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ACTA DA REU#IÃO ORDI#ÁRIA DA 

CÂMARA MU#ICIPAL DE TRA#COSO 

REALIZADA EM 17 DE #OVEMBRO DE 2009.  

*A1*  Aos 17 dias do mês de Novembro do ano 2009, nesta Cidade de 

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

Câmara Municipal de Trancoso sob a Presidência do senhor 

doutor Júlio Sarmento e a comparência dos senhores vereadores 

doutor António Oliveira, doutor João Rodrigues, João 

Carvalho, professor Amílcar Salvador, António Nascimento e 

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

*A2*  Às 14,30 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A#TES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

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

deliberou por unanimidade, aprovar a acta da reunião de 5 do 

corrente mês de Novembro, dispensando a sua leitura em 

virtude desta ter sido antecipadamente distribuída a todos os 

membros da Câmara e que para efeitos do disposto no número 1 

do artigo 91° do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja 

afixada no átrio do edifício dos Paços do Município de 
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Trancoso. --------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 218 datado de 16 do corrente mês de Novembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 70.867,46 €; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 395.032,13 €. ----------------  

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

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

João Carvalho, para chamar à atenção para o problema dos cães 

e gatos vadios dado que circulam em cada vez maior número 

em Trancoso, com as consequências e inconvenientes 

conhecidos de todos, considerando ser urgente intervir nesta 

situação, pelo que propôs que a Câmara Municipal organizasse, 

nos termos da Lei, um processo de captura dos referidos 

animais. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou publicar Edital onde seja 

definido um prazo de 30 dias a partir da data da verificação 

da situação de animais errantes, sejam capturados, 

cumprindo-se os demais formalismos. -----------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para perguntar se durante o mês de Agosto 

último, tinha decorrido algum processo de recrutamento para 
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auxiliar de acção educativa e qual o ponto da situação do 

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

O senhor Presidente da Câmara respondeu dizendo que o 

referido processo de recrutamento se encontra em fase final.  

*A7*  Retirada de Esplanada na Rua da Corredoura:  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou, terminado que foi o prazo da 

licença de ocupação da via pública / esplanada, mandar 

retirar a estrutura da mesma esplanada, requerida pela firma 

Silva & Rosa, Limitada, que se encontra colocada na Rua da 

Corredoura. -----------------------------------------------------------  

*A8*  Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola 

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

A Câmara Municipal, tendo tido conhecimento que a Escola 

Secundária teria impedido a utilização do seu Pavilhão 

Gimnodesportivo por parte da comunidade de Trancoso, 

deliberou manifestar à mesma Escola o seu desagrado por tal 

facto, pois tal utilização vinha acontecendo desde há muitos 

anos .  -------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Demolição de Obras Clandestinas no Moinho das Cebolas - 

António Armando Almeida:  ----------------------------------------  

Tendo sido proferido por despacho do senhor Presidente da 

Câmara, a intenção de indeferimento, atendendo à nulidade dos 
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actos praticados e face ao decurso de tempo decorrido desde a 

notificação ao requerente, foi deliberado, declarar a nulidade 

do licenciamento ocorrido, exteriorizado pelo Alvará de 

Construção nº 37/2007, bem como todo o processo, 

indeferindo-se a respectiva pretensão.  ----------------------------  

Atenta a necessidade de reposição da legalidade, foi 

igualmente deliberado, ordenar a demolição de toda a 

construção ilegalmente edificada, demolição esta a realizar no 

prazo de 90 dias. ------------------------------------------------------  

*A10*  Raia Histórica - Castelos do Côa: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 4354, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 10 do corrente mês de Novembro, da Associação 

referida em epígrafe, a solicitar que seja indicado o 

representante para o Conselho de Administração.  ----------------  

A Câmara Municipal deliberou indicar o senhor Presidente da 

Câmara.  ---------------------------------------------------------------  

*A11*  Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro:  

Em seguida, foi presente o requerimento número 4331, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do corrente mês 

de Novembro, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, a solicitar que sejam indicados os 

representantes para a Comissão Mista de Coordenação.----------  

A Câmara Municipal deliberou indicar o senhor vereador 
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doutor António Oliveira e como suplemente o senhor vereador 

João Carvalho.  -------------------------------------------------------  

*A12*  Instalação de Posto de Combustíveis para Consumo Próprio:   

Em seguida, foi presente o requerimento número 698, da 

Secção de Obras Particulares que deu entrada nesta Câmara em 

4 do corrente mês de Novembro, da Lactovil, SA, a apresentar 

certificado de inspecção das instalações conforme solicitado. --  

Os Serviços Técnicos informaram a Câmara que o requerente 

procedeu à entrega dos elementos, faltando o certificado de 

inspecção das instalações emitido por uma entidade 

reconhecida pela Direcção-Geral de Energia e Geologia. Foi 

apresentado apenas resultados de ensaios de tubagens por uma 

empresa, a qual não está reconhecida pela Direcção-Geral de 

Energia e Geologia.  --------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou deferir.  ---------------------------  

*A13*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Seguidamente foi ainda 

presente o requerimento número 704, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 5 do corrente 

mês de Novembro, de Alcina de Jesus dos Santos Ramos,  

residente em Castaíde, na qualidade de comproprietária, a 

solicitar isenção de licença de utilização de um cabanal com 

forno, sita na Catraia de Castaíde, inscrito na matriz predial  

urbana sob o artigo 538 da freguesia de Terrenho, uma vez que 
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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 ainda presente o requerimento número 710, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 6 do corrente mês de Novembro, de António Vaz de 

Oliveira, residente em Aldeia Nova, na qualidade de cabeça de 

casal, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita em Aldeia Nova, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 198 da freguesia de Aldeia Nova, 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 ainda presente o requerimento número 714, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 12 do corrente mês de Novembro, de Ilídia da Conceição 

Fonseca Ribeiro Santos, residente em Cruzamento do Rabaçal, 

na qualidade de proprietária, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma edificação, sita no Cruzamento do Rabaçal, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 440 da freguesia 

de Valdujo, uma vez que o mesmo foi construído antes da 
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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*  Requalificação da Escola Básica EB1 de Vila Franca das 

#aves - Prorrogação de Prazo:  Em seguida foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, dando conta que a empreitada foi consignada no dia 

02-09-2009, sendo de 60 dias o prazo de execução. --------------  

Solicita agora o adjudicatário uma prorrogação do prazo em 15 

dias, por motivos de conveniência de meios humanos e 

materiais da empresa.  ------------------------------------------------  

Neste momento os trabalhos referentes à empreitada encontram-

se concluídos.  --------------------------------------------------------  

Estes serviços não vêm nenhum inconveniente na pretensão 

apresentada pelo adjudicatário, desde que seja a título gracioso. 

A Câmara Municipal deliberou prorrogar a título gracioso por 

mais 15 dias. ----------------------------------------------------------  

*A17*  Aquisição de Imóvel para Recriação da Oficina do Sapateiro 

Bandarra:  -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou adquirir o prédio urbano, sito 

no Centro Histórico de Trancoso, pertencente a Maria 

Lucinda Marques Alexandre Duarte Fonseca destinado à 
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Recriação da Oficina do Sapateiro Bandarra, devendo ser 

outorgado Contrato Promessa de Compra e Venda, aprovando 

a minuta do referido contrato cujas cláusulas se transcrevem 

de imediato:  ----------------------------------------------------------  

"Entre: -----------------------------------------------------------------  

Primeiro Contraente: MU�ICÍPIO DE TRA�COSO, �IPC 

501143726, representado neste acto pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Júlio José Saraiva Sarmento, na 

qualidade de Promitente-Comprador, adiante designado por 

«Primeiro Contraente»; ----------------------------------------------  

Segundos Contraentes: Maria Lucinda Marques Alexandre 

Duarte Fonseca, moradora na Rua Conde de Tavarede, nº 6, 

6420-137 Trancoso, contribuinte fiscal nº 147927129, titular 

do Bilhete de Identidade número 422832 emitido em 21 de 

Janeiro de 2001 pelo Centro de Identificação Civil da Guarda, 

casada sob o regime de comunhão geral com João Duarte 

Fonseca, contribuinte fiscal nº 147927110, titular do Bilhete 

de Identidade n° 1424169 emitido em 3 de Julho de 1985 pelo 

Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa, residente 

na Rua Conde de Tavarede, nº 6, 6420-137 Trancoso; -----------  

CO�SIDERA�DO QUE:  ---------------------------------------------  

a) Os Segundos Contraentes são possuidores e legítimos 

proprietários, em comum e sem determinação de parte ou 
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direito, do prédio urbano, de habitação, inscrito na matriz 

predial urbana, sob o artigo 490 da freguesia de São Pedro, 

concelho de Trancoso, registado sob o nº 00567, cota G-1 na 

Conservatória do Registo Predial de Trancoso. ------------------  

b) O Primeiro Contraente está interessado em adquirir para si 

o prédio urbano identificado no considerando a), permitindo 

desta forma a recriação da oficina do sapateiro Bandarra, 

declarando conhecer na íntegra as circunstâncias e 

características físicas e jurídicas do mesmo prédio.  ------------  

É ajustado, e pelo presente é reduzido a escrito, o Contrato de 

Promessa de Compra e Venda que se submete às cláusulas e 

termos seguintes.  -----------------------------------------------------  

------------------------------------1º -----------------------------------  

Os Segundos Contraentes prometem vender ao Primeiro 

Contraente e este promete comprar àqueles, um prédio urbano, 

identificado no considerando a) deste contrato. ------------------  

------------------------------------2º -----------------------------------  

O prédio identificado no considerando a) é prometido vender e 

comprar pelo preço de 40.000,00 euros (quarenta mil) euros, a 

liquidar pela seguinte forma: ---------------------------------------  

a) 5.000,00 (cinco mil) euros que, a título de sinal e 

princípio de pagamento, é paga pelo Primeiro 

Contraente, durante o presente mês de �ovembro; -------  
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b) 35.000,00 (trinta e cinco mil) euros que serão pagos em 

7 (sete) prestações de 5.000 (cinco mil) euros cada. -----  

------------------------------------3º -----------------------------------  

A escritura relativa ao contrato de compra e venda prometida 

será outorgada após a realização do último pagamento e logo 

que estejam reunidas as condições necessárias para o efeito. --  

------------------------------------4º -----------------------------------  

O não cumprimento do presente contrato, por causa imputável 

a qualquer dos contraentes acarretará as consequências legais, 

nomeadamente as previstas no artigo 442º do Código Civil e 

demais legislação aplicável.  ----------------------------------------  

------------------------------------5º -----------------------------------  

Para qualquer questão emergente do presente contrato será 

competente, com exclusão de qualquer outro, o foro da 

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

O presente contrato é celebrado em dois exemplares, uma para 

cada uma das partes contraentes.  ----------------------------------  

O Primeiro Contraente -----------------------------------------------  

O Segundo Contraente."  ---------------------------------------------  

*A18*  Transportes Escolares:  ---------------------------------------------  

De seguida foi presente informação do Sector de Transportes 

Escolares a dar conta que na sequência do pedido formulado 

pela Encarregada de Educação da aluna Mariana Mendes 
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Cardoso, residente em Vila Franca das Naves, a frequentar o 

10º ano de escolaridade na Escola Secundária Gonçalo Anes 

Bandarra com 3º Ciclo, desta Cidade, referente à isenção do 

pagamento do Transporte Escolar, cumpre-me informar que por 

força da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua 

reunião realizada em 29 de Setembro do corrente ano, todos os 

alunos que se encontram incluídos no escalão A ou B, 

beneficiaram da respectiva isenção de pagamento no mês de 

Outubro, de acordo com a relação enviada a estes serviços, pelo 

Estabelecimento de Ensino referido.  -------------------------------  

Mais informou, que a aluna em questão não se encontra 

incluída em qualquer escalão.  --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indeferir por não estar 

incluída nem no escalão A nem no escalão B.  -------------------  

*A19*  De seguida foi presente informação do Sector de Transportes 

Escolares a dar conta que de acordo com a proposta apresentada 

pelo taxista Sr. Ulisses Augusto Silva Mateus, referente ao 

transporte de dois alunos residentes na Sarzeda para Guilheiro, 

de onde seguem de autocarro para frequentarem a Escola 

Secundária Gonçalo Anes Bandarra, nesta Cidade, cumpre-me 

informar que o preço apresentado para prestação do serviço 

referido é de 18,00 euros diários. -----------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho 
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"Adjudico dada a urgência, sujeito a ratificação". ---------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho produzido 

nos seus exactos termos, adjudicando o referido transporte. --  

*A20*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4035, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 19 do passado mês 

de Outubro, de Olindo Correia da Silva, Limitada, com sede em 

Vila Franca, que em resposta ao ofício nº 3553 de 02-10-2009, 

venho informar que a minha proposta era para o transporte das 

duas alunas do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves para CERCIG - Guarda, esperando as duas horas 

obrigatórias. Depois de receber os horários vejo-me na 

incapacidade de obedecer a este preço pois ficaria 7 horas 

ocupadas e com a responsabilidade por uma contrapartida que 

não era satisfatória. Assim sendo venho apresentar uma nova 

proposta de transporte em táxi dos alunos no valor de 38,00 

euros por dia.  ---------------------------------------------------------  

O Sector de Transportes Escolares informou a Câmara que a 

quando da adjudicação deste serviço, o mesmo não tinha por 

parte do estabelecimento de ensino a indicação de qualquer 

horário a praticar. Assim e porque o carro tem que transportar 

os alunos 2 vezes, ou seja de manha e ir transporta-los à tarde 

para o regresso às suas residências, vem o adjudicatário 

solicitar o acerto do valor atribuído. -------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aceitar a proposta apresentada 

adjudicando-se o transporte á empresa Olindo Correia da 

Silva, Limitada. -------------------------------------------------------  

*A21*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4019, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 15 do passado mês 

de Outubro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso a dar 

conta que no corrente ano lectivo frequenta numa turma do 6º 

ano de escolaridade um aluno que, dado os seus problemas de 

aprendizagem tem currículo alternativo, com componente pré-

profissional, solicitando transporte. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manifestar a impossibilidade 

logística do Município para com esta responsabilidade de 

assim assumir este compromisso.  ----------------------------------  

*A22*  Aldeias Históricas de Portugal: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 4293, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 5 do corrente mês de Novembro, da Aldeias 

Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento 

Turístico, a solicitar o pagamento das quotas referentes ao ano 

de 2009 no valor de 3.000 euros.  -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar a quota de acordo com 

os estatutos e o presente ofício. ------------------------------------  

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

*A23*  Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar:  ---------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, no âmbito do Programa 

referido em epígrafe, transferir para a Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso, que presta apoio no Jardim de 

Infância do Zabro, Torre do Terrenho, Tamanhos, Póvoa do 

Concelho, Freches, Cogula, Castanheira e ainda quanto ao 

funcionamento da Quarta sala do Pré-Escolar em Trancoso, 

bem como para a Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais, 

Liga dos Amigos da Freguesia de Reboleiro, Centro Social e 

Paroquial de Vila Franca das Caves, Centro Social e 

Paroquial de Trancoso e a Associação Cultural e Recreativa 

da Freguesia de Rio de Mel pelo prolongamento de horário e 

fornecimento de refeições, o montante de 31,18 euros por 

criança por mês e relativo ao fornecimento de refeições e de 

30,20 euros por criança por mês relativo ao prolongamento de 

horário. ----------------------------------------------------------------  

Assim, todas estas importâncias, remetidas a esta Autarquia 

pela DREC para aquele fim, serão transferidas nos termos dos 

protocolos a celebrar. ------------------------------------------------  
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Estão exceptuadas os apoios respeitantes às refeições dos 

alunos do pré-escolar de Trancoso, Castanheira e Torre do 

Terrenho, dado que tal serviço é garantido por uma entidade 

privada, mediante adjudicação já realizada, devendo em 

consequência, a importância transferida pela DREC e 

correspondente à prestação do referido serviço, constituir 

receita do Município para fazer face a estas despesas. ---------  

*A24*  Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo 

da Cogula:  ------------------------------------------------------------  

Atendendo à situação específica da EB1 da freguesia da 

Cogula, em que as refeições aos alunos são servidas e 

transportadas pela Santa Casa da Misericórdia de Trancoso, 

embora confeccionadas na cantina do Agrupamento de Escolas 

de Vila Franca das Naves, a Câmara Municipal, no âmbito do 

Programa da Generalização de Fornecimento de Refeições 

Escolares, deliberou, transferir para a Santa Casa da 

Misericórdia de Trancoso, a importância de 1,32 euros por 

cada refeição servida, transferindo para o Agrupamento de 

Escolas de Vila Franca das Caves as importâncias constantes 

da deliberação de 8 do passado mês de Outubro .  ----------------  

*A25*  Estrada Municipal Trancoso/Aldeia Velha:  Em seguida foi 

presente informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras 

desta Câmara, dando conta que a empreitada foi consignada no 
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dia 02-09-2009, sendo de 45 dias o prazo de execução. O 

adjudicatário já solicitou uma prorrogação de prazo em 30 dias, 

a título gracioso.  -----------------------------------------------------  

Solicita agora o adjudicatário uma prorrogação do prazo por 

mais 25 dias, a título gracioso, devido às condições 

climatéricas que aconteceram e pelo período de tempo que é 

necessário decorrer entre os trabalhos de pavimentação e de 

pintura do eixo. -------------------------------------------------------  

Em obra decorrem, e em bom ritmo, os trabalhos de 

pavimentação (camada de desgaste, e de execução de bermas e 

valetas).  ----------------------------------------------------------------  

Estes serviços não vêm nenhum inconveniente na pretensão 

apresentada pelo adjudicatário. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder mais 25 dias de 

prorrogação a título gracioso.  -------------------------------------  

*A26*  Requalificação da Escola Básica EB1 de Vila Franca das 

#aves - Auto de Medição número 2: Em seguida foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado pela 

firma Construtora do Távora, Limitada., está em conformidade 

com os trabalhos executados, no valor de 40.130,25 euros. -----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  
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*A27*  Pavimentação EM 601 (E#229-1 - Torre do Terrenho -  

Limite do Concelho) - Auto de Medição número 2: Em 

seguida foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma Chupas & Morrão, SA, está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

6.338,40 euros. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A28*  Estrada Municipal Rio de Moinhos (Cruzamento Venda do 

Cepo - Rio de Moinhos) - Auto de Medição número 2: Em 

seguida foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma Chupas & Morrão, SA, está em 

conformidade com os trabalhos executados, no valor de 

6.970,77 euros. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A29*  Audiência Prévia dos Processos de Candidatura - Estrada 

Municipal Trancoso - Aldeia Velha:  Em seguida, foi presente 

o requerimento número 4400, da Secretaria que deu entrada 

nesta Câmara em 12 do corrente mês de Novembro, da 

Estrutura de Apoio Técnico da Comurbeiras, CIM, a enviar, no 
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âmbito dos procedimentos administrativos em sede de audiência 

prévia, para apreciação e análise, com vista á sua posterior 

aprovação, o parecer técnico resultante da análise técnico-

financeira efectuada. -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou dar parecer favorável. ---------  

*A30*  Projectos em Curso pela Associação de Municípios da Cova 

da Beira - Distribuição de Custos: Em seguida, foi presente o 

requerimento número 4218, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 2 do corrente mês de Novembro, da Associação de 

Municípios da Cova da Beira, a dar conta, com o objectivo de 

serem considerados em plano plurianual de actividades e 

orçamento, dos valores a suportar por cada um dos municípios 

associados, sendo para o Município de Trancoso os seguintes 

valores:  ----------------------------------------------------------------  

- Custos relativos ao ano de 2009 e 2010: 51.963,19 euros;  

- Custos relativos ao ano de 2011: 46.189,50 euros; --------  

- Custos relativos ao ano de 2012: 17.321,06 euros. --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os projectos em causa, 

bem como as comparticipações dos mesmos. Mais foi 

deliberado inscrever em Plano Plurianual de Actividades.  ----  

*A31*  Associação de Municípios da Cova da Beira: Em seguida, foi 

presente o requerimento número 4195, da Secretaria que deu 

entrada nesta Câmara em 30 do passado mês de Outubro, da 
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Associação de Municípios da Cova da Beira, a solicitar que 

seja indicado o vereador representante para a Assembleia 

Intermunicipal.  --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou indicar o senhor vereador 

João Carvalho.  -------------------------------------------------------  

*A32*  Proposta de Estabelecimento de Protocolo: Em seguida foi 

presente informação dando conta que à semelhança do que 

aconteceu no ano lectivo 2008/2009, a Escola Secundária com 

3º Ciclo Gonçalo Anes Bandarra, apresentou uma candidatura 

ao POPH, com vista à obtenção de financiamento para os cursos 

profissionais e turma CEF que frequentam actualmente a 

referida escola. --------------------------------------------------------  

Neste contexto, e na sequência da aprovação das referidas 

candidaturas, a escola veio propor a transferência para o 

Município dos valores referentes às comparticipações que 

incidem sobre o custo com transportes evidenciados com os 

alunos em questão. Desta forma, e considerando que a receita 

corresponderia a 50% do valor da despesa, tal permitiria à 

Autarquia obter um financiamento equivalente ao que resulta da 

aplicação da regra de uma comparticipação de metade do custo 

com a assinatura mensal, por parte dos alunos do ensino 

secundário não profissional. -----------------------------------------  

Tendo em atenção a circunstância de os cursos profissionais 
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serem habitualmente frequentados por alunos cujo risco de 

exclusão do sistema de ensino é muito elevado, e considerando 

que desde o início do ano lectivo lhes foram criadas 

expectativas de que estariam isentos de custo de transporte, 

propõem-se assim, que a transferência dos fundos comunitários 

venha substituir a comparticipação dos alunos, assegurando o 

Município uma receita de montante equivalente e isentando os 

alunos do referido pagamento. --------------------------------------  

A anuência por parte do Município em relação ao acordo 

proposto, pressupõem o estabelecimento de um protocolo entre 

as partes, o qual terá como período de vigência, o ano lectivo 

2009/2010. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou celebrar o protocolo referido 

para permitir receber a receita de 50% do valor da despesa 

com o transporte dos alunos referido e face à especial 

situação social dos mesmos e as carências de aprendizagem 

referidas, assumir a despesa do referido transporte sem custos 

para os referidos alunos. --------------------------------------------  

*A33*  Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo: Em 

seguida, foi presente o requerimento número 3743, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 25 do passado mês 

de Setembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar a 

colaboração financeira para a época 2009/2010, conforme plano 
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de actividades que anexa, no valor de 74.860 euros. -------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o plano apresentado 

para o conjunto de actividades desportivas a desenvolver na 

corrente época, deliberando celebrar Contrato de Programa 

de Desenvolvimento Desportivo no valor de 65.000 euros a 

pagar em 10 prestações, 2 em 2009 e 8 em 2010. ----------------  

Cão participou não discussão e votação o senhor Presidente 

da Câmara.  -----------------------------------------------------------  

*A34*  Em seguida, foi presente o requerimento número 3657, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 21 do passado mês 

de Setembro, da Associação Cultural e Desportiva de Vila 

Franca das Naves, a solicitar a colaboração financeira para a 

época 2009/2010, conforme plano de actividades que anexa, no 

valor de 45.000 euros. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o plano de actividades 

desportivas para a época, deliberando celebrar Contrato de 

Programa de Desenvolvimento Desportivo no valor de 45.000 

euros a pagar em 10 prestações, 1 em 2009 e 9 em 2010. -------  

Cão participou não discussão e votação o senhor vereador 

doutor João Rodrigues. ----------------------------------------------  

*A35*  Pedido de Indemnização: Em seguida, foi presente o 

requerimento de Cristina Maria Cravo Lopes Matos Pinto, 

residente em Trancoso, a solicitar uma indemnização pelos 
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prejuízos causados na sua viatura na estrada que liga Celorico a 

Trancoso, no valor de 130,80 euros. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou pagar como indemnização 

130,80 euros face à comprovada responsabilidade apurada 

junto dos serviços técnicos.  ----------------------------------------  

*A36*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

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

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

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

Pelas 17.30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

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

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

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe de Divisão 

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

O Presidente da Câmara:  

O Chefe de Divisão Administrativa:  


