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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE TRANCOSO REALIZADA 

EM 9 DE DEZEMBRO DE 2015. ------------------  

*A1* Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2015, 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 Eduardo Pinto, 

Paulo Matias, Humberto Almeida, João Rodrigues, Augusto 

Rente e doutora Cristina Inocêncio. --------------------------------  

*A2* Às 14h30m, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

*A3* Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara começou por 

justificar a presença do senhor Humberto Cristóvão do 

Nascimento Almeida, afirmando que, através de carta entrada 

nos serviços do Município, em 30 do passado mês de novembro, 

a senhora vereadora Ivone Mouco, por motivos pessoais, havia 

apresentado a sua renúncia ao mandato e que, 

consequentemente, em conformidade com o previsto nos artigos 

59.º , 76.º  e 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

havia convocado o senhor Humberto Almeida, cidadão 

posicionado imediatamente a seguir, na ordem da lista de 

candidatos à Câmara Municipal de Trancoso pelo Partido 
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Socialista, para estar presente nesta reunião e para que pudesse, 

de imediato, substituir a senhora vereadora que renunciou ao 

cargo. ------------------------------------------------------------------  

De seguida, uma vez que o senhor Humberto Almeida se 

encontrava presente e após haver sido verificada a sua 

identidade e legitimidade para substituir a renunciante, foi, 

pelo senhor Presidente da Câmara, investido no mandato de 

vereador da Câmara Municipal de Trancoso, integrando o órgão 

executivo do Município e tendo, de imediato, iniciado as suas 

funções, passando a tomar parte nos trabalhos da presente 

reunião. ----------------------------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

Nos termos e para efeitos do número 2 do artigo 57º da Lei 

número 75/2013, de 12 de setembro, começou por ser submetida 

à discussão e votação a ata da reunião de 25 do passado mês de 

novembro, tendo sido dispensada a sua leitura, atendendo a que 

a mesma foi, antecipadamente, distribuída a todos os membros 

do executivo. ----------------------------------------------------------  

Tendo a mesma sido aprovada, por maioria, atendendo a que 

não participou na discussão e votação o senhor vereador 

Humberto Almeida, por não ter estado presente nessa reunião, 

foi, ainda, deliberado afixar a referida ata no átrio do edifício 
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dos Paços do Município de Trancoso e publicá-la no site do 

Municipio. -------------------------------------------------------------  

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

De seguida, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 

237, datado de 7 do corrente mês de dezembro e que apresenta 

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

- Operações Orçamentais: 876.634,92€; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 308.866,21€. -----------------  

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

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

Paulo Matias para, em nome de todos os membros do executivo 

eleitos pelo Partido Socialista, afirmar: ----------------------------  

‘Não podemos, neste momento, deixar de reconhecer a 

capacidade de trabalho e a atividade desenvolvida pela 

senhora doutora Ivone Mouco, enquanto vereadora da Câmara 

Municipal de Trancoso e, por outro lado, não podemos, 

também, deixar de dar as boas vindas ao senhor engenheiro 

Humberto Almeida, formulando votos de que a sua ação possa 

contribuir para o desenvolvimento do nosso concelho.’ ---------  

De seguida, interveio o senhor vereador João Rodrigues para 

dizer o seguinte: ------------------------------------------------------  

‘Os vereadores do PSD, ao tomarem conhecimento da decisão 

de renúncia da senhora doutora Ivone Mouco, querem deixar 
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um voto de louvor pelo trabalho que desenvolveu na Câmara 

Municipal e ao serviço do Município de Trancoso, bem como 

realçar o espírito de colaboração e lealdade que sempre teve 

para com todos. -------------------------------------------------------  

No seguimento da sua decisão, queremos desejar as boas 

vindas ao senhor vereador engenheiro Humberto Almeida, 

felicitando-o pela sua tomada de posse e desejando-lhe que, no 

exercício das suas novas funções, seja eficaz.’ -------------------  

*A7* Usando da palavra, o senhor Presidente da Câmara começou por 

formular um convite, dirigido aos senhores vereadores, no 

sentido de poderem estar presentes na feira de gado que, no 

próximo dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, irá ter lugar e 

poderem participar no almoço que ocorrerá pelas 12h30m. ------  

*A8* Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara informou que, 

muito possivelmente, havia necessidade de convocar uma 

reunião extraordinária da Câmara Municipal, para o dia 16 do 

corrente mês de dezembro, a fim de serem analisados alguns 

assuntos que carecem de ser submetidos à apreciação da 

Assembleia Municipal, na sua próxima sessão, nomeadamente a 

delimitação da área de regeneração urbana (ARU) e uma 

revisão orçamental.  ---------------------------------------------------  

*A9* Interveio, depois, o senhor vereador João Rodrigues para 

perguntar: --------------------------------------------------------------  
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‘Senhor Presidente, não há iluminação de natal, em Vila 

Franca das Naves?’ --------------------------------------------------  

Em resposta, o senhor Presidente da Câmara disse que 

compreendia e concordava que, efetivamente, a iluminação de 

natal, naquela localidade, é insuficiente, mas que as 

dificuldades financeiras só têm permitido que, faseadamente, 

sejam adquiridos equipamentos, propriedade do município, 

capazes de permitir uma melhor iluminação de natal. Concluiu, 

afirmando que, no próximo ano, a situação será melhorada e 

Vila Franca das Naves terá a iluminação de natal que merece. --  

ORDEM DO DIA 

*A10*  Informação relativa ao cálculo dos fundos disponíveis: De 

seguida, foi presente informação da divisão financeira a dar 

conta que, dando cumprimento ao disposto na Lei nº 8/2012, de 

21 de fevereiro, havia sido calculado o valor dos fundos 

disponíveis para o mês de dezembro de 2015, verificando-se 

que, tendo por base as disposições previstas na citada Lei, no 

Decreto – Lei nº 127/2012, de 21 de junho e no despacho do 

senhor Presidente da Câmara, datado de 7 de outubro último, 

existe, à presente data, um valor positivo para os mesmos, tal 

como consta do mapa que anexou, no valor de 271.152,64€.  ----  

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

Dispensa de licenças de utilização:  ------------------------------  
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*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 603 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

26 do passado mês de novembro, de Abel Afonso Sequeira 

Filho, residente em Vilares, na qualidade de proprietário, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita na rua do Adro, em Vilares, inscrita na matriz predial 

urbana sob o artigo 765, da União de Freguesias de Vilares e 

Carnicães, 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 da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A12*  Em seguida, foi presente o requerimento número 604 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 30 do 

passado mês de novembro, de Maria de Lourdes Cardoso 

Torres, residente em Feital, na qualidade de proprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização para uma habitação, 

sita em Feital, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

1112, da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e 

Feital, 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 da declaração da 

interessada, considerar isenta de licença de utilização. --------  
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*A13*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 615 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

3 do corrente mês de dezembro, de José António Castro Beirão, 

residente em Lisboa, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma garagem, sita na rua 

do Rossio, em Cogula, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 211, da Freguesia de Cogula, 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 da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  

*A14*  Em seguida, foi presente o requerimento número 616 da Secção 

de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 3 do 

corrente mês de dezembro, de José António Castro Beirão, 

residente em Lisboa, na qualidade de proprietário, a solicitar 

isenção de licença de utilização para uma habitação, sita na 

Estrada de Pinhel, em Vila Franca das Naves, inscrita na matriz 

predial urbana sob o artigo 522, da União de Freguesias de Vila 

Franca das Naves e Feital, 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 da declaração do 

interessado, considerar isenta de licença de utilização. --------  
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*A15*  Seguidamente, foi presente o requerimento número 617 da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

3 do corrente mês de dezembro, de Filipe José Martins dos 

Santos, residente em Vale de Mouro, na qualidade de 

comprador, a solicitar isenção de licença de utilização para uns 

arrumos, sitos em Vale de Mouro, inscritos na matriz predial 

urbana sob o artigo 561, da Freguesia de Tamanhos, uma vez 

que os mesmos foram construídos 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 isentos de licença de utilização. -------  

*A16*  Operações Urbanísticas: decisões tomadas no âmbito da 

delegação de competências, durante o mês de novembro: De 

seguida, foi presente informação da Divisão de Obras, 

Ambiente, Estruturas e Equipamento Urbano, a dar conta das 

operações urbanísticas realizadas, durante o passado mês de 

novembro, designadamente as que estão sujeitas a autorização 

de utilização, despachadas pelo senhor Vice-Presidente, no uso 

dos poderes delegados, ao abrigo do disposto no artigo 34º do 

Anexo I da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, que se reproduz 

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

‘Novembro -------------------------------------------------------------  

Autorizações de Utilização: --------------------------------------  
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Habitação, n .º 28 ,  em nome de Artur Manuel Lourenço 

Domingues, sita na Estrada Nacional n.º 102, na 

freguesia de Valdujo;  ----------------------------------------  

Estabelecimento de Restauração / Bebidas, n. º 29 , em 

nome de Primavera Surpresa, Limitada, sito na Zona 

Industrial de Trancoso, n.º 43, na União de Freguesias 

de Trancoso e Souto Maior;  ---------------------------------  

Habitação, n. º 30,  em nome de Imobiliária Trancosense, 

Limitada, sita no loteamento Fonte da Vide, na União de 

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

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° 75/2013, de 12 de setembro e, entretanto, 

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

*A17*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada ‘Requalificação do 

Palácio Ducal – 1.ª fase’: Seguidamente, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 
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10.000€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 10.000€. --------------------------------------------  

*A18*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 2, respeitante à empreitada ‘Arruamentos em 

Esporões’:  De seguida, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 11.191,30€, a 

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

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 11.191,30€. -----------------------------------------  

*A19*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada ‘Requalificação da 

Estrada do Freixial (EM 595)’: Seguidamente, foi presente 

informação do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

107.239,58€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------  



 
 

Ata  n . º    2 5  /  2 01 5 .    Reuniã o  de    09 -1 2 -2 0 1 5 

 

Câ ma ra  Munic ipa l  de  Tra n co so  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 107.239,58€. ---------------------------------------  

*A20*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada ‘Grande 

Reparação na Av.ª Costa Lima (muro de suporte)’:  De 

seguida, foi presente informação do setor de acompanhamento e 

fiscalização de obras municipais, a dar conta que o auto de 

medição está em conformidade com os trabalhos realizados em 

obra e com os preços unitários registados na proposta, 

importando no valor de 6.450€, a que acresce o IVA à taxa 

legal em vigor. --------------------------------------------------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 6.450€. ----------------------------------------------  

*A21*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada ‘Arruamentos em 

Aldeia Velha’: Seguidamente, foi presente informação do setor 

de acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 9.400€, a que 

acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------  
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De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 9.400€. ----------------------------------------------  

*A22*  Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada ‘Reparação da 

Cobertura do Multiusos’:  De seguida, foi presente informação 

do setor de acompanhamento e fiscalização de obras 

municipais, a dar conta que o auto de medição está em 

conformidade com os trabalhos realizados em obra e com os 

preços unitários registados na proposta, importando no valor de 

1.250€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 1.250€. ----------------------------------------------  

Análise, discussão e votação relativas ao auto de medição de 

trabalhos n.º 1, respeitante à empreitada ‘Sinalização 

Horizontal (EN 226, EN 102-4 e EM 586)’: ----------------------  

*A23*  Seguidamente, foi presente informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, a dar 

conta que o auto de medição está em conformidade com os 

trabalhos realizados em obra e com os preços unitários 

registados na proposta, importando no valor de 17.268,28€, a 

que acresce o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------  
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De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos, 

no montante de 17.268,28€. -----------------------------------------  

*A24*  De seguida, foi presente outra informação do setor de 

acompanhamento e fiscalização de obras municipais, 

respeitante à empreitada supra referida, a dar conta da 

existência de um auto de medição de trabalhos a menos, no 

valor de 1.670,42€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.  

De acordo com a informação técnica prestada, a Câmara 

Municipal deliberou aprovar o auto de medição de trabalhos a 

menos, no montante de 1.670,42€. ---------------------------------  

*A25*  Análise, discussão e votação de proposta relativa à fixação 

do número de vereadores em regime de tempo inteiro e meio 

tempo: Seguidamente, o senhor Presidente da Câmara, acerca 

do assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se transcreve 

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

‘A Câmara Municipal deliberou, em sua reunião ordinária de 

23/10/2013, na sequência da designação pelo Presidente da 

Câmara, de um vereador em regime de tempo inteiro, autorizar 

a existência de mais dois vereadores em regime de meio tempo.  

Ora, face à renúncia ao mandato por parte da Dr.ª Ivone 

Mouco, revela-se necessário proceder à redistribuição das 

funções autárquicas pelo conjunto de vereadores da maioria, 
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justificando por isso, em nossa opinião, a criação de mais um 

lugar de vereador em regime de tempo inteiro, em substituição 

de um vereador em regime de meio tempo. ------------------------  

Assim, nos termos do n° 2 do artigo 58.º da Lei n° 169/99, de 

18 de setembro, na sua atual redação, proponho que a Câmara 

Municipal fixe em dois, o numero de vereadores em regime de 

tempo inteiro e de um vereador em regime de meio tempo.’ -----  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a 

proposta apresentada, com a abstenção dos senhores 

vereadores do PSD. --------------------------------------------------  

*A26*  Análise, discussão e votação relativas a uma proposta de 

alteração ao contrato-promessa de compra e venda 

celebrado com os herdeiros de José Herminio Cerveira e 

respeitante à aquisição de um prédio rústico, sito no lugar 

de Crujeiro: De seguida, o senhor Presidente da Câmara, 

acerca do assunto em epígrafe, apresentou a proposta que se 

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

‘Considerando que o Município de Trancoso outorgou, em 

24/10/2007, com Maria de Lurdes Monteiro Domingues, na 

qualidade de cabeça de casal da herança aberta por óbito de 

José Herminio Cerveira, por si e em representação dos seus 

filhos, um contrato promessa de compra e venda de uma prédio 

rústico sito no lugar do Crujeiro, com a área de 43.500m2, 
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inserido na área de expansão da Zona Industrial de Trancoso, 

inscrito na matriz predial da Freguesia de Santa Maria, em 

Trancoso, sob o artigo 187 e registado na Conservatória do 

Registo Predial de Trancoso, sob o nº 16/180385; ---------------  

Considerando que o referido contrato promessa estipulava, 

para além do pagamento do preço da aquisição do prédio em 

causa, no valor de 304.500€, igualmente, na sua cláusula sexta, 

que o Município de Trancoso se comprometia a ceder, 

gratuitamente, aos promitentes vendedores, ou a pessoa 

singular ou coletiva que estes indicassem, 2 lotes, com áreas 

não inferiores a 1500m2, cada um deles; --------------------------  

Considerando que o atual executivo municipal pretende 

dinamizar e expandir a Zona Industrial de Trancoso, de forma 

a atrair e a fixar investimento, necessitando, para o efeito, de 

disponibilizar lotes de terreno, foi proposto aos promitentes 

vendedores que, em alternativa àquela cedência de lotes, 

aceitassem uma compensação financeira no valor de 42.000€, 

valor este que resulta quer do preço proposto, 14€/m2, quer da 

área total dos lotes prometidos, ou seja, 3.000m2; ---------------  

Proponho que a Câmara Municipal aprove a alteração ao 

contrato promessa de compra e venda acima mencionado, 

obtida que foi a concordância, para tal, por parte dos 

promitentes vendedores, permitindo, desta forma, a realização 
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da escritura de compra e venda do citado prédio rústico, 

assumindo o Município de Trancoso, para além do pagamento 

do valor inicialmente fixado para a sua aquisição, igualmente o 

pagamento do montante de 42.000€, resultante da alteração 

contratual acordada, pelo que o valor total da aquisição é de 

346.500€.’ -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada relativa à alteração ao contrato promessa de 

compra e venda celebrado em 24/10/2007. ------------------------  

Mais, foi deliberado outorgar a respetiva escritura de compra 

e venda referente ao artigo matricial n.º 187 da freguesia de 

Santa Maria e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Trancoso sob o número 16/180385, dando, para o efeito, 

poderes ao senhor Presidente da Câmara Municipal, com um 

preço total de aquisição de 346.500€. -----------------------------  

*A27*  Análise, discussão e votação relativas à constituição do 

Conselho Municipal de Educação: Seguidamente, o senhor 

Presidente da Câmara, acerca do assunto em epígrafe, 

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

‘A Assembleia Municipal de Trancoso deliberou, em sessão de 

25/04/2003, sob proposta da Câmara Municipal, proceder à 

nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação. --  

Este Conselho deliberou, em 30/03/2004, aprovar o respetivo 
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Regimento. -------------------------------------------------------------  

Assim, nos termos do artigo 5º deste Regimento, os membros do 

Conselho são designados pelo período correspondente ao 

mandato autárquico. -------------------------------------------------  

Ora, face ao tempo decorrido desde a citada nomeação e dada 

a necessidade de repor em funcionamento um órgão muito 

importante para o Município, impõe-se proceder a uma nova 

nomeação daquele Conselho, devendo, para o efeito, a Câmara 

Municipal propor a sua constituição, à Assembleia Municipal. -  

Recorde-se que o Conselho Municipal de Educação é uma 

instância de coordenação e consulta que tem por objetivo 

“promover, a nível municipal, a coordenação da política 

educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema 

educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais 

interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do 

referido sistema e propondo as ações consideradas adequadas 

à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do 

mesmo” (Art. 3.º do Decreto - Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, 

na sua atual redação). -----------------------------------------------  

Desta forma, compete ao Conselho Municipal de Educação 

deliberar, entre outras, sobre as seguintes matérias: ------------  

- Coordenação do sistema educativo e articulação da política 

educativa com outras políticas sociais, em particular nas 
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áreas da saúde, da ação social e da formação e emprego;----  

- Apreciação dos projetos educativos a desenvolver no 

Município; ----------------------------------------------------------  

- Adequação das diferentes modalidades de ação social escolar 

às necessidades locais, em particular no que se refere aos 

apoios socioeducativos, à rede de transportes escolares e à 

alimentação; --------------------------------------------------------  

- Programas e ações de prevenção e segurança dos espaços 

escolares e seus acessos. ------------------------------------------  

Com vista a assegurar a representatividade dos diferentes 

agentes educativos e parceiros sociais educativos, o Conselho 

Municipal de Educação conta com a participação de 

representantes, para alem da Autarquia e Direção Geral dos 

Equipamentos Escolares, das instituições de ensino publico, 

nos diferentes níveis, do pessoal docente dos vários níveis de 

ensino, das associações de pais e encarregados de educação, 

dos serviços públicos de segurança social, de saúde, do 

emprego e formação profissional e da área da juventude e do 

desporto, das instituições particulares de solidariedade social 

com atividade na área da educação e ainda das forças de 

segurança. -------------------------------------------------------------  

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

- O Decreto de Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, na sua atual 
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redação, estabelece, no seu artigo 6.º, que “o Conselho 

Municipal de Educação é nomeado por deliberação da 

Assembleia Municipal, nos termos propostos pela Câmara 

Municipal”; ---------------------------------------------------------  

- Foi solicitada às entidades mencionadas no artigo 5.º do já 

referido Decreto de Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, a 

indicação dos respetivos representantes, -----------------------  

Assim, propõe-se, em face da indicação referida, que a Câmara 

Municipal delibere sobre a constituição do Conselho Municipal 

de Educação, nos termos a seguir apresentados, devendo a 

mesma deliberação ser remetida à Assembleia Municipal, a fim 

de esta proceder à nomeação do citado Conselho Municipal. ---  

Relação dos membros do Conselho Municipal de Educação, a 

propor: -----------------------------------------------------------------  

- Presidente da Câmara Municipal, que preside: Amílcar 

José Nunes Salvador; ------------------------------------------  

- Presidente da Assembleia Municipal: José Amaral Veiga; --  

- Representante da Direção de Serviços da Região Centro, da 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares: Rigoberto 

Pereira Correia; -----------------------------------------------  

- Diretor do Agrupamento de Escolas de Trancoso: Carlos 

Jorge Delgado Pereira; ---------------------------------------  

- Presidente da Junta de Freguesia, eleito pela Assembleia 
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Municipal, em representação das Juntas de Freguesias do 

concelho: José Carlos Andrade Pinto; ----------------------  

- Representante do pessoal docente do ensino secundário 

público: Olga Maria Pereira Marques; ---------------------  

- Representante do pessoal docente do ensino básico público: 

Maria Luísa Gil dos Santos; ----------------------------------  

- Representante do pessoal docente da educação pré-escolar 

pública: Olga Maria Soares Lopes Peixoto; ----------------  

- Representante dos estabelecimentos de educação e de 

ensino básico e secundário privados: Américo Mendes; --  

- Representantes da associação de pais e encarregados de 

educação do Agrupamento de Escolas de Trancoso: Maria 

Cristina de Matos de Sampaio e Melo Inocêncio e Dina 

Fernanda Alves Pires da Fonte Pacheco; -------------------  

- Representantes da associação de pais e encarregados de 

educação da Escola E.B 2/3 de Vila Franca das Naves: 

Artur José Ferreira Figueiredo e Carlos Alberto 

Alexandre Saraiva; --------------------------------------------  

- Representante da associação de estudantes do Agrupamento 

de Escolas de Trancoso: Alice Pacheco; --------------------  

- Representante das instituições particulares de 

solidariedade social, com atividade na área da educação: 

João José Martins Campos de Carvalho; -------------------  
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- Representante dos serviços públicos de saúde: Ângela 

Tenreiro; --------------------------------------------------------  

- Representante dos serviços de segurança social: Maria de 

Lurdes Patrício; ------------------------------------------------  

- Representante do serviço de emprego e formação 

profissional: Luís Couto Pala; -------------------------------  

- Representante dos serviços públicos da área da juventude e 

desporto: José Cardoso; --------------------------------------  

- Representante das forças de segurança: David Pinheiro 

Martins.’ --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada, nos seus exatos termos, submetendo-a à 

apreciação da Assembleia Municipal, a fim de esta proceder à 

nomeação dos membros propostos. ---------------------------------  

*A28*  Análise, discussão e votação relativas a um pedido de 

isenção de taxas num processo de obras, destinado à 

construção de um edifício para fins agrícolas: De seguida, foi 

presente o requerimento número 3086 da Secção de Obras 

Particulares que deu entrada nesta Câmara em 23 do passado 

mês de novembro, da firma M & M Pires – Produção de Aves, 

Limitada, com sede em Granja, a solicitar um pedido de isenção 

de taxas para a construção de edificações destinadas a 

explorações agrícolas ou atividades pecuárias, conforme o 
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previsto no Regulamento Municipal.  -------------------------------  

A Divisão de Obras, Ambiente, Estruturas e Equipamento 

Urbano informou a Câmara que a alínea e), ponto 2, artigo 15°, 

Capitulo III do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município de Trancoso 

diz que poderão ser isentas de taxas devidas pela realização de 

operações urbanísticas ou beneficiar de uma redução até 50%, 

os requerentes de edificações destinadas a explorações 

agrícolas ou atividades agropecuárias. -----------------------------  

Em conformidade com a informação técnica prestada, a 

Câmara Municipal deliberou isentar o requerente do 

pagamento de taxas, atendendo ao disposto na alínea e), ponto 

2, artigo 15°, Capitulo III do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município 

de Trancoso. ----------------------------------------------------------  

*A29*  Análise, discussão e votação àcerca de pedido de apoio:  

Seguidamente, foi presente o requerimento número 2904 da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara, em 30 do passado mês 

de outubro, da Associação de Proteção da Natureza do 

Concelho de Trancoso, a solicitar a atribuição de um apoio 

financeiro, destinado a apoiar as atividades realizadas, no 

corrente ano. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder um apoio financeiro, 
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no montante de 1.250€, mediante a celebração de protocolo. --  

*A30*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

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 artigo 57º da Lei nº 75/2013 

de 12 de janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. -----  

*A31*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção daquelas em que é referido outro 

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

*A32*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

Pelas 16h30m, 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. ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara:  

O Diretor de Departamento:  


