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ACTA DA REU�IÃO ORDI�ÁRIA DA 

CÂMARA MU�ICIPAL DE TRA�COSO 

REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2010.  

*A1*  Aos 17 dias do mês de Fevereiro 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, João Carvalho, professor Amílcar 

Salvador, António Nascimento e doutora Ivone Mouco, tendo 

faltado o senhor vereador doutor João Rodrigues. ----------------  

*A2*  Justificação de Falta: A Câmara Municipal deliberou 

considerar justificada a falta de comparência à presente reunião 

do senhor vereador doutor João Rodrigues. ------------------------  

*A3*  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 

*A4*  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 26 do 

passado mês de Janeiro e de 2 do corrente mês de Fevereiro, 

dispensando a sua leitura em virtude destas terem sido 
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antecipadamente distribuídas a todos os membros da Câmara e 

que para efeitos do disposto no número 1 do artigo 91° do 

diploma atrás citado, as actas ora aprovadas, sejam afixadas no 

átrio do edifício dos Paços do Município de Trancoso. ----------  

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

Seguidamente, foi presente o Resumo Diário da Tesouraria 

número 30 datado de 12 do corrente mês de Fevereiro e que 

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

- Operações Orçamentais: 9.044,37 €; -----------------------  

- Operações não Orçamentais: 359.499,13 €. ----------------  

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

*A6*  Intervenções: Começou por usar da palavra a senhora 

vereadora doutora Ivone Mouco, para questionar o senhor 

Presidente da Câmara, relativamente ao facto de os vereadores 

do Partido Socialista não terem sido convidados para a primeira 

reunião do Conselho Estratégico, que ocorreu no passado dia 26 

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

Em resposta o senhor Presidente da Câmara respondeu, 

afirmando que tal aconteceu, apenas porque se tratou da 

primeira reunião, destinada a apresentar a ideia, explicar os 

objectivos, bem como avaliar a receptividade das pessoas à 

iniciativa proposta. ---------------------------------------------------  

Assim, acrescentou, foram apenas estes os motivos que 
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determinaram que não fossem endereçados convites aos 

senhores vereadores do Partido Socialista. ------------------------  

Assim a propósito do Conselho Estratégico, o senhor Presidente 

da Câmara informou que a próxima reunião do referido 

Conselho Estratégico terá lugar no dia 3 de Março, pelas 21 

horas, no Hotel Turismo e cujo tema de discussão será o Plano 

Estratégico Municipal, estando convidados todos os senhores 

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

ORDEM DO DIA 

*A7*  Obras Particulares: De seguida foi presente o requerimento 

número 30, da Secção de Obras Particulares, que deu entrada 

nesta Câmara em 11 do passado mês de Janeiro, de Amílcar 

António Batista Alexandre, residente em Trancoso, a solicitar 

informação prévia sobre a viabilidade de obras de edificação 

para o prédio, sito no lote número 1, do Alvará de Loteamento 

número 27/83 de 20 de Dezembro, com aditamento de 23 de 

Janeiro de 2004. ------------------------------------------------------  

A Divisão de Planeamento, Licenciamento, Urbanismo e 

Ambiente informou a Câmara Municipal que o requerente 

solicita informação prévia sobre a possibilidade de alterar o 

edifício e a sua utilização. -------------------------------------------  

O alvará de loteamento número 27/83, estabelece o regime de 

edificabilidade para este lote, prevendo no seu quadro síntese 
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uma tipologia de utilização de 'comércio/habitação' --------------  

Solicita a alteração do uso actual de comércio no rés-do-chão e 

habitação no 1º piso, para serviços nos dois pisos. ---------------  

Assim, o parecer é desfavorável por o solicitado violar o 

previsto no alvará de loteamento. -----------------------------------  

A Câmara Municipal tratando-se de uma ampliação de urna 

residencial já existente e sendo o exercício determinado num 

misto de habitação/serviços sendo importante para o 

desenvolvimento do concelho a melhoria e ampliação da 

Residencial D. Dinis, deliberou o entendimento favorável à 

emissão de uma informação prévia favorável à aludida 

alteração. --------------------------------------------------------------  

Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Franca das �aves ----------------------------------------------------  

*A8*  Auto de Medição número 1: Em seguida foi presente 

informação prestada pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos desta Câmara, informando que o auto em 

epígrafe, elaborado pela firma Cipriano Pereira Carvalho & 

Filhos, Limitada, está em conformidade com os trabalhos 

executados em obra, com os valores constantes na proposta, no 

valor de 12.312 euros. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar o auto, procedendo ao 

pagamento. ------------------------------------------------------------  
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*A9*  Em seguida foi presente informação prestada pelos Serviços 

Técnicos de Obras desta Câmara, informando que o projecto 

previa um pé direito de 2.80 metros, havendo ainda a registar a 

colocação de tubagem de A.V.A.C., o que implica uma altura 

livre na ordem de 2.50 metros. Assim sendo, entende-se que o 

pé direito deverá ser aumentado em 25 cm, tendo para o efeito 

sido consultado o projectista, o qual concordou. Foi ainda 

decidido colocar tecto falso, que não estava previsto, 

permitindo assim criar um canal que poderá albergar 

futuramente outro tipo de tubagem que se julgue necessária. ---  

O aumento do pé direito tem como consequência a execução de 

trabalhos da mesma espécie previstos no contrato inicial e a 

executar nas mesmas condições, aplicando-se os mesmos 

preços. As quantidades de betão, alvenarias e revestimentos 

foram aumentadas, implicando um valor a mais de 6.827,77 €. -  

A colocação de tecto falso implica a execução de trabalhos cuja 

espécie não estava prevista no contrato inicial, havendo a 

necessidade de acordar os preços. Foi solicitado ao empreiteiro 

a apresentação de preços para este tipo de trabalho. O preço 

apresentado para esta espécie de trabalho considera-se 

aceitável. Estes trabalhos são indispensáveis à execução da 

empreitada e implicam valores a mais e a menos com a seguinte 

quantificação: ---------------------------------------------------------  
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- Valores a mais – (Fornecimento e colocação de tectos 

falsos) 16.954,75 €; ------------------------------------------  

- Valores a menos – (Revestimento de tectos) 6.973,20 €. -  

Estes trabalhos são classificados como erros e omissões que o 

adjudicatário não tinha obrigação de ter identificado na fase de 

formação do contrato, sendo da responsabilidade do dono de 

obra. --------------------------------------------------------------------  

Deverá o dono de obra ordenar a execução destes trabalhos,  

tendo sido fornecidos todos os elementos necessários para esse 

efeito, designadamente os elementos de solução de obra. O 

prazo de execução de obra mantém-se, não havendo lugar a 

qualquer prorrogação. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a informação dos 

serviços, a provando a execução dos trabalhos a mais bem 

como o preço apresentado. ------------------------------------------  

*A10*  Pedido de Material Promocional: De seguida foi presente o 

requerimento número 576, da Secretaria que deu entrada nesta 

Câmara em 8 do corrente mês de Fevereiro, do Moto Clube 

Motards D'El Rey,  a solicitar a cedência de 150 sacos com 

brindes para o Passeio TT de Motos, que se realiza no próximo 

dia 7 de Março. -------------------------------------------------------  

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho 'Ao Posto de Turismo. A reunião para ratificação. '  ---  
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A Câmara Municipal deliberou ceder o material disponível.  ---  

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:  

*A11*  Regulamento de Atribuição de Medalhas Municipais: Em 

seguida o senhor Presidente da Câmara apresentou a proposta 

de Regulamento referido em epígrafe, que de seguida se 

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

-------------REGULAME�TO DE ATRIBUIÇÃO DE  -----------  

-------------------MEDALHAS MU�ICIPAIS ---------------------  

------------------------------Capítulo I  -------------------------------  

------------------------Disposições Gerais ---------------------------  

-------------------------------Artigo 1º. -------------------------------  

O Município de Trancoso institui as seguintes condecorações: -  

a) Medalha de Honra do Município;  --------------------------  

b) Medalha Municipal de Mérito; ------------------------------  

c) Medalha Municipal de Bons Serviços; ---------------------  

d) Medalha Municipal de Serviço Público. -------------------  

------------------------------Capítulo II  ------------------------------  

------------------Medalha de Honra do Município  -----------------  

--------------------------------Artigo 2° -------------------------------  

A medalha de Honra do Município destina-se a homenagear 
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pessoas individuais ou colectivas que, pelos seus excepcionais 

serviços, contributos para com a comunidade ou actos 

praticados, alcancem mérito extraordinário. ----------------------  

----------------------------------Artigo 3º. ----------------------------  

A concessão da Medalha de Honra do Município é atribuída 

por deliberação da Assembleia Municipal, aprovada por 

maioria absoluta dos seus membros em efectividade, sob 

proposta da Câmara Municipal. ------------------------------------  

----------------------------------Artigo 4º. ----------------------------  

A Medalha de Honra do Município será entregue em cerimónia 

solene. -----------------------------------------------------------------  

----------------------------------Artigo 5º. ----------------------------  

As pessoas colectivas que possuam estandarte oficial usarão 

como distintivo a fita da medalha em singelo ou em laço, no 

cumprimento conveniente, armada junto à lança.-----------------  

-----------------------------Capítulo III  ------------------------------  

---------------------Medalha Municipal de Mérito  -----------------  

---------------------------------Artigo 6º. -----------------------------  

A Medalha Municipal de Mérito visa distinguir as pessoas 

colectivas ou singulares que se evidenciem pelo seu 

significativo contributo no campo Social, Cultural, Económico, 

Humanitário, Desportivo ou outros de notável importância que 

justifiquem este reconhecimento. -----------------------------------  
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----------------------------------Artigo 7º. ----------------------------  

A Medalha Municipal de Mérito compreende os graus ouro,  

prata e cobre, dependendo a concessão de cada um deles, do 

valor e projecção do acto praticado. -------------------------------  

---------------------------------Artigo 8º. -----------------------------  

A concessão da Medalha Municipal de Mérito depende de 

deliberação tomada em reunião da Câmara, aprovada por 

maioria absoluta dos seus membros em efectividade. ------------  

----------------------------------Artigo 9º. ----------------------------  

1 - A Medalha Municipal de Mérito será entregue em 

Cerimónia Solene. ----------------------------------------------------  

2 - ?o caso do agraciado pertencer a Corpo de Bombeiros, o 

acto deverá decorrer perante formatura geral da respectiva 

corporação. ------------------------------------------------------------  

---------------------------------Artigo 10º. ----------------------------  

As pessoas colectivas que possuam estandarte oficial usarão 

como distintivo a fita da medalha, em singelo ou em laço, no 

comprimento conveniente, armada junto à lança.-----------------  

-----------------------------Capítulo IV  ------------------------------  

---------------Medalha Municipal de Bons Serviços  --------------  

-------------------------------Artigo 11º. ------------------------------  

A Medalha Municipal de Bons Serviços destina-se a galardoar 

os funcionários e agentes do Município, dos Serviços 
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Municipalizados, das Juntas de Freguesia e os Bombeiros 

Voluntários ou membros de outras Organizações 

reconhecidamente humanitárias, que se tenham distinguido 

exemplar e notoriamente no cumprimento dos seus deveres. ----  

--------------------------------Artigo 12º. -----------------------------  

A concessão da Medalha Municipal de Bons Serviços 

compreende os graus ouro, prata e cobre, dependendo a 

concessão de cada um deles, da importância da função 

exercida e das qualidades demonstradas. --------------------------  

-------------------------------Artigo 13º. ------------------------------  

1 - A concessão da Medalha Municipal de Bons Serviços 

depende de deliberação tomada em reunião de Câmara. ---------  

2 - ?o caso dos agraciados pertencerem a um Corpo de 

Bombeiros ou a qualquer outra Organização humanitária, a 

concessão da medalha depende de deliberação tomada em 

reunião de Câmara, mediante proposta fundamentada e 

instruída pelo Comandante dos Bombeiros ou do responsável 

da Organização de que o elemento que se pretende agraciar 

fizer parte. -------------------------------------------------------------  

-----------------------------Artigo 14º. --------------------------------  

1 - A Medalha Municipal de Bons Serviços será entregue em 

Cerimónia Solene.  ---------------------------------------------------  

2 - ?o caso do agraciado pertencer a um Corpo de Bombeiros, 



 
 

Acta  n . º    04  /  2010 .    Reunião  de    17 -02 -2010  

 

o acto deverá decorrer perante formatura geral da respectiva 

corporação. ------------------------------------------------------------  

---------------------------------Capítulo V----------------------------  

------------------Medalha Municipal de Serviço Público  ---------  

----------------------------------Artigo 15º. ---------------------------  

A Medalha Municipal de Serviço Público destina-se a 

galardoar funcionários e agentes que prestem serviço na 

Câmara, nos Serviços Municipalizados e nas Juntas de 

Freguesia quando completem trinta e cinco, vinte e dez anos de 

serviço, aos quais corresponderão respectivamente as 

medalhas de grau ouro, prata e cobre. -----------------------------  

----------------------------------Artigo 16º. ---------------------------  

1 - A concessão da Medalha Municipal de Serviço Público é da 

competência do Presidente da Câmara. ----------------------------  

2 - Os prazos mencionados no artigo anterior são 

interrompidos quando o funcionário ou agente seja punido com 

pena superior à repreensão escrita. --------------------------------  

3 - A contagem dos referidos prazos suspende-se quando se 

opere a suspensão do vínculo, designadamente por requisição, 

comissão de serviço ou licença sem vencimento. -----------------  

--------------------------------Artigo 17º. -----------------------------  

A Medalha Municipal de Serviço Público será entregue em 

Cerimónia Solene. ----------------------------------------------------  
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-------------------------------Capitulo VI  ----------------------------  

----------------------------Disposições Finais  -----------------------  

--------------------------------Artigo 18º. -----------------------------  

A aquisição de medalhas referidas neste regulamento 

constituem encargo do Município. ----------------------------------  

--------------------------------Artigo 19º. -----------------------------  

1 - De todas as medalhas serão passados diplomas individuais, 

assinados pelo Presidente da Câmara e autenticados com o 

selo branco desta Câmara. ------------------------------------------  

2 - Os modelos e dimensões de cada uma das modalidades das 

medalhas Municipais e respectivos diplomas serão anexados ao 

presente regulamento após aprovação. ----------------------------  

--------------------------------Artigo 20º. -----------------------------  

1 - O registo dos agraciados com Medalhas de Honra do 

Município, Municipal de Mérito constarão de volumes 

próprios. ---------------------------------------------------------------  

2 - Das restantes atribuições deverá igualmente ficar 

arquivado o respectivo registo. -------------------------------------  

-----------------------------Artigo 21º. --------------------------------  

1 - As Medalhas de Honra do Município, a Medalha Municipal 

de Mérito, a Medalha de Bons Serviços serão atribuídas, em 

simultâneo, em cerimónia solene a realizar preferencialmente 

no dia do Município. -------------------------------------------------  
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2 - A Medalha Municipal de Serviço Público poderá ser 

atribuída em cerimónia a realizar preferencialmente no 

período temporal associado ao dia do Município. ----------------  

------------------------------Artigo 22º. -------------------------------  

As medalhas previstas no presente regulamento só são 

susceptíveis de ser atribuídas ao mesmo agraciado uma única 

vez, salvo se em graus diversos. ------------------------------------  

-------------------------------Artigo 23º. ------------------------------  

O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pela 

Assembleia Municipal e publicação no site electrónico da 

Câmara Municipal e demais lugares do costume. -----------------  

Trancoso, 17 de Fevereiro 2010. -----------------------------------  

O Presidente da Câmara: (Júlio José Saraiva Sarmento) " ------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a presente proposta e 

submeter à apreciação e votação na Assembleia Municipal, 

tendo em conta a sua aprovação nos termos da Lei. -------------  

*A12*  Apoio à Instalação de Estrutura de Resguardo na Escola 

Sede do Agrupamento de Escolas de Trancoso:  ----------------  

A Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Trancoso possui 

um acesso à cantina totalmente desprotegido, nas suas laterais, 

o que causa naturalmente bastante desconforto a todos os 

alunos, enquanto aguardam pela entrada no refeitório. -----------  

A Escola pretende corrigir tal situação, montando no referido 
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espaço, uma estrutura em alumínio e vidro, melhorando desta 

forma as condições de conforto a todos quanto utilizam a citada 

cantina. ----------------------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal deliberou transferir para o citado 

Agrupamento, a importância de 9.216 euros, destinados à 

instalação da referida estrutura de protecção. -------------------  

*A13*  Realização dos Serões da Beira em Trancoso: ------------------  

O senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para afirmar 

ser importante retomar uma iniciativa, que há cerca de 20 anos, 

obteve assinalável êxito denominadas ‘Serões em Trancoso’, 

passando agora a designar ‘Serões das Beiras em Trancoso’. ---  

Assim, acrescentou, o grande tema desta primeira edição dos 

‘Serões da Beira em Trancoso’ será 'Os Judeus nas Beiras 

através dos tempos', tendo sido, par o efeito, convidados um 

conjunto de palestrantes de reconhecido mérito e projecção 

nacional, como sejam o professor Adriano Vasco Rodrigues, a 

professora Antonieta Garcia, o professor José Hermano 

Saraiva, entre outros. -------------------------------------------------  

Mais informou que se encontrava a decorrer o período das 

inscrições para os participantes, estando convidados todos os 

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

Por último, propôs que a Câmara Municipal suportasse os 

custos das refeições e alojamento dos convidados palestrantes e 
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as despesas resultantes da promoção e divulgação do evento. ---  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta 

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

*A14*  Licença de Habitabilidade/Utilização: Em seguida foi 

presente uma Certidão expedida pelo Secção de Obras 

Particulares onde certifica que, de harmonia com despacho 

exarado em requerimento entrado nesta Câmara sob o número 

cento e dezassete, na Secção de Obras Particulares, apresentado 

por Maria Margarida Pereira de Castro Pena, residente na Rua 

do Clube, freguesia de Cogula, Concelho de Trancoso, que o 

prédio urbano sito na Rua do Rossio, freguesia de Cogula, 

Concelho de Trancoso, inscrito sob o artigo matricial número 

quatrocentos e vinte e oito, está isento de licença de utilização, 

uma vez que, o mesmo foi construído antes da entrada em vigor 

ao Decreto - Lei número trinta e oito mil trezentos e oitenta e 

dois, de sete de Agosto de mil novecentos e cinquenta e um. ---  

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

*A15*  Estrada Municipal Trancoso - Aldeia Velha: Em seguida foi 

presente informação prestada pela Divisão de Obras Municipais 

e Serviços Urbanos desta Câmara, informando que estando a 

decorrer os trabalhos referentes à regularização de bermas e 

reperfilagem de valetas previstas na empreitada, verificou que 

num traço à saída da Quinta das Seixas e em direcção a Aldeia 
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Velha, numa extensão, de cerca de 30 metros, existe um muro 

de suporte à estrada a necessitar de ser reconstruído, tendo 

inclusive parte dele já ruído. ----------------------------------------  

Esta situação pode ter resultado dos trabalhos realizados com a 

execução da adutora para o reservatório de Aldeia Velha, que 

aconteceu pouco antes do início desta empreitada, conjugado 

com as últimas chuvadas. --------------------------------------------  

Dada a situação de perigo existente, propõe que o mesmo seja 

reconstruído em betão ciclópico, como trabalhos a mais. --------  

Para este trabalho já existe preço na empreitada (artigo 4.2 -  

87,50 euros por metro quadrado). -----------------------------------  

Assim prevê que seja necessário cerca de 72 metros quadrados, 

o que equivale a cerca de 6.300 euros, que corresponde a 1.78% 

do valor da empreitada.  ---------------------------------------------  

O senhor Presidente da Câmara exarou o seguinte despacho: 

'Dada a urgência e estando adjudicada a empreitada havendo 

preços nessa empreitada, aprovo os trabalhos a mais de acordo 

com a informação'. -- -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho 

aprovando os trabalhos a mais em questão de acordo com a 

informação. -----------------------------------------------------------  

*A16*  Instalação de Torres Eólicas na Serra do Pisco: ---------------  

A Câmara Municipal deliberou reconhecer o interesse da 
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instalação de várias torres eólicas no baldio da freguesia de 

Santa Maria, existente na Serra do Pisco, pese embora o 

mesmo esteja sujeito ao regime florestal.  -------------------------  

Este parecer vem no seguimento do interesse já manifestado 

pelos órgãos municipais, relativamente à instalação de 

Parques Eólicos, no território do município, reconhecendo-se 

assim a sua mais-valia, quer do ponto de vista económico, 

quer do ponto de vista ambiental.  ----------------------------------  

*A17*  Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar e do 1 Ciclo do Ensino Básico no Ano Lectivo 

2009/2010 - Apoios Complementares:  ----------------------------  

A Câmara Municipal, no âmbito do Programa referido em 

epígrafe e face à necessidade de assegurar o transporte das 

crianças e o prolongamento de horário, deliberou, a título de 

apoio complementar, mediante protocolo a celebrar com as 

respectivas instituições, transferir as seguintes importâncias 

às entidades abaixo referidas: --------------------------------------  

- Centro Social e Paroquial de Trancoso (Cedência de 

Instalações) --------------------------------------------------- 4.500 € 

- Liga dos Amigos da Freguesia de Palhais (Cedência de 

Instalações + Equipamento + Custo Pessoal + Transporte) ----  

 ---------------------------------------------------------------- 16.500 € 

-Liga dos Melhoramentos da Freguesia do Reboleiro 
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(Cedência de Instalações + Equipamento + 5000 transporte 

atrasado) ------------------------------------------------------ 9.000 € 

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso - Cogula (Cedência 

de Instalações + Equipamento + Custo Pessoal + Transporte) 

(Aux. Ac. Ed. 1º Ciclo 185 dias x 3 horas x 3 euros) ------------  

 ---------------------------------------------------------------- 20.000 € 

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso — Freches 

(Cedência de Instalações + Custo Pessoal) -------------  13.000 € 

Santa Casa da Misericórdia de Trancoso - Póvoa do Concelho 

(Transporte) --------------------------------------------------- 8.600 € 

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso – Torre do 

Terrenho (Cedência de Instalações + Custo Pessoal) --- 8.000 € 

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso – Vila Franca das 

Javes (Cedência Instalações + Equipamentos) ---------- 3.600 € 

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso – Zabro (Cedência 

Instalações + Equipamentos + Custo Pessoal + Transporte) ---  

 ----------------------------------------------------------------  16.000 € 

- Santa Casa da Misericórdia de Trancoso – Trancoso 

(Cedência de instalações 4ª sala Jardim de Infância de 

Trancoso) ----------------------------------------------------  12.000 € 

*A18*  Aldeias Históricas de Portugal: Em seguida foi presente o 

requerimento número 273, que deu entrada nesta Câmara em 20 

do passado mês de Janeiro, da Aldeias Históricas de Portugal -
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Associação de Desenvolvimento Turístico, a solicitar o 

pagamento das quotas referentes ao ano de 2009 no valor de 

3.600 euros. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento da 

quota no valor de 3.600 euros, apenas após a recepção dos 

documentos já solicitados relativos aos anos anteriores. -------  

*A19*  Comurbeiras: Em seguida foi presente o requerimento número 

383, que deu entrada nesta Câmara em 27 do passado mês de 

Janeiro, da Comurbeiras - Comunidade Intermunicipal - CIM, 

com sede em Tortosendo, a solicitar o pagamento das 

contribuições financeiras referentes ao ano de 2009 no valor de 

8.000 euros, bem como o pagamento trimestral para o corrente 

ano de 2010. -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou proceder ao pagamento 

através de transferência bancária. ---------------------------------  

*A20*  Sarau Desportivo:  Em seguida foi presente o requerimento 

número 580, que deu entrada nesta Câmara em 8 do corrente 

mês de Fevereiro, do Município de Moimenta da Beira, a 

solicitar o transporte do Desporto Escolar de Trancoso para a 

realização de um sarau desportivo a realizar em 27 do corrente 

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

O senhor vereador doutor António Oliveira exarou o seguinte 

despacho: 'Ao vereador João Carvalho. À reunião para 
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ratificação. '   -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou ratificar. -------------------------  

*A21*  Cedência a Título de Comodato do 1º Andar da Escola 

Primária de Póvoa do Concelho: Em seguida foi presente o 

requerimento número 430, que deu entrada nesta Câmara em 29 

do passado mês de Janeiro, da Associação de Solidariedade 

Social dos Amigos da Póvoa do Concelho, a solicitar a 

cedência do 1º andar da Escola Primária de Póvoa do Concelho, 

para instalação da sede provisória da referida Associação. ------  

A Câmara Municipal deliberou ceder em regime de comodato, 

o uso da sala requerida à Associação de Solidariedade Social 

dos Amigos da Póvoa do Concelho, com conhecimento ao 

Agrupamento de Escolas de Vila Franca das Javes e à Junta 

de Freguesia da Póvoa do Concelho. ------------------------------  

*A22*  Atribuição de Prémios de Participação aos Produtores de 

Queijo presente da VII Feira do Fumeiro, dos Sabores e do 

Artesanato do �ordeste da Beira:  --------------------------------  

A Câmara Municipal, reconhecendo a importância da 

participação dos produtores de queijo, na próxima edição da 

Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato do nordeste da 

Beira, contribuindo desta forma para a divulgação de um 

produto gastronómico típico da região e altamente apreciado e 

reconhecido, deliberou atribuir a cada um dos referidos 
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participantes, um prémio de participação no valor de 50 

euros.  ------------------------------------------------------------------  

*A23*  As deliberações em que não é feita referência à votação foram 

tomadas por unanimidade tendo esta acta sido aprovada em 

minuta para efeitos de executoriedade imediata. ------------------  

*A24*  Votação das Deliberações:  -----------------------------------------  

As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas 

por unanimidade, com excepção daquelas em que é referido 

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

*A25*  Pelas 17,30 horas, não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 

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

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

senhor Presidente da Câmara e pelo Chefe da Divisão 

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

O Presidente da Câmara: 

O Chefe da Divisão Administrativa: 


