem a grua encontra-se em zona de 

estacionamento de veículos e é de fácil acesso a brincadeiras de 

crianças, com os consequentes risco daí resultantes. -------------  

Apesar dos contactos já estabelecidos não foi possível 

encontrar o proprietário da citada grua. ----------------------------  

Assim, sugere que, através duma empresa de sucata, a grua seja 

desmontada e retirada do local.  -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou fixar por Edital, o prazo de 30 
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dias, para retirada da grua sob pena da sua remoção. ----------  

*A34*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A35*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A36*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 12,00 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:  

 

 

 


