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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO 

REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2006.   

*A1*  Aos 24 dias do mês de Fevereiro do ano 2006, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio José Saraiva Sarmento  tendo comparecido todos os 

senhores vereadores.  -------------------------------------------------  

*A2*  Às 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara declarou aberta 

a reunião, dando-se de imediato início ao Período Antes da 

Ordem do Dia .  --------------------------------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

*A3*  Aprovação de Acta:  -------------------------------------------------  

Colocada à discussão e votação, a acta da reunião ordinária 

realizada em 9 do corrente mês de Fevereiro, documento que 

previamente havia sido distribuído, a Câmara Municipal 

deliberou aprovar a referida acta  e para efeitos do disposto no 

artigo 91º da Lei número 169/99, na sua actual redacção, foi 

deliberado dar-lhe a devida publicidade. -------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 39 datado de 23 do corrente mês de Fevere iro e que 

apresenta os seguintes valores:  --------------------------------------  
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- Operações Orçamentais: 464.362,18 €;  ---------------------  

- Operações não Orçamentais: 379.312,69 €. -----------------  

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

*A5*  Intervenções:  Começou por usar da palavra o senhor vereador 

professor Amílcar Salvador para perguntar como estava a 

situação da electrificação da Quinta do Botelho, localizada 

junto de Golfar.  -------------------------------------------------------  

Em resposta o senhor vereador João Carvalho afirmou que tinha 

já sido pedido orçamento à EDP, aguardando-se o envio do 

mesmo. -----------------------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra senhor vereador doutor Paulo 

Matias tendo chamado à atenção para o facto do outdoor, 

localizado junto da rotunda da fonte luminosa, ter caído há 

dias, sendo por isso necessário proceder à remoção dos 

destroços.  --------------------------------------------------------------  

A propósito da questão dos ou tdoors, o senhor vereador doutor 

António Oliveira afirmou que a Câmara Municipal devia retirar 

alguns outdoors, que não se encontram licenciados, pois as 

empresas apenas esperam aproveitar uma oportunidade de 

negócio, não os retirando por isso.  ---------------------------------  

*A7*  Seguidamente o senhor vereador doutor António Oliveira  

distribuiu pelos presentes o pré-programa da Feira de São 

Bartolomeu/2006.  -----------------------------------------------------  
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ORDEM DO DIA 

*A8*  Rede de Distribuição de Água em Trancoso:  Os Serviços 

Técnicos informaram a Câmara que no sentido de garantir o 

abastecimento de água em determinadas zonas do aglomerado 

urbano de Trancoso, nomeadamente a zona Nascente ao Bairro 

Senhor dos Aflitos e a ligação às Courelas, é necessário 

executar uma conduta de água, em articulação com as infra -

estruturas existentes, de modo a f azer face aos consumos 

domésticos e públicos desta zona, acautelando-se ainda 

qualquer futura expansão urbana.  -----------------------------------  

Considerando que o serviço de combate a incêndios é 

assegurado pela rede pública, o diâmetro nominal mínimo 

deverá ser de 100 mm.  -----------------------------------------------  

Em tempos foi feita uma rede de distribuição de água ao 

loteamento promovido pela Constro Celoricense, havendo a 

necessidade de proceder à sua ampliação para Norte (Quinta da 

Horta) e para Sul (Courelas), ampliação essa que será 

aproximadamente de 1.000 metros.  ---------------------------------  

A estimativa de custos para esta ampliação é de 22.500 euros, 

obra essa que poderá ser executada pela Câmara Municipal com 

a colaboração das Águas da Teja.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou considerar que deve ser a obra 

realizada pela Câmara Municipal, uma vez que os loteadores 
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pagarão a respectiva taxa para utilização das infra -estruturas.   

*A9*  Competência para Abertura de Procedimentos Concursais –  

Adjudicação de Empreitadas e Locação e Aquisição de Bens 

e Serviços - Parecer: Em seguida, foi presente o requerimento 

723, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do 

corrente mês de Fevereiro, da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, a enviar o parecer 

elaborado pela Direcção Regional da Administração Local.  -----  

A Câmara Municipal deliberou tom ar conhecimento.  -----------  

*A10*  Operação de Loteamento:  Em seguida, foi presente o 

requerimento 92, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara 

em 7 do corrente mês de Fevereiro, da Junta de Freguesia de 

Moreira de Rei, a solicitar apreciação do processo de 

loteamento de um terreno rústico, sito em Golfar.  ----------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que pretende -se 

com o presente processo, licenciar uma operação de 

Loteamento, situada em espaço classificado como área urbana 

de expansão, conforme o definido em planta de orde namento do 

Plano Director Municipal.  -------------------------------------------  

Analisado o processo, verifica-se que os índices máximos de 

edificabilidade, constantes no artigo 38º, são verificados. Não 

está previsto a cedência de espaço para equipamentos e espaços 

verdes de utilização colectiva,  na área a lotear. No entanto, 
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estes espaços existem na zona adjacente, de cedências já 

anteriormente efectuadas, como se pode verificar pela planta de 

síntese. Pelo que os parâmetros de dimensionamento, constantes 

no artigo 47º e quadro nº 4, são respeitados, não se justificando 

a duplicação destes equipamentos no presente espaço.  -----------  

A zona em questão possui algumas infra -estruturas, pelo que o 

requerente deverá apresentar os projectos das especialidades 

referente às obras de urbanização a efectuar. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável  à 

operação de loteamento. Atendendo a que a povoação de 

Golfar dispõe já no local de algumas infra -estruturas e em 

relação a outras estão em Plano para executar pela autarquia, 

dispensa-se a apresentação dos projectos de especialidade . ----  

*A11*  Seguidamente, foi presente o requerimento 35, da Secção de 

Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 20 do 

passado mês de Janeiro, de Carlos Manuel Amaral Santiago, 

residente em Trancoso, a apresentar o projecto de 

especialidades da obra sita no lugar de Adoleiro, freguesia de 

São Pedro, em Trancoso.  ---------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que a  zona urbana 

definida na planta de ordenamento do P.D.M. é delimitada por 

uma linha de pontos, que á escala a que está representa da 

1:25.000, tornam a delimitação rigorosa dos seus limites difícil 
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de estabelecer.  --------------------------------------------------------  

Nos casos em que a linha limite da zona urbana é geradora de 

dúvida e a zona já possua infra-estruturas, é este serviço da 

opinião, que deverá ser concedida uma tolerância , de uma faixa 

com a profundidade de 25 a 30 metros, ao longo da linha de 

pontos da planta de ordenamento. Esta opinião, tem como base, 

o princípio da rentabilização do investimento público, pelo que 

se pressupõem que as edificações a erigir não iram 

sobrecarregar as infra estruturas existentes.  -----------------------  

O prédio onde o requerente pretende urbanizar a faixa 

confinante com arruamento, está infra-estruturado com todas as 

infra-estruturas que é comum equiparem as zonas urbanas 

consolidadas, excepto rede de distribuiçã o de gás.  ---------------  

O lado poente do arruamento está totalmente edificado com 

habitações uni familiares.  --------------------------------------------  

Assim, caso se prove que as infra estruturas existentes 

suportam o aumento de fogos proposto, não se vê inconveniente  

no deferimento do projecto de arquitectura do loteamento 

urbano, uma vez que este verifica os índices máximos de 

edificabilidade e os parâmetros de dimensionamento de espaços 

verdes, utilização colectiva, equipamento, infra -estruturas e 

estrutura viária.  -------------------------------------------------------  

A zona em questão possui algumas infra -estruturas, pelo que o 
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requerente deverá apresentar os projectos das especialidades, 

previstos nas alíneas f) e restantes do ponto 1º do artigo 9º da 

Portaria nº 1110/2001 de 19 de Setembro, referente às obras de 

urbanização a efectuar.  -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto de 

arquitectura do loteamento, ratificando-se o entendimento dos 

Serviços. Solicita-se os projectos de especialidades.  ------------  

*A12*  E seguidamente, foi ainda presente o requerimento 770, da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta  Câmara em 

18 do passado mês de Novembro, de Construtora do Távora, 

com sede em Trancoso, a apresentar as plantas de sínteses e 

plantas de faseamento para substituição das que constam em 

projecto de loteamento.  ----------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que  na sequência 

da anterior informação técnica –“Informação 2005 OP 0202” e 

dos pareceres do Sector de Obras Municiais e Águas da Teja, 

vêm estes serviços emitir a presente informação.  -----------------  

1-Relativamente ao parecer do Sector de Obras Municiais; 

deverá a propos ta de pavimentação constar no “alvará de 

obras”, como condicionante de licenciamento;  ------------  

2-Relativamente ao parecer das Águas da Teja; este refere, 

que a execução das infra-estruturas do loteamento, serão 

uma sub carga para a rede de abastecimento de água, 
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uma vez que há a necessidade de colocação de - “400 m 

de rede geral de água PEAD AD 110 PN 10 até ao 

loteamento” com um custo estimado sem reposição de 

pavimento de 8.420,00 + IVA.  ------------------------------  

Estes serviços, são da opinião, que todas as despesas não 

previstas e directamente imputáveis á execução da presente 

operação de loteamento urbano, deverão ser suportadas pelo 

promotor do loteamento. Como é o caso acima referido.  ---------  

Caso contrário, poderá a Câmara Municipal, propor com base 

na alínea b) do 2º ponto artigo 24º “ Indeferimento do pedido 

de licenciamento” do R.J.U.E. que cito “A operação urbanística 

constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incomportável 

para as infra-estruturas ou serviços gerais existentes ou 

implicar, para o município, a construção ou manutenção d e 

equipamentos, a realização de trabalhos ou a prestação de 

serviços por este não previstos, designadamente quanto a 

arruamentos e redes de abastecimento de águas, de energia 

eléctrica ou saneamento.”  --------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto de 

loteamento, considerando, que a Câmara assumiu a 

responsabilidade pela execução das obras de infra-estrutura 

de rede de águas. -----------------------------------------------------  

*A13*  Obras Interiores em Edifício de Trancoso:  Em seguida, foi 
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presente o requerimento 539, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 6 do corrente mês de Fevereiro, de Eduardo 

António Rebelo Pinto, residente em Trancoso, a dar conta que 

foram iniciadas obras no interior das fracções E, F e G, situadas 

no piso zero do edifício denominado por Távora II,  sito no 

número 26 da Avenida Sá Carneiro em Trancoso, não tendo, 

tais obras, sido autorizadas nem tido conhecimento prévio pelo 

respectivo condomínio . ----------------------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que , tendo se 

deslocado ao local para verificar os actos denunciados,  

constatou o seguinte:  -------------------------------------------------  

1 - As obras efectuadas, derrube das paredes que separam 

as fracções E, F e G não tiveram o licenciamento 

municipal. As obras efectuadas estão de acordo com a 

alínea b) do primeiro ponto do artigo 6º isentas de 

licença administrativa. No entanto, o terceiro p onto do 

mesmo artigo, refere a obrigatoriedade do requerente 

proceder à comunicação prévia;  -----------------------------  

2 –  As obras efectuadas não deveram efectuar a estrutura 

do edifício;  ----------------------------------------------------  

3 – O requerente não requereu qualquer licença de 

utilização ou alteração.  --------------------------------------  

Mais se refere, que as acções tidas pelo senhor António, são 
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passíveis de contra-ordenação prevista na alínea r) do primeiro 

ponto do artigo 58º do RJUE e punível segundo o 7º ponto do 

referido Regime Jurídico com coima graduada de 99,76 euros 

até 1.248,50 euros.  ---------------------------------------------------  

O acto praticado viola igualmente a constituição da propriedade 

horizontal, uma vez que foi feito à revelia do condomínio. 

Devendo de acordo com o parecer número 231/01 da CCDRC 

que se anexa, a Câmara tem competência para solicitar a 

nulidade do título constitutivo da propriedade horizontal para 

as fracções em causa, uma vez que outras deixaram de existir  

conforme o descrito no original da constituição da propriedade 

horizontal.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aplicar a coima no valor de 

500 euros, face aos factos e  atendendo à gravidade dos 

mesmos. ----------------------------------------------------------------  

*A14*  E seguidamente, foi ainda presente o requerimento 731, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 17 do corrente mês 

de Fevereiro, de Eduardo António Rebelo Pinto, residente em 

Trancoso, a expor a situação tida no seu  apartamento com as 

obras de derrube de parede interiores de fracções no edifício 

denominado de Távora II, em Trancoso.  ---------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que tendo se 

deslocado ao local verificou-se que se trata de um conflito 
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entre particulares, no entanto, poderão os danos ter tido origem 

nas obras efectuadas, que foram feitas sem a prévia 

comunicação que a Lei prevê.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o entendimento dos 

Serviços, considerando tratar -se de assunto de natureza 

particular, uma vez que as obras não afectam a estrutura do 

prédio.  -----------------------------------------------------------------  

*A15*  Aprovação de Localização de Licenciamento Comercial –  

pedido de parecer:  Em seguida, foi presente o requerimento 

642, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do 

corrente mês de Fevereiro, da Direcção Regional da Economia 

do Centro, a solicitar aprovação de localização para uma loja 

alimentar Ecomarché, sito na freguesia de São Pedro, concelho 

de Trancoso, propriedade de Expansol – Sociedade Lusitanense 

de Expansão, Inv. Imobiliário, S.A..  -------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que é pretensão da 

Distritrancoso efectuar a ampliação do espaço comercial. Os 

Serviços não vêm inconveniente, tendo as obras já sido 

aprovadas.  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou não ver inconveniente.  ---------  

*A16*  Construção de Piscina Descoberta em Trancoso – Auto de 

Medição nº. 1 (Trabalhos a Mais): Em seguida, foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 
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Câmara, a dar conta que o auto em epígrafe, elaborado pelo 

empreiteiro Eliseu e Filhos, Lda. , está em conformidade com as 

medições efectuadas e com os preços unitários constantes na 

proposta, no valor de 3.250 euros.  ----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto procedendo ao 

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

*A17*  Execução de Infra-Estruturas na Zona Urbana de Vila 

Franca das Naves – 1ª fase – Revisão de Preços: Os Serviços 

Técnicos informaram a Câmara que a revisão de preços foi 

calculada de acordo com a fórmula polinomial registada no 

caderno de encargos, considerando os indicadores económicos 

correspondentes ao período em que os traba lhos deveriam ter 

sido executados, de acordo com o ponto 2, artigo 5º, Decreto –  

Lei 548-A/86, de 16 de Dezembro.  ---------------------------------  

O empreiteiro não considerou os valores mensais previstos no 

cronograma financeiro inicial, o que se entende que não está 

correcto, uma vez que o empreiteiro nunca submeteu ao dono de 

obra a aprovação de um novo plano de trabalhos e 

correspondente cronograma financeiro ajustado à situação, 

tendo solicitado apenas uma prorrogação, a qual terminou em 

21 de Dezembro de 2002.  --------------------------------------------  

Assim sendo, o cálculo da revisão de preços é de 12.929,30 

euros. -------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou ratificar a informação dos 

Serviços e de acordo com este entendimento  calcular a revisão 

de preços em 12.929,30 euros, assim se aprovando este 

montante referente à revisão de preços .---------------------------  

*A18*  Concepção/Construção de 2 Reservatórios (Feital e Maçal da 

Ribeira - Vilares):  Em seguida, foi presente o requerimento 

33, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do 

passado mês de Janeiro, de Trapsa – Empresa de 

Transformações Agrárias, S.A., a  solicitar autorização para a 

substituição das garantias bancárias representativas das cauções 

por outras idênticas mas prestadas a pedido da Tragsa – 

Empresa de Transformacion Agrária, S.A..  ------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aceitar a substituição do 

titular das garantias como requerido.  -----------------------------  

*A19*  Cancelamento de Garantias Bancárias : Em seguida, foi 

presente o requerimento do empreiteiro Manuel Rodrigues 

Gouveia, Engenharia e Construção, S.A., a solicitar o 

cancelamento das garantias bancárias referentes às obras: 

Complexo Desportivo de Trancoso e Terraplanagens no 

Complexo Desportivo de Trancoso .---------------------------------  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que as garantias 

bancárias referentes à empreitada de Terraplanagens no 

Complexo Desportivo de Trancoso podem ser libertadas, uma 
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vez que a obra já foi recebida definitivamente. No que refere ao 

Complexo Desportivo de Trancoso, cujo dono de obra, o Grupo 

Desportivo, também as garantias retidas podem ser libertadas.  -  

A Câmara Municipal deliberou libertar a garantia relativa á 

obra de Terraplanagens no Complexo Desportivo, quanto à 

obra do Complexo Desportivo deve ser informado o 

empreiteiro que deve solicitar àquela entidade a libertação.  ---   

*A20*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento 56, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 4 do passado mês 

de Janeiro, da Junta de Freguesia de Vilares  a solicitar a 

concessão de um subsídio no valor de 25.000 euros, para 

realização de arruamentos em Maçal da Ribeira .------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio no valor de 

25.000 euros, mediante protocolo. ---------------------------------  

*A21*  E seguidamente, foi presente ainda o requerimento 218, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 16 do passado mês 

de Janeiro, da Junta de Freguesia de Torre do Terrenho  a 

solicitar a concessão de um subsídio no valor de 5.000 euros, 

para reparação de muro de suporte no caminho do Mosteiro . ----  

A Câmara Municipal deliberou conceder o subsídio pretendido 

de 5.000 euros, mediante protocolo.  -------------------------------  

*A22*  Em seguida, foi presente ainda o requerimento 4459, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do passado mês 
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de Novembro, da Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente 

e Educação Extra-Escolar de Trancoso, a solicitar a concessão 

de um subsídio de apoio no valor de 4.000 euros, para a 

implementação do projecto concelhio.  -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder apoio através de 

subsídio no valor de 4.000 euros.  ----------------------------------  

*A23*  De seguida, foi ainda presente o requerimento da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das 

Naves a solicitar a concessão de um subsídio no valor de 4.000 

euros, para aquisição de equipamento informático.  ---------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio pretendido 

no valor de 4.000 euros, mediante protocolo.  --------------------  

*A24*  Programa de Apoio ao Associativismo:  De seguida foi 

presente a Informação sobre o assunto em epígrafe a dar co nta 

que de acordo com o estipulado no Pacto Associativo 

Municipal, todas as associações do concelho de Trancoso, 

aderentes ao referido Pacto Associativo, têm direito a uma 

verba no valor de 250 euros, destinada a suportar as despesas 

de funcionamento dessas mesmas associações:  --------------------  

a) As seguintes associações, não procederam ao 

levantamento das verbas atribuídas em 2004 e 2005, para 

despesas de funcionamento:  ---------------------------------  

- Associação de Desenvolvimento do Feital;  -----------  
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- Associação de Caçadores da Serra de São Pedro;  ----  

- Liga dos Amigos de Guilheiro.  -------------------------  

b) De acordo com o definido na reunião do Concelho 

Municipal do Movimento Associativo, realizada no 

passado dia 7 de Fevereiro de 2006, as associações 

acima mencionadas, perdem o direito de levantar as 

verbas que lhes haviam sido a tribuídas em 2004 e 2005.   

Quanto ao envio dos Relatórios de Execução e respectivos 

documentos comprovativos de despesa, que de acordo com o 

ponto 7 do Regulamento do Programa de Apoio ao 

Associativismo, deveriam ser apresentados até dia 31 de 

Janeiro de 2006, informa-se que todas as associações 

candidatas ao Programa de Apoio ao Associativismo –  2005, 

entregaram os dados necessários para a conclusão dos 

processos.  --------------------------------------------------------------  

Devem ser efectuados os pagamentos às seguintes Associações 

que apresentaram os relatórios de execução, de acordo com a 

alínea b) do Ponto 4 do Capítulo IV – Financiamento, do 

Programa de Apoio ao Associativismo:  ----------------------------  

-Associação Cultural, Recreativa e de Melhoramentos das 

Courelas ------------------------------------------- 450 euros;  

-Associação Cultural e Desportiva de Vila Franca das 

Naves ----------------------------------------------- 225 euros;  
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-Associação Cultural e Juvenil da Ribeirinha de Trancoso  -  

  ------------------------------------------------------ 250 euros;  

-Associação Cultural e Recreativa de Ribeira do Freixo  ----  

  ------------------------------------------------------ 350 euros;  

-Associação Cultural e Recreativa de Trancoso  1.125 euros;  

-Ass. Cultural, Recreativa e de Melhoramentos  de Miguel 

Choco ---------------------------------------------- 400 euros;  

-Ass. Cult. , Recreativa, Social e de Melhoramentos de São 

Martinho ------------------------------------------- 325 euros;  

-Associação de Desenvolvimento Cultural de Rio de 

Moinhos -------------------------------------------- 150 euros;  

-Associação de Melhoramentos da Granja  -------- 500 euros;  

-Associação de Protecção da Natureza do Concelho de 

Trancoso ------------------------------------------- 625 euros; 

-Associação    de    Solidariedade    Social    de   Guilheiro  

  ------------------------------------------------------ 375 euros; 

-Associação  Desportiva,  Cultural e  Recreativa  de Golfar  

  ------------------------------------------------------ 325 euros;  

-Associação  dos  Naturais   e   Amigos   de   Moimentinha  

  ------------------------------------------------------ 100 euros; 

-Ass. Humanitária dos Bombeiros Volunt. de Vila Franca 

das Naves ------------------------------------------ 225 euros;  

-Associação Luzlinar  -------------------------------- 500 euros;  
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-Associação Recreativa dos Melhoramentos de Souto Maior   

  ------------------------------------------------------- 350 euros 

-Associação  Socio-Cultural  e  Desportiva "Os Lagartixos"  

  ------------------------------------------------------ 500 euros;  

-Ass. de Solidariedade, Desenvolvimento e Cultura de 

Valdujo -------------------------------------------- 150 euros;  

-Clube de Coleccionismo de Trancoso  ------------ 100 euros;  

-Clube  Trancosense  -  Associação  Cultural  e  Recreativa  

  ------------------------------------------------------ 500 euros;  

-Grupo   Cultural,   Desportivo   e   Recreativo   de    Fiães  

  ------------------------------------------------------ 175 euros;  

-Grupo Desportivo e Recreativo de Aldeia Nova  500 euros;  

-Piscotávora   –    Associação    de    Produtores   Florestais  

  ------------------------------------------------------ 100 euros.  

A Câmara Municipal deliberou ratificar a Informação dos 

Serviços nos seus precisos termos , procedendo ao pagamento 

dos montantes do ponto 3 da informação.  ------------------------  

*A25*  Parecer sobre Cursos da Escola Profissional Trancoso a 

Candidatar para o triénio 2006/2009:  Pretendendo a Escola 

Profissional de Trancoso candidatar ao Ministério da Educação 

os cursos de técnico de instalações e léctricas, técnico de 

secretariado, técnico de electrónica/telecomunicações, técnico 

de marketing, técnico de contabilidade  e técnico de frio e 
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climatização solícita parecer sobre os cursos atrás referidos.  ---  

A Câmara Municipal deliberou considerar os cursos propostos 

de grande interesse público e relevância regional, pela 

empregabilidade no mercado local, carenciado de formação 

específica neste domínio, bem como evidenciar de novo, 

enfatizando, o papel relevante da EPT, a qualidade da 

formação prestada aos jovens e o seu impacto directo e 

indirecto na economia local e regional.  ---------------------------  

*A26*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A27*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A28*  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 da Divisão 

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

O Presidente da Câmara: a) Júlio José Saraiva Sarmento  --------  

O Chefe da Divisão Administrativa: b) Francisco José Correia 
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Coelho -----------------------------------------------------------------  


