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ACTA DA REU!IÃO ORDI!ÁRIA DA 

CÂMARA MU!ICIPAL DE TRA!COSO 

REALIZADA EM 12 DE JA!EIRO DE 2010. ---  

*A1*  Aos 12 dias do mês de Janeiro do ano 2010, 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 15,00 horas, o senhor Presidente da Câmara, constatada a 

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

PERÍODO A!TES DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

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

deliberou por unanimidade, aprovar a acta da reunião de 3 do 

corrente mês de Dezembro, 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 91º do diploma atrás citado, a acta ora aprovada, seja 

afixada no átrio do edifício dos Paços do Município de 



 
 

Acta  n . º    01  /  2010 .    Reunião  de    12 -01 -2010  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 6 datado de 11 do corrente mês de Dezembro e que 

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

- Operações Orçamentais: 83.732,87 €; ----------------------  

- Operações não Orçamentais: 354.476,37 €. ----------------  

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

*A5*  Intervenções: Dado tratar-se da 1ª reunião do mês, e como tal 

reunião pública, o executivo iniciou a presente reunião, 

ouvindo o empresário Vasco Ferreira Ribeiro, a propósito do 

pedido feito por este munícipe à Autarquia, no sentido de lhe 

ser autorizada a vedação das suas instalações, sitas na Zona 

Industrial de Trancoso, nos termos propostos no já citado 

pedido. -----------------------------------------------------------------  

Discutida a questão, a Câmara Municipal deliberou 

considerar que a decisão final sobre a vedação em causa, 

seria tomada após deslocação ao local dos senhores 

vereadores. ------------------------------------------------------------  

*A6*  Seguidamente tomou a palavra o senhor vereador António 

Nascimento para se referir ao mau tempo que assolou Trancoso 

no último fim-de-semana, afirmando ter ouvido algumas 

queixas, relativamente à actuação dos serviços de Protecção 



 
 

Acta  n . º    01  /  2010 .    Reunião  de    12 -01 -2010  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

Civil Municipal, que classificaram como tardia, devendo na sua 

opinião, no futuro, os mesmos Serviços reagir mais 

rapidamente, na resolução dos problemas e dificuldades que 

afectam as pessoas, em situações, como as que sucederam no 

passado fim-de-semana. ----------------------------------------------  

O senhor Presidente tomou de seguida a palavra, para afirmar 

que, há poucos dias, o senhor Governador Civil da Guarda, bem 

como o coordenador distrital dos serviços, consideraram o 

Serviço Municipal de Protecção Civil de Trancoso, como o 

melhor do distrito da Guarda. ---------------------------------------  

A propósito dos acontecimentos do passado fim-de-semana, o 

senhor vereador João Carvalho, afirmou que desde a manha de 

domingo que os responsáveis dos Serviços acompanharam a 

situação, tendo sido decidido, no início da tarde, accionar os 

meios de distribuição de sal, de acordo com as prioridades, ou 

seja, garantir o trânsito em estradas que dão acesso às rodovias 

nacionais. --------------------------------------------------------------  

Referiu ainda aquele senhor vereador, que os Serviços tiveram 

ainda necessidade de retirar algumas viaturas de locais onde 

tinham ficado imobilizados. -----------------------------------------  

Assim, acrescentou, os serviços não puderam intervir em todos 

os bairros da cidade, com a rapidez que desejavam. --------------  

Por último, informou que durante o fim-de-semana foram 
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gastos cerca de 17 toneladas de sal gema. -------------------------  

Ainda a propósito desta temática, o senhor vereador doutor 

António Oliveira afirmou que o Serviço local de Protecção 

Civil é muito bom, comparado com os dos concelhos vizinhos. -

Acrescentou, que nestas situações não pode deixar de ser 

respeitada a hierarquia da prioridade na actuação dos mesmos 

serviços, ou seja, garantir a abertura das estrada 226 e 102, 

bem como a estrada para a Mêda, bem como manter transitáveis 

todas as estradas para as freguesias do concelho. -----------------  

*A7*  Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente  para se 

referir a realização da próxima edição da BTL, na qual 

participará Trancoso, enquanto membro do Pólo de Turismo da 

Serra da Estrela. ------------------------------------------------------  

Assim, o senhor Presidente da Câmara, face à necessidade de 

garantir o normal funcionamento do espaço turístico reservado 

ao concelho de Trancoso, propôs face a falta de disponibilidade 

para o efeito, de funcionários da Autarquia, fosse autorizada a 

participação de 2 funcionários da empresa TEGEC, EMM, 

suportando o Município as suas despesas com alojamento e 

alimentação. -----------------------------------------------------------  

*A8*  De seguida tomou a palavra o senhor vereador professor 

Amílcar Salvador para solicitar que lhe fosse entregue cópia do 

quadro de pessoal da Empresa TEGEC, EMM, de onde constem 
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os vencimentos e respectivas categorias. --------------------------  

ORDEM DO DIA 

*A9*  Análise, Discussão e Votação dos Instrumentos de Gestão 

Previsional da Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, EMM:  Seguidamente foi 

presente o requerimento número 4931, da Secretaria, que deu 

entrada nesta Câmara em 21 do passado mês de Dezembro, de 

TEGEC, EMM, a enviar, nos termos do estipulado no artigo 10º 

alínea f) dos Estatutos, para a provação os Instrumentos de 

Gestão Previsional para o ano civil de 2010, acompanhado do 

parecer do Fiscal único e do Conselho Geral.  ---------------------  

A Câmara Municipal deliberou, aprovar por maioria os 

Instrumentos de Gestão Previsional da TEGEC, EMM, com as 

abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista e 

atenta a previsão orçamental para 2010 celebrar contrato de 

gestão entre o Municipal e a TEGEC, EMM transferindo 

1.000.000 euros a título de subsídio à exploração. --------------  

Mais foi deliberado aprovar a minuta do contrato de gestão 

que se reproduz para todos os efeitos. -----------------------------  

/ão participou na discussão e votação o senhor vereador 

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

---------------"CO/TRA TO DE GESTÃO n° 1/2010  -------------  

--------(�os termos da Lei 53-F/2006 de 20 de Dezembro) ------  
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Entre -------------------------------------------------------------------  

O Município de Trancoso, representado pelo seu Presidente, 

Júlio José Saraiva Sarmento ----------------------------------------  

E ------------------------------------------------------------------------  

A T.E.G.E.C - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão 

de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M, representada 

pelo seu Presidente do Conselho de Administração, João 

António Figueiredo Rodrigues.--------------------------------------  

É celebrado o presente Contrato de Gestão que se rege pelas 

cláusulas seguintes: --------------------------------------------------  

----------------------------------1ª -------------------------------------  

A T. E. G. E. C. - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M., tem 

como missão e orientação estratégica promover, apoiar e 

desenvolver actividades de carácter cultural,  social, educativo, 

recreativo, turístico e de protecção ambiental na área do 

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

----------------------------------2ª -------------------------------------  

1. A T. E. G. E. C. - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer E.E.M. na 

prossecução dos seus objectivos estatuários e de harmonia com 

a missão que lhe foi consignada pelo Município, administra 

assegurando a sua manutenção, renovação e dinamização os 
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seguintes equipamentos culturais e recreativos:------------------ 

- Cinema ---------------------------------------------------------  

- Auditório para teatro no Convento de São Francisco ----  

- Centro Cultural de Trancoso --------------------------------  

- Auditório no Pavilhão Multiusos ---------------------------  

- Casa da Juventude --------------------------------------------  

2. A T.E.G.E.C. - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M. no 

âmbito da sua missão de promoção da educação e desporto, 

administra, assegurando a sua manutenção e dinamização os 

seguintes equipamentos: ---------------------------------------------  

- Piscinas Municipais de Trancoso ---------------------------  

- Piscinas Municipais de Vila Franca das �aves -----------  

- Residência de Estudantes masculina e feminina ----------  

3. A T.E.G.E.C. - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M. tem 

ainda, como orientação promover, apoiar e dinamizar a 

programação de eventos culturais e de animação, 

designadamente, através dos seus equipamentos (cinema, 

teatro, exposições, etc.) ou em espaços públicos (Festa da 

História, Feira de São Bartolomeu, Dia Mundial da Criança e 

do Idoso, Feira do Livro, etc.) --------------------------------------  

----------------------------------3ª -------------------------------------  
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1. O Município de Trancoso estabelece através do presente 

Contrato de Gestão, a sua orientação estratégica, definindo os 

princípios orientadores da gestão da T.E. G.E.C - Trancoso 

Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M. nas áreas da sua actuação: -------  

-Principio da eficácia -------------------------------------------  

-Principio da universalidade -----------------------------------  

-Principio da transparência ------------------------------------  

-Principio da solidariedade ------------------------------------  

----------------------------------4ª -------------------------------------  

Pelo princípio da eficácia, que visa assegurar a eficiência na 

gestão e na optimização dos recursos, deve a T.E.G.E.C -

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M. apresentar o seu 

Plano de Actividades e os Relatórios de Prestação de Contas 

(semestral e anual) observando rigor na ornamentação e 

equilíbrio nos resultados. --------------------------------------------  

----------------------------------5ª -------------------------------------  

Pelo princípio da universalidade deve a T.E.G.E.C. - Trancoso 

Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M., respeitar o interesse geral, sem 

qualquer discriminação no acesso aos equipamentos e aos 

eventos, intervindo na área de todo o concelho. ------------------ 



 
 

Acta  n . º    01  /  2010 .    Reunião  de    12 -01 -2010  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

----------------------------------6ª  -------------------------------------  

Pelo principio da transparência deve a T.E.G.E.C - Trancoso 

Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M., apresentar e publicitar os 

instrumentos de prestação de contas, bem como, as condições 

de acesso, designadamente o preço e ainda, informação pública 

das suas actividades, designadamente através da Agenda 

Cultural. ---------------------------------------------------------------  

----------------------------------7ª -------------------------------------  

1.Pelo princípio da solidariedade deve a T.E.G.E.C. -Trancoso 

Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M., como forma de garantir a 

universalidade do acesso e promoção dos equipamentos e 

eventos, atender às frágeis condições sócio económicas da 

maioria dos habitantes do concelho, praticando uma política 

de preços de cariz social, salvaguardando a aplicação das 

normas gerais da concorrência. ------------------------------------  

2.Em casos excepcionais, em que a prestação de serviços se 

dirija predominantemente, a crianças, a idosos e cidadãos 

desfavorecidos, bem como as áreas de educação e desporto 

escolar, poderá praticar-se a gratuitidade no acesso aos 

equipamentos e serviços prestados. --------------------------------  

----------------------------------8ª -------------------------------------  



 
 

Acta  n . º    01  /  2010 .    Reunião  de    12 -01 -2010  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

Tendo em vista a concretização destes princípios que 

consubstanciam a orientação estratégica do Município para a 

gestão da T. E. G. E. C. - Trancoso Eventos, Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer, 

E.E.M., deve esta, na apresentação do Plano de Actividades e 

dos Relatórios de prestação de Contas, mencionar os 

indicadores ou referenciais das actividades desenvolvidas. -----  

----------------------------------9ª -------------------------------------  

A Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 12/01/2010, 

deliberou aprovar o Plano de Actividades da T.E.G.E.C. -

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de 

Equipamentos Culturais e de Lazer, E.E.M. para 2010, 

implicando esta aprovação a transferência para aquela 

empresa da importância de 1.000.000€ (um milhão de euros), 

mediante a atribuição de um subsídio à exploração, a 

concretizar com outorga do presente Contrato de Gestão, 

considerando-se assim justificada objectivamente (face da 

orçamentação aprovada), a necessidade do subsídio referido. --  

----------------------------------10ª ------------------------------------  

O subsídio do Município será entregue à T.E.G.E.C - Trancoso 

Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais e de Lazer, E.E.M. ao longo do ano de 2010 em 

prestações mensais. --------------------------------------------------  
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----------------------------------11ª ------------------------------------  

A T. E. G. E. C - Trancoso Eventos, Empresa Municipal de 

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

compromete-se a executar o Plano de Actividades apresentado 

e aprovado, implementar os princípios orientadores referidos 

no presente contrato, para a gestão dos equipamentos e na 

promoção dos eventos, praticando preços sociais para os 

utentes das actividades atendendo à situação sócio económica 

do concelho e dos seus habitantes." --------------------------------  

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

presente o requerimento número 808, da Secção de Obras 

Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 23 do passado 

mês de Dezembro, de Jorge Ribeiro Maltez, residente em 

Trancoso, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

licença de utilização de uma habitação, sita em Moitas, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 436 da freguesia de 

Valdujo, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de Agosto de 

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A11*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 813, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 
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em 23 do passado mês de Dezembro, de Miguel Mata 

Domingues, residente em Trancoso, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita no Largo da Roseira, em Trancoso, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 1784 da freguesia de São 

Pedro, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de Agosto de 

1951. -------------------------------------------------------------------  

 A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A12*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 165, 

da Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara 

em 5 do corrente mês de Janeiro, de Octávio Manuel Ferreira 

Cardoso Bogalho, residente em Trancoso, na qualidade de 

proprietário, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita na Rua do Castelo, n° 3, em Trancoso, inscrita 

na matriz predial urbana sob o artigo 165 da freguesia de São 

Pedro, uma vez que o mesmo foi construído antes da entrada 

em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de Agosto de 

1951. -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A13*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 4, da 
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Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

5 do corrente mês de Janeiro, de Isaura de Jesus da Silva 

Nascimento, residente em Benvende, na qualidade de 

proprietária, a solicitar isenção de licença de utilização de uma 

habitação, sita em Benvende, inscrita na matriz predial urbana 

sob o artigo 199 da freguesia de Palhais, uma vez que o mesmo 

foi construído antes da entrada em vigor do Decreto – Lei 

número 38382, de 7 de Agosto de 1951. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A14*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 12, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 

6 do corrente mês de Janeiro, de Vítor Augusto Silva, residente 

em Cogula, na qualidade de proprietário, a solicitar isenção de 

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

Costa, em Cogula, inscrita na matriz predial urbana sob o 

artigo 435 da freguesia de Cogula, uma vez que o mesmo foi 

construído antes da entrada em vigor do Decreto - Lei número 

38382, de 7 de Agosto de 1951. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A15*  Seguidamente foi ainda presente o requerimento número 31, da 

Secção de Obras Particulares, que deu entrada nesta Câmara em 
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12 do corrente mês de Janeiro, de António José do Nascimento 

Leitão, residente em Trancoso, a solicitar isenção de licença de 

utilização de uma habitação, sita em Guilheiro, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo 208 da freguesia de 

Guilheiro, uma vez que o mesmo foi construído antes da 

entrada em vigor do Decreto - Lei número 38382, de 7 de 

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

A Câmara Municipal deliberou, em face da declaração do 

interessado, considerar isento de licenciamento. ----------------  

*A16*  Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das !aves: Em seguida os Serviços Técnicos 

informaram a Câmara a Câmara que o Plano de Segurança e 

Saúde apresentado, se enquadra com o projecto de obra e 

demais condições estabelecidas para a execução da obra, 

caracterizando os riscos evidenciados e as medidas preventivas 

a adoptar, merecendo por isso a validação pelo coordenador de 

segurança, devendo ser aprovado pelo dono de obra. -------------  

Deverá o dono de obra comunicar a abertura do estaleiro à 

Inspecção Geral de Trabalho. ---------------------------------------  

Junta ainda o modelo de comunicação prévia, devidamente 

preenchido, documento que deverá ser enviado à Inspecção 

Geral de Trabalho. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar, remetendo à 
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Inspecção Geral de Trabalho. --------------------------------------  

*A17*  Em seguida foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, informando que o local do 

quartel dos bombeiros voluntários de Vila Franca das Naves é 

adjacente à estrada municipal nº580. Esta estrada foi 

intervencionada no âmbito do IP2 lanço Trancoso /Celorico da 

Beira, que contempla uma ligação a Vila Franca das Naves e 

que introduziu uma modificação das condições locais, 

designadamente o acesso e a implantação do edifício (cota e 

afastamento). Assim e de acordo com as Estradas de Portugal 

foi decidido afastar o edifício em 2 metros tendo sido entregue 

ao empreiteiro o projecto de execução da estrada, processando-

se o acesso ao quartel através de uma rotunda que foi criada, 

não podendo o acesso ser directo como estava previsto no 

projecto inicial. Foram entregues ao empreiteiro os elementos 

de solução de obra, não havendo lugar a qualquer suspensão. 

Estas alterações no local dos trabalhos originaram trabalhos a 

mais, escavação e aterro, entendendo-se que se verificam 

cumulativamente os critérios registados no artigo 370, nº1 do 

Código dos Contratos Públicos. Os trabalhos a mais têm um 

valor de 23.202,94 €, tratando-se de trabalhos da mesma 

espécie prevista no contrato inicial e representam 3.2 % do 

preço contratual.  O empreiteiro vai executar os trabalhos a 
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mais, assim classificados pela fiscalização, não havendo a 

registar qualquer reclamação por parte do empreiteiro. ----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar os trabalhos a mais, 

atendendo aos argumentos apresentados e que têm a ver com 

os trabalhos de acesso viário a Vila Franca das /aves que 

condicionam o acesso ao quartel.  ----------------------------------  

Concepção / Construção de !ovo Bloco na EB1 de Trancoso:  

*A18*  Auto de Medição número 8: Em seguida foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado pela 

firma Manuel Rodrigues Gouveia, SA, está em conformidade 

com os trabalhos executados, no valor de 300.053,07 euros. ----  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A19*  Auto de Medição número 9: Em seguida foi presente 

informação prestada pelos Serviços Técnicos de Obras desta 

Câmara, informando que o auto em epígrafe, elaborado pela 

firma Manuel Rodrigues Gouveia, SA, está em conformidade 

com os trabalhos executados, no valor de 3.547 euros. ----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

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

*A20*  Festival Sefardita e Feira de Telavive: De seguida foi 

presente o requerimento número 5 da Secretaria, que deu 
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entrada nesta Câmara em 4 do corrente mês de Janeiro, do 

Turismo Serra da Estrela, a dar conta que no sentido da 

realização do projecto referido em epígrafe e para a promoção 

do dito Festival, solicita confirmação na comitiva a constituir  

para deslocação à Feira de Telavive que se realiza entre 7 e 12 

de Fevereiro. ----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar a participação do 

senhor Presidente da Câmara, bem como o pagamento de 

1.500 euros, destinados à Região de Turismo Serra da Estrela 

para comparticipação nas despesas do evento, por protocolo. -  

*A21*  Festividades do Dia do Município do Tarrafal: De seguida 

foi presente o requerimento número 5020 da Secretaria, que deu 

entrada nesta Câmara em 30 do passado mês de Dezembro, do 

Município do Tarrafal, em Cabo Verde, no âmbito das relações 

de cooperação e geminação, a convidar a estar presente nas 

comemorações acima referidas que se realiza a 15 do corrente 

mês de Janeiro. --------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou agradecer o convite 

formulado, cumprimentando o Município de Tarrafal pela 

realização das festividades mas manifestando a 

impossibilidade de estar presente alguém do Município de 

Trancoso. --------------------------------------------------------------  

*A22*  Proposta de Concessão de Apoio às Juntas de Freguesia para 
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o ano de 2010: Seguidamente o senhor Presidente da Câmara 

tomou a palavra para propor a concessão de um apoio a todas as 

Juntas de Freguesia, através de um subsídio de capital,  

destinado à realização de pequenas obras na área da respectiva 

freguesia, a transferir trimestralmente, mediante protocolo, 

sendo os montantes a conceder em 2009, os seguintes: ----------  

- Freguesia de Aldeia Nova: 5.394,20 euros; -----------------  

- Freguesia de Carnicães: 2.930,52 euros; -------------------  

- Freguesia de Castanheira: 2.947,60 euros; -----------------  

- Freguesia de Cogula: 3.021,52 euros; ----------------------  

- Freguesia de Cótimos: 3.374,80 euros; ---------------------  

- Freguesia de Feital:  2.578,72 euros; ------------------------  

- Freguesia de Fiães: 3.573,84 euros; ------------------------  

- Freguesia de Freches: 5.358,56 euros; ---------------------  

- Freguesia de Granja: 4.148,88 euros; ----------------------  

- Freguesia de Guilheiro: 3.089,76 euros; -------------------  

- Freguesia de Moimentinha: 2.902,12 euros; ---------------  

- Freguesia de Moreira de Rei: 10.504,88 euros; -----------  

- Freguesia de Palhais: 3.187,16 euros; ----------------------  

- Freguesia de Póvoa do Concelho: 3.988,16 euros; --------  

- Freguesia de Reboleiro: 2.816,80 euros; -------------------  

- Freguesia de Rio de Mel: 4.649,28 euros; -----------------  

- Freguesia de Santa Maria: 11.282,40 euros; ---------------  
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- Freguesia de São Pedro: 12.003,80 euros; -----------------  

- Freguesia de Sebadelhe da Serra: 3.283,84 euros; --------  

- Freguesia de Souto Maior: 2.959,72 euros; ----------------  

- Freguesia de Tamanhos: 4.069,28 euros;-------------------  

- Freguesia de Terrenho: 2.350,52 euros; --------------------  

- Freguesia de Torre do Terrenho: 3.323,64 euros; ---------  

- Freguesia de Torres: 3.261,08 euros; ------------------------  

- Freguesia de Valdujo: 4.176,56 euros; ---------------------  

- Freguesia de Vale do Seixo: 3.266,76 euros; --------------  

- Freguesia de Vila Franca das Naves: 7.326,00 euros; ----  

- Freguesia de Vila Garcia: 3.431,68 euros; -----------------  

- Freguesia de Vilares: 4.444,56 euros. ----------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

apresentada.-----------------------------------------------------------  

*A23*  Construção do Lar de Idosos de Vila Franca das !aves: De 

seguida foi presente o requerimento número 4329 da Secretaria, 

que deu entrada nesta Câmara em 9 do passado mês de 

Novembro, do Centro Social e Paroquial de Vila Franca das 

Naves, a dar conta da adjudicação da construção do referido 

Lar de Idosos no valor 997.298,83 euros, a que acresce o IVA, 

solicitando a elaboração de um protocolo em percentagens 

repartidas de 50%. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou manifestar o compromisso do 
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Município na celebração do protocolo, tendo em vista os 50% 

da adjudicação, sendo encargo do Município preparar 

proposta de minuta de protocolo para faseamento do subsídio 

a conceder em próxima reunião. -----------------------------------  

*A24*  Subsídios:  Em seguida, foi presente o requerimento número 54, 

da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 do corrente 

mês de Janeiro, da Freguesia de Vila Franca das Naves, a 

solicitar a renovação da deliberação da Câmara na aquisição de 

um imóvel e terreno destinado a armazém da Junta, no valor de 

18.000 euros para 2010, a pagar mensalmente. --------------------  

A Câmara Municipal deliberou conceder subsídio de 18.000 

euros, correspondente ao encargo com a referida aquisição e 

que constitui responsabilidade da Junta para 2010, a pagar 

mensalmente, mediante protocolo. ---------------------------------  

Face à urgência na tomada de deliberação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

19° do Código do Procedimento Administrativo, apreciar e 

discutir os seguintes assuntos não incluídos na Ordem do 

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

*A25*  Conselho Estratégico do Município de Trancoso: Em seguida 

o senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta:  

--------"Conselho Estratégico do Município de Trancoso --------  

1.- Exposição de Motivos --------------------------------------------  
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O actual mandato autárquico, cujo termo ocorrerá em 2013, 

coincidirá com a conclusão do QRE� (Quadro de Referência 

Estratégica �acional), podendo representar a derradeira 

oportunidade de realizar investimentos estruturantes, com 

comparticipação comunitária. --------------------------------------  

Impõe-se, deste modo, que o País e cada território, reflicta 

sobre a melhor estratégia e decida com acerto, sobre os 

investimentos prioritários, procurando maximizar os impactos, 

de modo a promover o desenvolvimento, a sustentabilidade das 

economias e preparar o futuro. -------------------------------------  

A Câmara Municipal de Trancoso elaborou e apresentou à 

Assembleia Municipal um documento estratégico, que recolheu 

um generalizado consenso, encontrando-se, assim, os Órgãos 

Autárquicos, munidos de orientação estratégica, que todavia, 

necessita de monitorização permanente e do contributo de 

todos, para sabermos, como comunidade, antecipar-nos à 

mudança e incerteza do tempo que vivemos. -----------------------  

Decorre das considerações precedentes, que é necessário, não 

só, promover o debate e a reflexão sobre a estratégia, como 

contribuir para valorizar as opções dos investimentos, que a 

concretizarão. ---------------------------------------------------------  

E são vários os investimentos estruturantes que constam das 

Grandes Opções para o mandato, como o museu da cidade, o 
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centro de interpretação da batalha, o mercado municipal, o 

campo da feira, o novo cemitério, a reabilitação da rua da 

corredoura, a recreação da oficina do Bandarra, os conteúdos 

museológicos, a intervenção em Moreira de Rei, entre outros. -  

Consideramos, ainda, que a arquitectura institucional do 

Município, não esgota o espaço de reflexão e debate, que se 

pretende, alargado, mais plural e inclusivo, sem prejuízo das 

competências próprias dos órgãos municipais. -------------------  

Motivo, pelo qual, se pretende implementar no Município de 

Trancoso, um Conselho Estratégico, que poderá, 

eventualmente, evoluir para um modelo institucional. -----------  

2.OBJECTIVOS GERAIS ---------------------------------------------  

Alargar o espaço de reflexão e debate sobre a estratégia e os 

investimentos mais relevantes, numa perspectiva apartidária: -  

-Constituir-se, como fórum de debate local. -----------------  

-Permitir novas abordagens e o concurso de novos pontos 

de vista. --------------------------------------------------------  

-Apreciar e dar parecer sobre os projectos de investimento 

público, com maior dimensão e impacto na comunidade.  

 -Dar parecer sobre todos os assuntos, que a Câmara 

Municipal entenda solicitar. --------------------------------  

-Apresentar ao executivo novas propostas no âmbito das 

temáticas definidas. ------------------------------------------  
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3. ÂMBITO E COMPETÊ�CIA --------------------------------------  

O Conselho Estratégico terá competência consultiva, que os 

órgãos municipais devem respeitar e valorizar, sobre a 

temática do património, intervenções arquitectónicas nos 

centros históricos, turismo, sociedade e economia. --------------  

4. MA�DATO ----------------------------------------------------------  

O mandato do Conselho Estratégico será coincidente com o 

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

5. COMPOSIÇÃO -----------------------------------------------------  

Os membros do Conselho Estratégico em número não superior 

a 16, serão designados pela Câmara Municipal. ------------------  

6. REGULAME�TO ---------------------------------------------------  

A Câmara Municipal aprovará formalmente a constituição e o 

regulamento de funcionamento do Conselho Estratégico 

Municipal. -------------------------------------------------------------  

-----------Proposta das Personalidades a convidar ---------------  

--------------a integrar o Conselho Estratégico --------------------  

- Sr. Fernando Jorge Santos Costa ---------------------------  

- Dra. Conceição Alexandre Batista--------------------------  

- Dr. César Prata -----------------------------------------------  

- Dr. Amaral Veiga ---------------------------------------------  

- Dr. Carlos Martins -------------------------------------------  

- Dra. Emília Tracana -----------------------------------------  
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- Sr. João Baptista ---------------------------------------------  

- Sr. João Duarte Fonseca -------------------------------------  

- Eng. Américo Mendes ----------------------------------------  

- Dra. Luísa Gil -------------------------------------------------  

- Dra. Celina Pinto ---------------------------------------------  

- Dra. Cristina Borges -----------------------------------------  

- Sr. José Domingos --------------------------------------------  

- Dr. Luís Pedro Cerveira -------------------------------------  

- Sr. Eduardo Pinto --------------------------------------------  

- Arq° Miguel Santiago Fernandes." -------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a constituição do 

Conselho Estratégico do Município de Trancoso nos exactos 

termos propostos, bem como o convite às personalidades 

propostas. ------------------------------------------------------------- 

*A26*  Candidatura ao PRODER - Acção 1.6.5 – “Projectos 

Estruturantes”:  A Câmara Municipal, reconhecendo a 

importância do aproveitamento dos Fundos Comunitários 

destinados à construção e requalificação dos caminhos 

agrícolas para utilização pública, bem como a instalação de 

redes de distribuição em média e baixa tensão, deliberou 

candidatar ao PRODER (Acção 1.6.5) “Projectos 

Estruturantes”, a construção e reparação dos seguintes 

caminhos agrícolas: --------------------------------------------------  



 
 

Acta  n . º    01  /  2010 .    Reunião  de    12 -01 -2010  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

- Caminho Agrícola de Monte Zebro; ------------------------  

- Caminho Agrícola da Quinta da Pereira; ------------------  

- Caminho Agrícola da Póvoa do Concelho; ----------------  

- Caminho Agrícola de Vila Garcia – Quinta do Prado; ---  

- Caminho Agrícola de Moimentinha. ------------------------  

Mais deliberou candidatar ao referido Programa Comunitário, 

a ampliação e electrificação dos seguintes lugares: -------------  

- Ampliação da Rede de Baixa Tensão e Iluminação 

Pública na Quinta do Lugar da Fonte das Aves no 

seguimento da estrada Vilares – Vila Franca das /aves 

– Freguesia de Vilares; --------------------------------------  

- Electrificações na Quinta do Lugar do Pé da Rolha, em 

Maçal da Ribeira – Freguesia de Vilares; ----------------  

- Electrificação de caminhos rurais até à Quinta da 

Lagaticha – Freguesia de Torres; --------------------------  

- Ampliação da Rede de Baixa Tensão e Iluminação 

Pública na Estrada de ligação para a Quinta Chão de 

Açude – Freguesia de Tamanhos; --------------------------  

- Electrificação na Quinta do Botelho – Freguesia de 

Souto Maior; --------------------------------------------------  

- Ampliação da Rede de Baixa Tensão e Iluminação 

Pública na Estrada Municipal entre Carnicães e 

Baraçal – Freguesia de Carnicães; ------------------------  
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- Ampliação da Rede de Baixa Tensão e Iluminação 

Pública no Caminho do Ribeiro Espinheiro. -------------  

Foi ainda deliberado assegurar a componente nacional do 

referimento investimento, prevendo em orçamento as verbas 

necessárias para o efeito. -------------------------------------------  

*A27*  Caminho Agrícola Póvoa do Concelho: Em seguida foi 

presente informação dos Serviços Técnicos de Obras dando 

conta que analisado o projecto, este merece parecer favorável 

por parte deste Serviços. ---------------------------------------------  

Alertamos para o facto de que o caminho, na quase toda a sua 

extensão, possuir muros de suporte à via e\ou de suporte aos 

terrenos confinantes, a maioria em mau estado de conservação. 

A plataforma em muitas zonas tem larguras que variam entre os 

2,10m e os 2,50m. Em nosso entender, as quantidades previstas 

em projecto para a execução de muros, face ao exposto, não 

darão para o necessário a uma realização em boas condições de 

funcionamento do caminho agrícola. -------------------------------  

Assim, para se cumprir com a plataforma destes caminhos, 

alertamos para o facto de haver necessidade de haver 

alargamentos\correções com entradas em terrenos, e a mais que 

provável existência de trabalhos a mais em muros. ---------------  

O orçamento do projecto é de 250.024,30 euros, devendo o 

projecto depois de aprovado ser procedo de candidatura. --------  



 
 

Acta  n . º    01  /  2010 .    Reunião  de    12 -01 -2010  

 

Câmara  Munic ipa l  de  Trancoso  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto em face da 

informação técnica. --------------------------------------------------  

*A28*  Caminho Agrícola de Monte Zebro:  Em seguida foi presente 

informação dos Serviços Técnicos de Obras dando conta que 

analisado o projecto, este merece parecer favorável por parte 

deste Serviços. --------------------------------------------------------  

O orçamento do projecto é de 85.377,18 euros, devendo o 

projecto depois de aprovado ser procedo de candidatura. --------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projecto em face da 

informação técnica. --------------------------------------------------  

*A29*  Aquisição de Equipamento para Recolha de Animais 

Assilvestrados:  Em seguida foi presente informação do 

Veterinário Municipal a solicitar a compra do seguinte 

equipamento: ----------------------------------------------------------  

- Rede de andar para 2 pessoas; -------------------------------  

- Rede de lançar bordeada a chumbo; ------------------------  

 Camaroeiro para captura. ------------------------------------  

Os serviços informaram a Câmara que o valor necessário para a 

aquisição do equipamento é de 1.122,66 euros. -------------------  

A Câmara Municipal deliberou suportar os custos inerentes a 

estas actividades. -----------------------------------------------------  

*A30*  Passeio de Motos:  Em seguida, foi presente o requerimento 

número 8, da Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 4 do 
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corrente mês de Janeiro, da Freguesia de Vila Franca das 

Naves, a solicitar emissão de parecer para um passeio de mota 

através de caminhos rurais da freguesia. ---------------------------  

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

*A31*  Feira das Tradições 2010 – colocação de outdoor:  Em 

seguida, foi presente o requerimento número 87, da Secretaria 

que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente mês de Janeiro, 

do Gabinete da 15a Feira das Tradições e Actividades 

Económicas do Concelho de Pinhel, a solicitar autorização para 

a colocação de um outdoor promocional de 12 de Janeiro a 15de 

Fevereiro. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou autorizar.------------------------ 

Pedidos de Cedência de Transportes:  ----------------------------  

*A32*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4171, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 28 do passado mês 

de Outubro, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves a solicitar transporte para as aulas de natação. ------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A33*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4225, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do passado mês 
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de Novembro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso a 

solicitar transporte para as aulas de natação. ----------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A34*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4230, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do passado mês 

de Novembro, do Rancho Folclórico e Etnográfico de Palhais e 

Benvende a solicitar transporte para Resende. --------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A35*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4232, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 2 do passado mês 

de Novembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de iniciados se deslocar a Mêda. -------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

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

*A36*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4233, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3 do passado mês 

de Novembro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso a 

solicitar transporte para deslocação do Jardim de Infância de 

Rio de Mel. ------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A37*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4297, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 5 do passado mês 

de Novembro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso a 

solicitar transporte para uma aluna se deslocar a consulta ao 

Hospital de Viseu. ----------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A38*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4324, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 9 do passado mês 

de Novembro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso 

a solicitar transporte para o Rancho se deslocar a Bragança e 
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Sanábria, em Espanha. -----------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A39*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4355, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do passado mês 

de Novembro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso a 

solicitar transporte para os alunos da sala número 4 do Jardim 

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

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A40*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4373, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 10 do passado mês 

de Novembro, da Associação de Dadores de Sangue de Vila 

Franca das Naves a solicitar transporte para deslocação à Santa 

Maria Adelaide, no Porto. -------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 
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ratificação." -----------------------------------------------------------  

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

*A41*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4377, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado mês 

de Novembro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso 

a solicitar transporte das equipas de basquetebol. ----------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A42*  Em seguida, foi presente o requerimento número 43 84, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado mês 

de Novembro, da Banda Filarmónica de Freches a solicitar 

transporte para se deslocar a Freixedas. ---------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A43*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4409, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado mês 

de Novembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 
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transporte para a equipa de escolinhas se deslocar à Guarda. ---  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A44*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4410, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado mês 

de Novembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de seniores se deslocar a Pinhel. -------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação ." -----------------------------------------------------------  

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

*A45*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4411, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado mês 

de Novembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de iniciados se deslocar a Fornos. -----  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

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

*A46*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4412, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 12 do passado mês 

de Novembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de juniores se deslocar a Figueira de 

Castelo Rodrigo. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A47*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4521, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 23 do passado mês 

de Novembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de infantis se deslocar a Pinhel. -------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A48*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4563, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 25 do passado mês 

de Novembro, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 
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Naves a solicitar transporte para o desporto escolar. -------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A49*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4646, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de Novembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de juniores se deslocar à Guarda. ------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A50*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4647, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de Novembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de iniciados se deslocar a Aguiar da 

Beira. -------------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

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

*A51*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4648, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 30 do passado mês 

de Novembro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de seniores se deslocar a Pinhel. -------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A52*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4680, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 3 do passado mês 

de Dezembro, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves a solicitar transporte para as aulas de natação. ------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A53*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4692, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 1 0 do passado mês 

de Dezembro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso 

a solicitar transporte da equipa de basquetebol. ------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 
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despacho: "Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A54*  Em seguida, foi presente o requerimento número 4698, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 4 do passado mês 

de Dezembro, do Agrupamento de Escolas de Trancoso a 

solicitar transporte para os alunos da sala número 4 do Jardim 

de Infância de Trancoso as aulas de natação. ----------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação ." -----------------------------------------------------------  

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

*A55*  Em seguida, foi presente o requerimento número 22, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente mês 

de Janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de escolinhas se deslocar a Fornos de 

Algodres. --------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. -----------  
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*A56*  Em seguida, foi presente o requerimento número 23, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 7 do corrente mês 

de Janeiro, do Grupo Desportivo de Trancoso, a solicitar 

transporte para a equipa de infantis se deslocar a Figueira de 

Castelo Rodrigo. ------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo a requerente ser 

informada das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A57*  Em seguida, foi presente o requerimento número 32, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês 

de Janeiro, da Associação Cultural e Recreativa de Trancoso a 

solicitar transporte das equipas de basquetebol. ------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes, devendo o requerente ser 

informado das condições da cedência. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A58*  Em seguida, foi presente o requerimento número 33, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 5 do corrente mês 

de Janeiro, do Corpo Nacional de Escutas de Trancoso a 

solicitar transporte para Acantonamento de Agrupamentos na 
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Covilhã. ----------------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação."  -----------------------------------------------------------  

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

*A59*  Em seguida, foi presente o requerimento número 59, da 

Secretaria que deu entrada nesta Câmara em 6 do corrente mês 

de Janeiro, do Agrupamento de Escolas de Vila Franca das 

Naves a solicitar transporte para as olimpíadas de matemática 

em Trancoso. ----------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor João Rodrigues exarou o seguinte 

despacho: "Ao serviço de transportes. A reunião para 

ratificação ." -----------------------------------------------------------  

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

*A60*  Aprovação em Minuta:  ---------------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

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

*A61*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A62*  Encerramento:  -------------------------------------------------------  

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


